
VERSLAG VAN BESTUUR EN STAAT VAN NEOERLANDSCH-INDIÊ. SURINAME EN CURACAO 1928. 
I. NEDERLANDSCH-INDIË. 

A. 
GRONDGEBIED EN BEVOLKING. 

De jongste opgaven omtrent de sterkte der bevolking, de 
oppervlakte van het grondgebied en de dichtheid der bevolking 
van Nederlandsch-Indië, volgens de in November 1920 gehou-
den volkstelling, komen voor in bijlage A van het Verslag 1923. 

Bij G. B. 27 Oct. 1927 n°. 56 is eene commissie ingesteld, 
welke tot taak heeft: a. het verrichten van den voorbereidenden 

De Gouverneur-Generaal maakte van 17 Mei tot 3 Juni 1927 
eene dienstreis naar de gewesten Soerabaja en Semarang en van 
10 September tot 17 October 1927 eene dienstreis naar de 
gewesten Celebes en Onderhoorigheden, Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo, Manado, de Molukken en Timor en 
Onderhoorigheden, na voor den duur Zijner afwezigheid van den 
zetel des bestuurs, ingevolge art. 14 van de Indische Staats-
regeling, het dagelijksch beleid der zaken te hebben opgedragen 
aan den Vice-President van den Raad van Nederlandsch-Indië, 
den heer mr. K. F. CREUTZBERG (zie I. S. 1927 nos. 254 en 
325 en 436 en 492). 

Aan het lid van den Eaad van Nederlandsch-Indië, den heer 
mr. P. W. FILET, is bij K-. B. 5 Dec. 1927 n°. 23, met ingang 
van 5 Januari 1928, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend, 
terwijl bij K. B. 17 Dec. 1927 n°. 89 in zijne plaats tot lid is 
benoemd de heer mr. H. G. P. DUYFJES, procureur-generaal 
bij het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 

arbeid voor de in 1930 te houden volkstelling; b. het ontwerpen 
van geformuleerde voorstellen omtrent de beginselen, die aan 
die volkstelling ten grondslag zullen liggen, zoomede nopens 
de wijze, waarop die zal worden gehouden; c. het maken van 
eene raming van de aan die telling verbonden kosten (commissie 
voor de volkstelling 1930). 

Voor eene wijziging van het reglement van orde van den 
Volksraad en van het College van Gedelegeerden (I. S. 1926 
n°. 544) zie men I. S. 1927 n°. 574. 

De Algemeene Rekenkamer heeft op 13 Februari 1928 haar 
jaarverslag over 1927 uitgebracht. 

Aan het lid der Algemeene Rekenkamer, den heer C. P. 
J. SÜVERKROPP, is bij K. B. 1 Juli 1927 n°. 35, met ingang van 
2 September 1927, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend, 
terwijl bij K-. B. 1 Sept. 1927 n°. 70 in zijne plaats tot lid is 
benoemd de heer F. DE BAKKER, majoor-intendant van hét 
Nederlandsch-Indische leger. 

De interdepartementale commissie voor welvaartspolitiek 
(zie Verslag 1925, kol. 2) is bij G. B. 15 Juli 1927 n°. 5 ont-
bonden. 

8. Ned.-Indië. 1 

REGEERING EN HOOGE COLLEGES. 

c. 
MEDEDEELINGEN VAN STAATKUNDIGEN EN ALGEMEENEN AARD. 

§ 1. BETREKKINGEN MET HET BUITENLAND. 

Het K. B. 22 Maart 1927 n°. 26 (N. S. n°. 59), houdende 
bekendmaking van het op 12 Mei 1926 te Athene tusschen 
Nederland en Griekenland gesloten handelsverdrag met daarbij 
behoorende protocollen is in Nederlandsch-Indië afgekondigd 
bij I. S. 1927 n°. 330. Hetzelfde geschiedde: 

bij I. S. 1927 n°. 331 met het K. B. 28 Maart 1927 n°. 36 
(N. S. n". 63), bepalende de bekendmaking van de tusschen den 
Nederlandschen Gezant te Constantinopel en den Turkschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's tot ver-
lenging van de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen 
tusschen Nederland en Turkije (I. S. 1926 n°. 505), welke mede 
van toepassing is op Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao; 

bij I, S. 1927 n°. 370 met het K. B. 30 Maart 1927 n°, 42 
(N. S. n°. 65), houdende de bekendmaking van de op 11 
Februari 1925 te Genève geteekende overeenkomst, met bij-
behoorend protocol, nopens het gebruik van bereid opium; 

bij I. S. 1927 n". 488 met het K. B. 29 Juli 1927 n". 37 
(N. S. n°. 282), bepalende de bekendmaking van de op 19 Juni 
1926 te Parijs tusschen de Nederlandsche Regeering voor Neder-

land en voor Nederlandsch-Indië eenerzijds en de Regeeringen 
van Groot-Britannië en Noord-Ierland en van Indië anderzijds 
gesloten overeenkomst, met bijlage en protocol, nopens het 
beheer van het quarantaine-station te Kamaran, alsmede van 
de in art. 14 der overeenkomst bedoelde notawisseling (N. S. 
1927 n°. 196); 

bij I. S. 1927 n \ 537 met het K. B. 1 Sept. 1927 n°. 212 
(N. S. n°. 302), bepalende de bekendmaking van de tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Constantinopel en den Turk-
schen Minister van Buitenlandsche Zaken op 7 Juli 1927 ge-
wisselde nota's tot verlenging van de voorloopige regeling der 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Turkije, welke 
mede van toepassing is op Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curacao. 

Voorts zijn bekend gemaakt: 
bij I. S. 1927 n°. 387 de nadere verlenging tot 31 December 

1927 van het op het Nederlandsch-Mexicaansch handelsverdrag 
berustend regime, dat reeds verlengd is tot 15 April 1927 (I. S. 
n°. 69); 
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bij I . S. 1927 n°. 409 een aantal bekrachtigingen van he t 
Internationaal Verdrag voor de vereenvoudiging van douane-
formaliteiten (I . S. 1925 n°. 375); 

bij I. S. 1927 n°. 412 de verlenging van de voorloopige rege-

Omtrent den politieken toestand gedurende 1927 moge in de 
eerste plaats worden verwezen naar de als bijlage A bij dit Ver-
slag gevoegde Mededeelingen der Indische Regeering omtrent 
enkele onderwerpen van algemeen belang (Mei 1928). 

De krachtens de Ord. van 5 Aug. 1925 (I . S. n°. 363) voor de 
hoofdplaats Semarang geldende beperkingen van de uitoefening 
van het recht van vergadering zijn met ingang van 12 Jul i 1927 
opgeheven (G. B . 11 Jul i 1927 n°. 2x in I . S. n<\ 374). 

Bij G. B . 16 Dec. 1927 n°. 1 x (J . C. n°. 101) zijn den heer 
Tjipto Mangoenkoesoemo, van beroep Indisch arts te Ban-
doeng, in he t belang der openbare rust en orde de Banda-
eilanden (gouv-. der Molukken) tot verblijf aangewezen. 

Bij G. Bn. 12 Mei 1928 n°. 4x (J . C. n°. 40) en 15 Mei 1928 
nos. 4x en 5x (J . C. n°. 41) is aan 7, 1 en 3 Chineezen, in het 
belang der openbare rust en orde, het verblijf in Nederlandsch-
Indië ontzegd. 

H e t aantal bedevaartgangers naar Mekka bedroeg gedurende 
1927 16 960. 

H e t godsdienstig leven onder de Mohammedaansche bevol-
king bleeft opgewekt. I n he t regentschap Bandoeng heeft zich 
eene nieuwe secte, bestaande uit aanhangers van de leer der 
Wahabieten, gevormd, welke leer zich kenmerkt door het ver-
bieden van de , ,dza rah" (het bezoeken van graven), van slame-
tans voor afgestorvenen, van eerbied voor heilige graven, enz. 

De voornaamste vereenigingen op godsdienstig gebied zijn 
nog steeds Mohammadijah en de P . S. L , waarvan de eerst-
genoemde zich vrijwel uitsluitend op godsdienstig terrein 
beweegt en in verband daarmede maatschappelijk werk ver-
r icht ; de P . S. I . beweegt zich zoowel op godsdienstig als op 
politiek gebied. 

In Juli 1927 hield Mohammadijah een congres te Pekalon-
gan, waaruit de oprichting van een particuliere Hollandsch-
Inlandsche school met den Koran zoowel te Pekalongan als te 
Brebes voortsproot, terwijl te Semarang een afdeeling dier ver-
eeniging werd opgericht. Van de in 1926 in de afdeelingen 
Djombang en Noord-Soerabaja der residentie Soerabaja opge-
richte nieuwe afdeelingen van Mohammadijah is niet veel meer 
vernomen, terwijl onder de leden verloop viel waar te nemen, 
hetgeen voornamelijk toegeschreven moet worden aan den 
invloed van lieden, die zich niet met het door de vereeniging 
nagestreefde doel kunnen vereenigen. 

H e t aantal aanhangers van de Samin-leer in de residentie 
Semarang, hetwelk eind 1926 207 (verbeterd cijfer) bedroeg, 
verminderde gedurende 1927 tot 185. De belijders van deze leer 
bleven weigerachtig om belasting te betalen en desadiensten te 
verrichten, zoodat de belastingen wederom langs gerechtelijken 
weg moesten worden ingevorderd, terwijl tegen diegenen, die 
weigerden desadiensten te verrichten, eene strafvervolging werd 
ingesteld. 

De verhouding tot de Vorstenlandsehe Zelfbesturen liet niets 
te wenschen over; .bij de verdere doorvoering van de hervorming 
op economisch en maatschappelijk gebied werd steeds welwil-
lende medewerking ondervonden. 

Tot regent vtin Pandeglang, Semarang, Toeban, Tjilatjap en 
Ponoro<;o werden benoemd onderscheidenlijk Raden Toemeng-
goeng Wiriaiitinadja, Raden Mns Amin Soejitno, Raden Mas 
Koesoemobrnto, Raden Mas Toemenggoeng Tjokrosiwojo en 
Raden Sam, zulks in de plaats van Raden Adipati Ario Karta-
diningrat (eervol ontslagen), Raden Mas Adipati Ario Poerboha-
diningrat (overleden), Raden Adipati Ario Koesoemoadiningrat 
(overleden), Raden Mas Adipati Ario Tjokrowerdojo (eervol 
ontslagen) en Pangeran Adipati Ario Koesoemo Joedo (benoemd 
tot lid van het College van Gedelegeerden van den Volksraad). 

Aan Raden Toemenggoeng Soerjo, regent van Pekalongan, 
en Raden Toemenggoeng Tjokroadisoerio, regent van Poorwo-
kerto, werd het praedieaat , ,Ario" toegekend, terwijl dat van 
, ,Adipat i" is verleend aan Raden Toemenggoeng Ario Soeria-

ling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Portugal 
(R S. 1925 n°. 109). 

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

diningrat, regent van Tjiandjoer, en aan Raden Toemenggoeng 
Ario Iskandar Tirtokoesoemo, regent van Karanganjar. 

Aan Raden Adipati Ario Gondosoebroto, regent van Ban-
joemas, werd de groote gouden ster voor trouw en verdienste 
toegekend en aan Raden Ario Adipati Sastrawinata , regent van 
Tjiamis, de Militaire Willems Orde 4de klasse. 

Aan Raden Adipati Ario Wiranatakoesoema, regent van Ban-
doeng en lid van den Volksraad, werd met ingang van 9 Sep-
tember 1927 een jaar studieverlof naar Europa verleend. 

De veiligheid van personen en goederen onderging over het 
algemeen eenige verbetering. H e t aantal gevallen van moord-
en doodslag verminderde in de afdeelingen Ban tam, Buiten-
zorg, Krawang, Midden Priangan en Indramajoe (prov* West-
Java) en in de residentiën Rembang, Soerabaja, Madoera, 
Besoeki, Banjoemas, Kedoe, Madioen, Kediri, Soerakarta en 
Jogjakarta van respectievelijk 18, 12, 17, 5, 7, 49, 65, 86, 79, 
19, 28, 30, 35, 12 en 5 in 1926 tot 14, 7, 12, 3, 3, 42, 35, 83, 
66, 10, 26, 20, 23, 10 en 2 in 1927; slechts in de afdeelingen 
West-Priangan, Oost-Priangan en Cheribon (prov. West-Java) 
en in de residentiën Pekalongan en Semarang vermeerderde 
het aantal dier misdrijven van 1, 4, 6, 34 en 26 in 1926 tot 2, 5, 
8, 59 en 37 in 1927. H e t aantal ketjoe- (kampak-, rampok- en 
krojok-) partijen nam af in de afdeeling Midden-Priangan (prov. 
West-Java) en in de residentiën Rembang, Madoera, Banjoe-
mas , Kedoe, Soerakarta en Jogjakarta van respectievelijk 7, 10, 
4, 1, 3, 19 en 1 in 1926 tot 1, 5, 1, 0, 1, 17 en 0 in 1927, terwijl 
het aantal in de afdeeling Buitenzorg (prov. West-Java) en in 
de residentiën Semarang, Soerabaja en Madioen vermeerderde 
van respectievelijk 0, 1, 2 en 11 in 1926 tot 7, 4, 7 en 12 in 
1927. 

He t aantal veediefstallen (groot en klein vee) vermeerderde 
in de afdeelingen B a n t a m en Buitenzorg (prov. West-Java) en 
in de residentie Madoera van onderscheidenlijk 27, 13 en 195 
in 1926 tot 74, 27 en 199 in 1927; in de afdeelingen Krawang, 
West-Priangan, Midden-Priangan, Oost-Priangan, Indramajoe 
en Cheribon (prov. West-Java) en in de residentiën Pekalon-
gan, Semarang, Rembang, Soerabaja, Besoeki, Banjoemas, 
Kedoe, Madioen, Kediri, Soerakarta en Jogjakarta daalden de 
cijfers van respectievelijk 9, 10, 8, 31 , 23, 19, 42, 15, 14, 54, 
61, 94, 82, 131, 11, 260 en 24 in 1926 tot 7, 8, 5, 22, 20, 17, 
26, 8, 7, 20, 46,-60, 62, 104, 8, 163 en 21 in 1927. 

H e t aantal brandstichtingen nam eveneens in .belangrijke 
mate af; zoo werd in de afdeelingen Krawang, West-Priangan, 
Oost-Priangan, Midden-Priangan, Indramajoe en Cheribon 
(prov. West-Java) en in de residentiën Pekalongan, Semarang, 
Soerabaja, Madoera, Banjoemas, Kedoe en Soerakarta in 1927 
een aantal van respectievelijk 7, 0, 3, 37, 3, 0, 29, 30, 11, 9, 235, 
303 en 240 brandstichtingen geconstateerd, tegen 31, 1, 8, 39, 
62, 8, 100, 41, 14, 15, 482, 564 en 248 gevallen in 1926. 

Van straatroof werden slechts enkele gevallen gemeld in de 
afdeelingen Krawang en Cheribon (prov. West -Java) en in de 
gewesten Rembang, Madoera, Kedoe, Madioen, Kediri en 
Jogjakarta.. 

De gezondheidstoestand liet in enkele streken nog t e wen-
schen over. In Cheribon en in de residentiën Pekalongan, 
Semarang, Soerakarta en Jogjakarta eischte de pest wederom 
vrij veel slachtoffers. Bacillaire dysenterie kwam nog het meest 
in de Vorstenlandcn voor (8689 gevallen), terwijl die ziekte zich 
ook in geringe mate voordeed in de afdeelingen Midden-Prian-
gan en Krawang (prov. West-Java) . Typhus werd hier en daar 
geconstateerd en droeg in enkele streken (Midden-Priangan en 
Soerabaja) een epidemisch karakter. Pokken kwamen slechts 
sporadisch voor; met-de bestrijding van die ziekte door middel 
van vaccinatie, waartoe door de bevolking vrij goed wordt mede-
gewerkt, werd voortgegaan. Tegen malaria wordt de strijd 
systematisch gevoerd door verstrekking van kinine, welke zoo 
noodig kosteloos van Bestuurswege geschiedt. 

§ 2. JAVA EN MADOERA. 

• 
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Van de veeziekten zijn mond- en klauwzeer, kwade droes, 
eurra, miltvuur en septichaemia epizoötica de meest voor-
komende. In Jogjakarta maakte eerstgenoemde ziekte 2928 
slachtoffers. Door den gouvernements veeartsenijkundigen 
dienst werden alle mogelijke maatregelen getroffen om de vee-
ziekten te bestrijden en, waar een begin van eene epidemie werd 
vermoed, uitbreiding van he t aantal gevallen te voorkomen. 
Door isoleering van de zieke dieren werd eene eventueele 
epidemie meestal met succes gelocaliseerd. De kippenziekte 
maakte in enkele gewesten vele slachtoffers onder het piuim-
vee. 

De uitkomsten van den rijstbouw waren veel gunstiger dan 
in 1926. Waar in 1926 in de afdeeling Indramajoe 48 123 bouw 
padi-aanplant mislukte, bedroeg dit cijfer in het afgeloopen 
jaar slechts 17 475. In de residentie Pekalongan was de rijst-
oogst zelfs overvloedig te noemen. In de afdeeling B a n t a m en 
in de residentie Kediri kwamen mislukkingen op kleine schaal 
voor tengevolge van overstroomingen, terwijl in de residentie 
Soerabaja veel geklaagd werd over schade door ra t ten en muizen 
aangericht. Ook de tabak- en koffie-oogst is zeer ruim geweest, 
dank zij de gunstige weersomstandigheden. 0 . a. werd van 
Semarang 10 043 ton aan .bladtabak uitgevoerd. De koffie-oogst 
bedroeg in de residentie Besoeki 85 000 pikol meer dan in 1926. 
I n ' d e residentie Kedoe ging de tabaksproductie iets achteruit , 
tengevolge van de vele regens. Gunstige resultaten werden ver-
kregen met de suikercultuur. De te Semarang afvoerende 
fabrieken produceerden in 1927 581 057 ton suiker, tegen 

493 000 ton in 1926, terwijl de suikeronderneming Toelangan 
(res. Soerabaja) een recordcijfer behaalde met eene productie 
van 234 pikol suiker per bouw riet. 

Uit Semarang emigreerden naar de Buitengewesten 23 189 
personen, tegen 20 052 personen in 1926, welke toeneir.iug een 
gevolg is van de groote vraag naar contract-arbeiders in de cul-
tuurcentra* Naar het buitenland, voornamelijk de Gefedereerde 
Maleische Staten, Bri tsch Noord-Borneo en Nieuw-Caledonië, 
emigreerden uit die residentie 1858 personen, tegen 2040 per-
sonen in 1926. Ook uit Soerabaja vertrokken tal van personen, 
hoofdzakelijk als koelie naar de Oostkust van Sumatra , terwijl 
uit de residentie Madoera wederom eene belangrijke uitzwer-
ming van werkzoekenden zoowel naur de ondernemingen op 
Java als die in de Buitengewesten, plaats vond. 

In de residentie Banjoemas vernielden windhoozen + 200 
huizen en werden 33 lnlandsche woningen bij eene overstroo-
ming door de Serajoe medegevoerd. In de residentie Semarang 
werden door hevige winden 54 huizen vernield, terwijl ook in 
de gewesten Soerakarta, Besoeki en Kedoe door windhoozen 
schade werd toegebracht aan woningen en telefoonleidingen. 
In Soerabaja en in Kediri werd door overstroomingen eenige 
schade aan het veldgewas aangericht; in eerstgemeld gewest 
ging 40 bouw padi-aanplant verloren. 

In de residentie Besoeki hadden in September en October 
1927 vulkanische uitbarstingen plaats van de Goenoeng Raoeng, 
welke gepaard gingen met een voortdurende lichte aschregen. 

§ 3. ATJEH EN ONDERHOORIGHEDEN. 

I n de afdeeling Oostkust van Atjeh deden de enkele nog aan-
wezige communisten geenerlei poging hun verloren invloed te 
herwinnen. Zelfs tijdens en na de gebeurtenissen op Java en 
ter Sumat ra ' s Westkust is van eenige opleving der commu-
nistische beweging in deze afdeeling niets gebleken. De door 
het voormalig hoofdbestuur der P . K. I . aangestelde commis-
saris, tevens propagandist voor de gewesten Atjeh en Onder-
hoorigheden en Oostkust van Sumatra , Abdul Karim, werd 
bij G. B . 14 Mei 1927 n°. lx geïnterneerd. De echtgenoote van 
Abdul Karim, met name Badawijah, die ook vroeger een werk-
v.aaiii aandeel in de „beweging" heeft gehad, vertrok sedert de 
interneering van haren echtgenoot naar Padang. Teukoe Moha-
mad Ali Basjah, ex-oeléëbalang van het landschap Matangkoeli, 
van wien in het vorige verslagjaar werd gerapporteerd, dat hij 
gepoogd had communistische ideeën ingang te doen vinden 
onder de inheemsche bevolking van Djoelorajeu, werd door den 
moesapat der onderafdeeling Idi schuldig bevonden aan het 
opzettelijk in woord en in bedekte termen s temming maken 
voor verstoring der openbare orde en voor omverwerping dan 
wel aanranding van het gevestigde gezag en deswege door 
da t rechtscollege tot gevangenisstraf veroordeeld. Op de 
cultuurondernemingen in deze afdeeling was, op eenige uit-
zonderingen na, van communistische werkzaamheid onder de 
koeliebevolking niets te bespeuren. Een communistisch aan-
gelegde contractkoelie vnn de onderneming Aloer Djamboe in 
de onderafdeeling Tamiang, die in het eerste semester één of 
meer malen eene nachtelijke bijeenkomst met een tiental andere 
contractanten had gehouden, werd naar Java teruggezonden, 
doch zag daar kans onder anderen naam een contract te teekenen 
voor de eultuuronderneming Medang Ara (Société financière 
des caoutchoucs). Na op deze onderneming ongeveer één maand 
werkzaam te zijn geweest, schreef hij onder een valschen naam 
aan den administrateur van Medang Ara een brief, waarin hij 
zichzelf aanduidde als te zijn een lid van de Sarikat Rajat en 
behept met communistische ideeën. Hij werd in October 1927 
andermaal naar Java teruggezonden. Van de eultuuronder-
neming Aloer Gading werd een tweetal contractarbeiders, die 

blijkbaar met de communistische beweging op J a v a in aan-
raking waren geweest, naar hunne plaats van herkomst Blora 
teruggezonden. Geklaagd wordt over het gehalte van de in den 
laatsten tijd geïmporteerde contractkoelies. Op de onderneming 
Soengei Lipoet (Société financière des caoutchoucs) bevonden 
zich onder de in December 1927 aangevoerden enkele elementen, 
die, wat hunne geestelijke ontwikkeling en hunne maatschap-
pelijken staat betreft, niet thuis behoorden in het koelie-milieu. 
Vermoed wordt, dat deze lieden tot een groep van propagan-
disten behooren, van Java uitgezonden naar de Oostkust van 
Sumatra en Atjeh en Onderhoorigheden. Ten aanzien van zoo-
danige elementen wordt door het Bestuur , in samenwerking 
met den betrokken beheerder van de onderneming, de noodige 
waakzaamheid betracht. 

In de onderafdeeling Bireuën (afd. Noordkust van Atjeh) 
werd, na de vele veroordeelingen en strenge toepassing van de 
paspoortenregeling, niets meer ontdekt of vernomen op eom-
munistisch gebied; na de verwijdering van de voornaamste 
leiders en propagandisten verliep de beweging in het landschap 
Samalanga. I n Januar i 1927 hadden te Sabang enkele voor-
vallen plaats, welke deden denken aan intimidatiepogingen 
door communisten (moedwillige verstoring van de electrische 
lichtgeleiding, e. d . ) . 

In de onderafdeeling Meulaboh (afd. Westkust van Atjeh) 
werden twee Javaansche contractanten van een der cultuur-
ondernemingen van de Société financière des caoutchoucs aldaar 
verdacht van in betrekking te staan met communisten. Een 
hunner werd wegens poging tot moord tot 10 jaren gevangenis-
straf veroordeeld; de andere werd voor dienstweigering veroor-
dccld tot drie dagen hechtenis. Gedurende zijn straf behandelde 
hij met gevangenispersoneel het communisme en bekende lid 
te zijn van de P-. K. I . Daar de Société financière des caout-
choucs geen prijs stolde op het behoud van dezen koelie, werd 
het noodige verricht om hem naar Java terug te zenden. 

Onder de in dit gewest gevestigde Chineezen viel, in verband 
met de in het stamland gevoerde actie, eene verhoogde beland-
stelling voor politieke zaken waar te nemen. Deze belangstel" 
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ling kwam tot uiting in don vorm van Kuo Min Tang-vlagver-
toon, het dragen van Kuo Min Tang-insignes en roodc dassen 
door schoolkinderen en ook door verschillende volwassenen, 
zoomede door do vereering van de soms levensgroote afbeeldin-
gen van Dr. Sun J a t Sen, die in tal van Chineesche huis-
gezinnen de ,,Toa Pek K o n g " heelt vervangen. De oude 
spreuken werden vervangen door het z.g. Nationaal Testament 
van Dr. Sun Ja t Sen. Naast deze bijna goddelijke vereering, 
moei ook die van den Generaal Chiang Kai Shek genoemd wor-
den, die als de ware apostel van Dr, Sun J a t Sen door de hier 
gevestigde Chineezen wordt beschouwd. Te Koealasimpang en 
Langsa (afd. Oostkust van Atjeh) werden in den aanvang 
van het jaar plaatselijke comité'8 opgericht en dienstbaar 
gemaakt aan de inzameling van gelden ten behoeve van de 
Cantonneesche actie en de uitzending van jonge lieden, voor 
het Canton-leger bestemd. Den laatsten tijd werd echter van 
die comité 's niets meer vernomen. Uiterst moeilijk is he t na 
te speuren in hoeverre de door de Chineezen gehuldigde opvat-
tingen van uitsluitend nationalistischcn dan wel ook van com-
munistischen aard zijn. Evenwel viel van eenige opwinding niets 
te bemerken, terwijl in het algemeen de stemming onder de 
Chineesche bevolking kalm en rustig was. I n het begin van het 
jaar werd te L a n g s * opgericht de vereeniging „Thoeng J i t 
T h o n " (allen, nuttig, verzamelen), welke werkzaam is op 
nationalistisch terrein. I n den loop van het jaar werd te ge-
noemder plaatse eene padvindersvereeniging, verbonden aan de 
Chineesche school aldaar, opgericht. Alleen kinderen, die de 
school bezoeken, werden tot nog toe als leden toegelaten. Te 
Koetaradja, Lho ' Seumawé en Bireuën richtten de Chineezen 
Tiong Hoa-clubs op, welke feestelijk geopend werden. Met het 
oog op de gebeurtenissen in China was het te voorzien, dat voor-
namelijk dagbladen en tijdschriften met nationalistische ten-
denzen voor de genoemde clubs (leesgezelschappen met ont-
spanningslokalen) zouden worden aangeschaft, welk vermoeden 
inderdaad bevestigd werd. Ofschoon volgens de s ta tuten in deze 
Tiong Hoa-clubs politiek buitengesloten is, spiegelen zich in 
haar do snel wisselende gebeurtenissen en veranderingen in 
China. In Juli 1927 vertrok een goudsmid van Lho ' Seumawé 
naar Canton om aldaar als afgevaardigde van de Chineezen van 
Bireuën, Lho ' Seumawé, Idi, Langsa en Koealasimpang het 
congres der Kuo Min Tang bij te wonen. Op deze vergadering 
zou besproken zijn hoe de Kuo Min Tang de communisten zou 
kunnen bestrijden en ten tweede de bouw van een steiger in de 
Canton-baai ten behoeve van den handel. Door de Chineezen 
van Koetaradja en Sigli met omgeving werd in Juli 1927 naar 
Canton afgevaardigd de secretaris van de Chineesche school 
Tiong Hoa, Hok I lauw te Koetaradja. 

In Juni 1927 arriveerde te Koetaradja de Padanger A. E . 
Soetan Mansoer, afgevaardigde van de te Jogjakarta zetelende 
vereeniging „Mohammadi jah" , welke hier 20 Juni eene propa-
ganda-vergadering hield, welke leidde tot de oprichting van een 
af deeling dezer vereeniging. Tot dusver liet die vereeniging niet 
veel van zich hooren. Ook te Lho ' Seumawé en Langsa werd 
door Soetan Mansoer voor de „Mohammadi jah" geijverd; te 
Lho ' Seumawé kwam het tot de oprichting van eene af deeling. 

Ter afdeelingshoofdplaats Sigli (afd. Pidië) kwam in het 
eerste semester, waarschijnlijk als een gevolg van de controverse 
tusschen de Kaoem moeda ( = de modernen) en Kaoem toeha 
(of Kaoem Koeno)-partijen, een amok-geval voor van een wcrk-
man in de centrale werkplaats van de Atjeh-tram, waarbij hij 
een 4-tal lieden van de tegenpartij verwondde. 

In Juli 1927 werd te Lho ' Seumawé gearresteerd de in het 
landschap Blang Mangat thuis behoorende Atjeher Teungkoe 
Hasballan, die met plannen tot moord rondliep, welke door 
zijne arrestatie werden verijdeld. He man had een grief tegen 
zijn oeléëbalang. 

Tn dezelfde maand t racht te een dooi' ziekte levensmoede 
Atjeher, afkomstig van het landschap Xdjong, ter afdeelings-
hoofdplaate Sigli den officier van gezondheid, dr. J . L. P . I I . 
KNOPPBRT, met een rentjong aan te vallen. De aanval werd 
echter verijdeld door toesnellende militairen, die den aanvaller 
onschadelijk maakten.. H e t voorgevallene had geen politiekcn 
ondergrond. 

Einde 1927 werd in de onderafdeeling Lammeulo ("afd. Pidië) 
een kitab „prang sabil" achterhnald en in beslaggenomen. Hel 
verzet in de Zuidelijke Atjebsche landschappen heeft geen 
kwaden invloed meer op de Pidiësche bevolking, sedert, vernomen 

werd, dat, onze troepen den toestand geheel meester zijn en dat 
de macht van de verzetslieden gaandeweg gebroken is. lu hot 
landschap Meureudoe werden de gemoederen onder de vooraau-
staande families in beroering gebracht door eene verstooting 
door den gewezen zelfbestuurder Teukoe Bin Seh van diens 
zoon Teukoe Poetih. He t Bestuur is er in geslaagd deze zaak 
voorloopig in der minne te schikken, ter voorkoming van een 
officieel geding, dat een onherstelbaren breuk in de oeléëbalangs-
lamilie ten gevolge zou kunnen hebben. 

Omtrent de z.g. Samarkilang- of Bidin-bende in de afdee-
ling Gajo- en Alaslanden werden gedurende het eerste halfjaar 
J927 gegevens verkregen, volgens welke zij zich zou ophouden 
in het stroomgebied van de, Kroeëng Peudala en de Kroeëng 
lloebéë (stroomgebied van de Djambo Aje) en zich bij hooge 
uitzondering zou vertoonen in de nabijheid van de gampong 
lloesèb (stroomgebied van de Kroeëng Bidin). Ondanks een 
onafgebroken patrouillegang, mocht het tot dusver niet geluk-
ken met deze bende eenigerlei aanraking te verkrijgen. Oedu-
rende de laatste maanden van dit jaar kwamen berichten bin-
ncn, dat een ö-tal verzetslieden van de afdeeling Westkust 
zouden zijn uitgeweken naar de Alaslanden dan wel Serbeu-
djadi, waar zij aanraking zouden hebben gezocht met de Samar-
kilang-bende en andere lieden uit Serbeudjadi. Deze berichten 
werden echter in geen enkel opzicht bevestigd. Na de veroor-
deeling in Januar i 1927 van de deelnemers van de in Juni 1926 
ontdekte communistische samenzwering te Blang Kedjeren 
werd van communistisch drijven in de onderafdeeling Gajo 
Loeës niets meer gemerkt. Wrijving tusschen de hoofden, ten-
gevolge van onderlingen naijver, kwam in deze onderafdeeling 
vaak voor. Van de afwezigheid van den naar Mekka vertrok-
ken kedjoeron Sapi I Ama 'n Rampa (d. i. de zelfbestuurder) 
werd door den anderen tak van de kedjoeronfamilie gebruik 
gemaakt om legen hem te intrigeeren. Bij zijn terugkeer 
meende men zijn hadjisehap te kunnen aanwenden om dit 
onvereenigbaar te verklaren met zijn wereldlijk ambt. He t 
Bestuur slaagde erin de in opwinding geraakte gemoederen te 
kalmeeren. De tegenpartij van den zelfbestuurder heeft zich 
ten slotte bij den ouden toestand neergelegd. Den 29sten 
December drong een met een parang gewapende Gajoër het 
bivak te Blang Kedjeren binnen en stormde op de wacht in, 
door welke hij werd neergelegd. De man was tengevolge van een 
ongeneeslijke kwaal levensmoede geworden en zocht op die wijze 
den dood. 

Begin Januar i 1928 deed een levensmoede Atjeher, zeer waar-
schijnlijk uit hartzeer over het verlies va-n zijn zoon, die een 
paar maanden tevoren was overleden, met het blanke wapen 
een aanval op een marechaussee-brigade, patrouilleerende in 
het landschap Peutoë (onderafd. Lho ' Soekon, afd. Noordkust). 
De man werd neergelegd, nadat hij kans had gezien een maré-
chaussee te verwonden. 

Gedurende 1927 deed zich in de ondcrafdeclingen Tjalang, 
Singkil en Simeuloeë (Westkust van Atjeh) op politiek ge-
bied niets meldenswaardigs voor. Rust en orde werden niet 
verstoord. Werd gedurende een groot deel van het jaar van de 
Tjalangsche zelfbestuurders — op* één enkele uitzondering na — 
geen medewerking ondervonden bij den aanleg van den z.g. 
Westkust-weg, na herhaalde besprekingen door het Europeesch 
Bestuur viel gedurende de laatste maanden in hunne houding te 
dien opzichte eene zeer merkbare verandering ten gunste van 
den wegaanleg te constateeren. In het landschap Simeuloeë 
hielden de familieleden van Totok Dai, die in September 1926 
aldaar een bende kwaadwilligen had gevormd en ter zake daar-
van met zijne volgelingen tot gevangenisstraf was veroordeeld, 
zich rustig. In het voormalige landschap Tripa, sinds jaren een 
onderdeel van het landschap Seunagan (onderafd. Meulaboh), 
zwerft nog altijd het restje van de z.g. Tripa-bende (bende-
hoofd Pang Karim) rond, rusteloos vervolgd door de maré-
chaussee-brigados van de post Lamie. In de Seuneu'am-moe-
rassen zwerven nog altijd rond Teukoe Badja Tampo en het 
restant van de z.g. Seuneu'am-bende, dat zich af en toe voor 
korter of langer tijd schijnt aan te sluiten bij de Tripa-bende. 
Ofschoon ook naar hen onverpoosd wordt gezocht, werd geener-
lei aanraking met hen verkregen. In den avond van 16 October 
1927 werd een Atjeher, die na zijn zwager te hebben vermoord 
zelf den dood zocht, bij eene poging tot binnendringing in het 
bivak Lamie door een post neergelegd. Oedurende 1927 werd bij 
den aanleg van den z.g. Westkust-weg en van den transversaal" 
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weg Meulaboh-Sigli vun de zijde vun hoofden en bevolking uit 
de onderufdeeling Meulaboh groote medewerking ondervonden. 
Gewezen moet voorts worden op de opening in 1927 door de 
Société financière des caoutehoucs van een 2-tal cultuuronder-
nemingen in de onderafdeeling Meulaboh, welke in 1928 gevolgd 
/a l worden door de opening van nog een 5-tal andere onder-
in mingen in dezelfde onderafdeeling. Hierdoor zal op den duur 
dr politieke toestand in dit ressort gunstig worden beïnvloed, 
i >e politieke toestand in de onderafdeeling Tapatoean is in den 
loop van Int verslagjaar ongetwijfeld verbeterd. Al was in den 
aanvang van het jaar 1927 niet direct sprake meer van een 
daadwerkelijk verzet, toch brachten bendetjes kwaadwilligen 
— soms tot 12 man sterk — nog herhaaldelijk, zelfs oveidag, 
Onrust onder de kampongbevolking; des nachts durfden zij open* 
lijk te fourageeren. I n het landschap Manggeng vond in Januar i 
P.27 een demonstratie plaats van een 50 man sterke bende, 
die op x i K.M. afstand van het marschbivak, waar een 
pairouilleerende brigade lag, op heuvels vlaggen plant te en 
de „Compenie" uitdaagde. Even plotseling als zij verschenen 
was, verdween deze bende weer; sedert is niets meer van haar 
vernomen. Met vrij groote zekerheid kan worden aangenomen, 
dat een groot getal z.g. goedgezinde gampongbewoners voor 
enkele dagen als , ,d jaha t" is opgetreden om daarna weder in de 
gampongs terug te keeren. De vermoedelijke leider van deze 
bende was Goeroe Tjèbè, die in Februari met een volgeling 
door een patrouille uit Blang Pidië werd neergelegd. I n 
de tweede helft van het jaar durfden de kwaadwilligen 
nog slechts in den nacht bij familieleden of vrienden in he t 
geheim fourageeren. De bevolking heeft thans weer respect voor 
he t gezag en ziet in, dat pogingen tot verzet slechts leiden tot 
een opgejaagd worden in de rimboe, gepaard aan hongerlijden. 
In de tweede helft van het jaar kwamen berichten binnen, die 
leidden tot het gevangen nemen of nederleggen van kwaad-
willigen. Alleen in Manggeng werd niet de minste medewerking 
ondervonden. Bovendien duiken nog herhaaldelijk geruchten op, 
meestal uit naburige landschappen, da t in Manggeng verschil-
lende menschen plannen tot uitwijken zouden hebben, over 
aanmaak van wapens, enz. Bleek bij nader onderzoek de juist-
heid van deze berichten niet te controleeren, de conclusie valt 
er echter uit te trekken, dat men in de naburige landschappen 
een dergelijk gebeuren in Manggeng niet uitgesloten acht. I n 
enkele andere landschappen werd voorts nog al eens onrust ver-
wekt door het steeds weer oplaaien van oude veeten tusschen 
hoofden on:lerl ;ng, waarbij als regel onderhoorigen worden 
opgestookt klachten in te brengen tegen de tegenpartij . Op 
22 Jun i 1927 overviel de kapitein G, F . V. GOSENSON aan den 
bovenloop van de Aloeë Sibocmboeng (landschap Kloeët) een 
drietal kwaadwilligen op een pas aangelegde ladang. Zij werden 
neergelegd en bleken te zijn Teungkoe Hadji Jahja , na het 
sneuvelen van zijn broeder Teungkoe Peukan de leider van het 
verzet in Tapatoean, met twee volgelingen. Tengevolge van den 
intensieven patrouillegang in de onderafdeeling Tapatoean 
ingesteld, had genoemde Teungkoe namelijk de wijk genomen 
naar Boven-Kloeët, waar hij meer vrijheid van beweging had en 
invloed bezat, omdat hij er vroeger godsdienstonderricht had 
gegeven. Op 2 April 1927 was reeds zijn halfbroeder Said Tjoet 
alias Habib Abdurraehman in Tjalang met 3 volgelingen door 
het landschapshoofd van Lageuen gearresteerd. Ook zij hadden 
aan de verzetsbeweging, door wijlen Teungkoe Peukan in het 
leven geroepen, deelgenomen. Zij werden sedert tot gevangenis-
straf veroordeeld. Verder meldden zich in het eerste semester 
een 8-tal kwaadwilligen, waarvan de voornaamste wel Panglima 
Asem, een zwager van Teungkoe Hadji Jahja was. In het tweede 
halfjaar werden een drietal djahats gevangen genomen en een 
ander drietal neergelegd, zoodat in deze onderafdeeling nog 
slechts een 4-tal kwaadwilligen, onder wie zekere Pang Areh, ') 
rondzwerven. Uit Tapatoean is echter ook afkomstig Teungkoe 
Atnin of Teungkoe Min met naaste familieleden. Hij was inder-
tijd panglima van den beruehton verzetsleider T. Bèn Machmoed 
Blang Pidië. Nadat T. Bèn zich in 1908 bij het Bestuur had 
gemeld, bleef Teungkoe Amin, zijn eed getrouw, in de bos-
schen, speciaal in de bovenstreek van Aloeë Pakoe (onderafd. 
Tapatoean). Hij bleef onverzoenlijk en heeft gedurende dien tijd, 
ongeveer 19 jaar, als asceet (moslimin chaloët) geleefd. Door de 

1) Pang Areh heeft zich intusschen in de eerste helft van 1928 met een 
volgeling bij het Bestuur aangemeld. 

bevolking wordt hij beschouwd als iemand, die het ver gebracht 
heeft in de geheime kunsten van onkwetsbaarheid, he t zich 
onzichtbaar maken, enz. De man staat in hoog aanzien en geeft 
les in , , i lmoe ' s ' \ Ofschoon hij na de onderwerping van Teukoe 
Bèn nooit agressief tegen het Gouvernement optrad, levert hij 
een groot gevaar voor de rust op, doordat hij aan verzetslieden 
schuilplaatsen verschaft en kwaadwilligen z.g. onkwetsbaar 
maakt . Na den scherp ingestelden patrouillegang in Tapatoean, 
is hij uitgeweken naar het stroomgebied van de Boven-Kloeët 
(onderafd. Zuidelijke Atjehsche landschappen). Rusteloos wordt 
iiij met zijn aanhang door de militaire patrouilles opgespoord. 

In den loop van het jaar is het weggedeelte Blang Pidië— 
Tapatoean (75 K. M. lang) voor licht autoverkeer opengesteld. 
Daaraan is het voor een groot deel te danken, dat handel en 
verkeer in deze onderafdeeling zich in 1927 geheel konden her-
stellen. 

Op 25 Mei werden door eene patrouille, onder aanvoering van 
den kapitein G. F . V. GOSENSON neergelegd Tjoet Ali (de leider 
van het verzet in de onderafdeeling Zuidelijke Atjehsche land-
schappen), Teukoe Nago (de auctor intellectualis van den over-
val op onze brigades te Teureubangan op 10 Augustus 1926, 
w*Yiarbij de ls te- lui tenant der marechaussee \V. MOLENAAR sneu-
velde), Imeum Sabi alias Abdoellah bin Keutjhi Nja Djawa (een 
invloedrijk en door de bevolking zeer gevreesd verzetsman, 
de nanvoerdcr van de bende die op 3 Mei den aanval deed 
op de brigade l lar t ing) en Nja Asan. De dood van Tjoet Ali 
was een feit van beteekenis, omdat daarmede de man van het 
initiatief en de intellectueele leider verdween. Sedert is de alge-
meene toestand in de onderafdeeling Zuidelijke Atjehsche land-
schappen langzaam vooruitgegaan. Wel is waar zijn er nog 18 
verzetslieden in het veld, die eene bedreiging van orde en rust 
in dit ressort blijven vormen, maar aan hun agressief optreden 
is een einde gemaakt. Zij leiden een zwervend bestaan, verber-
gen zich in de moerassen van Itasian of Limbang en overigens 
diep in het gebergte. Zij vermijden de bewoonde oorden, zoodat • 
er weinig berichten omtrent hen bij de patrouillccomniandanten 
binnenkomen. Toch moet de toestand niet te optimistisch 
worden ingezien. E r moet steeds rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid, dat de overblijvende verzetslieden ten 
eenigen dage een actie of overval op touw zetten, terwijl het 
bezit van twee legerkarabijnen de mogelijkheid in zich sluit, 
dat de verzetspartij nieuwen aanhang verwerft. 2) E r moet daar-
om rusteloos worden gepatrouilleerd. H e t is verder zaak den 
bestaanden toestand van orde en veiligheid te consolideeren, 
he t gezag der hoofden t e handhaven en te versterken. 

Aan Datoek Nja' Noeh, zelfbestuurder van het landschap 
Simeuloeë werd de kleine gouden ster en aan Pamoentjak 
Imbo de kleine zilveren ster toegekend als blijk van erkenning 
voor hun moedig en doortastend optreden tegen een bende 
kwaadwilligen in het landschap Simeuloeë, terwijl ter gelegen-
heid van de herdenking van Harer Majesteits geboortedag in 
1927 het sagihoofd der X X I I Moekims, T. Pangl ima Polèm Sri 
Moeda Perkasa Mohamad Dawöt met het ridderkruis van de 
Oranje-Nassau-Orde werd begiftigd. Met de kleine gouden ster 
voor trouw en verdienste werden voorts bij die gelegenheid be-
giftigd T. Radja Hi tam, wd. zelfbestuurder van Hakim Kroeëng 
(onderafd. Lho ' Soekon), T. Bèn Mohamad Hoesin Sjah, zelf-
bestuurder van Wojla (onderafd. Meulaboh) en T IToesèn, wd. 
zolfbestuurder van Troemon (onderafd. Zuidelijke Atjehsche 
landschappen). Bovendien werden groote zilveren, kleine zilve-
ren en bronzen sterren voor trouw en verdienste toegekend aan 
lagere hoofden en beambten. 

Over het algemeen kan de ijver en werklust van de hoofden 
en zelf bestuurders voldoende worden genoemd. In hoofdzaak 
wordt de verbetering van het gehalte der hoofden gezocht in de 
opleiding van de later voor bestuursambten in aanmerking 
komende jongelieden. Over belangstelling van hoofden en zelf-
bestuurders te dien opzichte valt meestentijds niet te klagen. 

He t internaatsgebouw met directeurswoning van de vereeni-
ging voor Atjehsche In te rna ten te Koetaradja voorzag in een 
dringende behoefte aan een goed kosthuis voor Atjehsche hoof-
denzonen. 

Het belijden van z.g. kettersche mystiek werd krachtig be-
streden door de rechtzinnige oelama's , onder wie Toeankoe 
Radja Keumala, een zeer gezaghebbend lid van het voormalig 

2) Inmiddels zijn deze karabijnen achtereenvolgens in Maart en Juli 1928 
in onzo handen gevallen. 
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sultansgeslacht. Deze oelama steunde het gezag met zijn 
invloed. 

In 1927 vertrokken 790 personen ter bedevaart en keerden 
351 personen terug. 

De staat van' veiligheid van personen en goederen bleef ook 
in 1927 gunstig. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. 
Burra kwam in het geheele gewest voor bij paarden, buffels 

en runderen. 
De opleving van den handel heeft zich voortgezet* Door het 

vele geld, dat in verband met den wegenaanleg en de opening 
van cultuurondernemingen in <le afdeeling Westkust van Atjeh 
onder de bevolking kwam, steeg hare koopkracht en dienten-
gevolge ook de invoer. 

Na het onderdrukken van de in Januari 1027 plaats gehad 
hebbende onlusten, de successieve opvatting van de overgroofe 
meerderheid der leiders en voormannen en de daarop gevolgde 
'berechting van alle daarmede samenhangende strafzaken, is het 
in de afdeeling Tanahdatar rustig gebleven en werden geen 
extremistische verschijnselen meer geconstateerd* Tegen het 
einde van het jaar werden in Simaboer aanwijzingen verkregen, 
dat zich in de grensstreek met Padangpandjang — uitgaande 
van de negari Saboe in laatstgenoemd ressort —• eene actie tot 
verzet tegen het Gouvernement aan het ontwikkelen was. 

Verschillende kleine voorvallen en berichten wezen er op, 
dat waakzaamheid ook geboden blijft in de afdeeling Padang, 
hoewel het hier begin 1927 niet tot eigenlijke ongeregeldheden 
was gekomen. 

Hoewel hier en daar eenige activiteit was te bespeuren in 
de centra van illegale beweging in de onderafdeeling Padang-
pandjang, was de toestand niet verontrustend. De groote massa 
onthield zich geheel van eenigerlei inmenging. 

In de onderafdeeling Pariaman hadden gedurende het laatste 
halfjaar in verschillende negariën rainpok-partijen en een moord-
aanslag met doodelijken afloop plaats , doch politieke betcekenis 
kon daaraan niet worden toegekend. In hoofdzaak waren 
familietwisten de oorzaak daarvan. In Januari werd door den 
landraad te Port de Koek vonnis gewezen in de Kamang-zaak. 
De hoofdbeklaagden werden tot levenslange gevangenisstraf ver-
oordeeld. 

In Pebruari werd door het negarihoofd van Tjingkaring te 
Soengaiboeloe gearresteerd de communist Boejoeng iSeberang, 
moordenaar van den penghoeloe datoek radjo mantri van Boekit 
Bataboeh, die toen sedert ruim 9 maanden voortvluchtig was. 
Eveneens werd Pakih Antok, de sedert lang gezochte moor-
denaar van den assistent-demang van Sitjintjin, in do negari 
Kota Lawas der onderafdeeling Padangpandjang gearresteerd. 
H e t schijnt, dat na de arrestatie van Pakih Antok, de com-
munisten van Kota Lawas van die plaats zijn weggegaan, 
althans eenige uit Tilatang uitgeweken communisten kwamen 
in hun negari terug en werden gearresteerd. 

Op 3 Maart werden te Eoebang Poetih (nabij Pakan Achad) 
65 bommen aangetroffen en den Oden van dezelfde maand te 
Kapas Hadji (negari Taloek) 35 bommen en 2 brownings en 
te Mandiangin 24 bommen. Op 29 Maart werden te Biroego 
(Port (!e Koek) nog aangetroffen 48 bommen, welke aldaar 
onder een BOerau (bcdehuisjc) in den grond waren verborgen 
door twee metselaars bij den geniedienst. 

In Juni 1927 werd in de onderafdeeling Manindjau (afd. 
Agam) begonnen met de vrijwillige inlevering van clandestiene 
vuurwapenen, als gevolg van door den controleur gehouden 
besprekingen met de familiehoofden in de onderdistricten Loe-
boekbasoeng, Manindjau en Palembajan. 

Begin Januar i werd voldoende bewijs verkregen tegen een 
zekeren Kondok, een gewezen volksschoolonderwijzer, afkomstig 
van Tikoe, die in Juli 1921) in de kampoeng Pinagar van de 
negari Aoer Koening (onderdistr. Pasaman, onderafd. Ophir, 
afd. Loeboeksikaping) communistische propaganda had ge-
dreven; hij werd tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Wegens 
lul voeren van communistische propaganda op het eind van 
1926 en in het becin van 1927 in de kampoeng Paraman Ampaloe 
van de necrari Rabidjonggor fonderafd. Ophir. afd. Loeboek-
siknping), werd Si Kahar gelar Soetan Alamoedin, van beroep 

Over het algemeen waren do uitkomsten van den padi-oogst 
bevredigend te noemen. Hier en daar werden plaatselijk mis-
oogsten geconstateerd. Door tijdige rijstaanvoer verliep de 
voedselvoorziening volkomen normaal. 

De pepercultuur ondervond eene opleving door do hooge 
prijzen; alle bestaande tuinen werden bewerkt, terv/ijl allcr-
wegen nieuwe werden aangelegd. Hooge verwachtingen worden 
gekoesterd van de op betrekkelijk groote schaal begonnen be-
volkingsrubbercultuur, welke op instigatie van het Bestuur en 
den landbouwkundigen dienst is verbreid. Bovendien toont de 
bevolking vertrouwen te hebben in den aanplant van robusta-
koffie. 

agent der Singer Sewing üompany te Oedjoeng Gading, afkom-
stig van Loeboekbasoeng, gearresteerd; hij werd tot 8} jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. 

Voorts werd tegen het P .K.I . -bes tuur te Airbangis in den 
loop van het eerste halfjaar 1927 zooveel bewijsmateriaal in 
handen gekregen, dat het bestuur, wegens het voeren van eom-
munistische propaganda in de tweede helft van 1926, ge-
arresteerd kon worden; zijn zaak werd naar den landraad ver-
wezen. Uit het onderzoek is gebleken, dat de P.K.I.-afdeeling 
te Airbangis een 250-tal leden heeft geteld. 

In den nacht van 1 op 2 Januar i 1927, gelijktijdig met het 
uitbreken der communistische ongeregeldheden te Silocngkang, 
had in direct verband daarmede eene rarnpok-partij plaats te 
Soengei Lasie (onderafd. Solok), nabij Siloengkang gelegen. 
Twee huizen werden geplunderd, het eene bewoond door een 
klerk van den afdeelingschef van Tanahdatar en het andere door 
het pasarhoofd te Soengei Lasie, beiden door de communisten 
beschouwd als spionnen van het Gouvernement. Deze rarnpok-
partij werd aangevoerd door de Siloengkangers Hocsin en 
Manan, terwijl verder op den voorgrond traden Latif, Maoetan 
en Si Moeloek, allen van Pianggoe. Alle leiders en deelnemers 
van de rampokpartij zijn in den loop van het eerste halfjaar 
1927 gearresteerd. 

I n April 1927 begon <lc militaire actie in de geheele afdeeling 
Solok middels marechaussee, met het doel om te geraken tot 
arrestatie van de nog niet opgevatte leiders van de Siloengkang-
onlusten, van de nog rondzwervende leden van de rampokbendo 
van Hadji Moenek (Kota Anau) en van de naar de afdeeling 
Solok uitgeweken rampokkers van de Padangsehe Ommelanden; 
voorts tot opsporing van clandestiene vuurwapens en tot 
opsporing en arresteering van de P .K . I . kaartjesverkoopers, die 
overgegeven moesten worden aan het Bestuur. In een korte 
spanne tijds (ongeveer één maand) werden alle nog voortvluchtige 
bendeleiders opgevat, o.a. de leiders der rampokpartij van Kota 
Anau (4 December 1926), met name Hadji Moenek, Datoek 
Atjeh en Banjak Kaïn, naar wie geruimen tijd onvermoeid was 
gezocht. Een groot aantal clandestiene vuurwapens werd inge-
leverd, dan wel achterhaald ( + 500); die wapens bleken echter 
voor verreweg het grootste deel door defecten toestand, dan wel 
verwanrloozing onbruikbaar. Voorts werden P.K.I . -archieven 
achterhaald, waaruit belangrijke gegevens te puften waren. 

Midden 1927 trad onder de Inlandsche intellect ueelcn Ie 
Sawahloento eene opleving met nationalistische tendenz in, 
welke in het vierde kwartaal weer inéénzonk, ondanks de 
belangstelling, welke ook hier de quaestie *lcr . ,Inlandsche 
Volksraadsmeerderheid" trok. 

In de onderafdeeling Par iaman (afd. Batipoeh en Pariaman) 
werd nog wrijving geconstateerd tusschen de leden van de 
Kaoem Moedo en Kaoem Koeno. Hadji Haroen, leider van de 
Kaoem Moedo, werd o.a. door de bevolking te Koto Marapak 
gedwongen eene lezing, welke hij in die kampong hield, te 
beëindigen. 

De bedevaart naar Oelakan, waar hef stoffelijk" overschot 
van Boerhanoedin, de z.g. brenger van hel Mohammedaansch 
geloof, begraven ligt, trok" weder duizenden menschen. Ook dit 
jaar gingen velen naar Mekka ter bedevaart. 

In de onderafdeeling Manindjau (afd. Agam) was de Moham-
madijah-beweging de oonifje actieve. Tn dn negariën Soengei 
Batang en Tandjoeng Sani is die beweging vermoedelijk over 

§ 4. SUMATRA'S WESTKUST. 
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haar hoogtepunt heen en begint zij de belangstelling te ver-
liezen. H a a r scholen beginnen te verloopen, in hoofdtaak wegens 
gebrek aan fondsen om de salarissen van du onderwijzen te 
betalen, terwijl daarnanst het beter georganiseerde volksonder* 
wijs vele leerlingen tot zich trok. Ook doordat in Djorong 
Laboeh van de zijde der penghoeloe's een tegenbeweging op 
touw werd gezet, namelijk door de x..g. ,,sj:irikat Adat" , welke 
zich echter in hoofdzaak niet op godsdienstig gebied beweegt, 
nam de invloed van Mohammadijah af. In Mei 1927 bracht de 
Javaanscbe leider van Mohammadijah, Hadji Fachrodin, een 
bezoek aan dit gewest. Hij belegde o.m. in vrijwel alle voor-
iiame kampongs van Soengei 13atang en Tandjoeng Bani propa-
ganda-vergaderingen voor mannen en vrouwen. In dezeltde 
maand werden eveneens door de Adat-vcreeniging twee propa-
ganda-vergaderingen belegd. De Mohammadijah-afdecling Soeu-
gei Batang bestaat uit 4 groepen, ieder met een eigen bestuur, 
benevens eene afzonderlijke vrouweo-afdeeling „Ais i jah" , 
s taande onder leiding van Siti Fa t imah , dochter van l ladj i 
Rasoel. He t aantal leden bedraagt 2440, van wie meer dan 
de helft vrouwen. De padvindersafdeeling staat onder leiding 
van den handelaar Datoek Madjo Lelo. H e t aantal scholen 
bedraagt 2 (lager gymnastiek, en godsdienst-onderwijs), met 
respectievelijk 75 en 250 leerlingen. 

Meer en meer blijkt, dat de Kuo Min Tang te Padang is 
opgericht als geheime vcreeniging. De oprichters dezer ± 500 
leden tellende vereeniging zijn Binkeh-Chineezen, meubelmakers. 
De Chineezen in dit gewest zijn bij de Kuo Min Tang aan-
gesloten, doch een merkbare actie gaat van hen niet uit. Zij 
bepalen zich waarschijnlijk in hoofdzaak, tot het inzamelen en 
overmaken van gelden en houden zieh overigens rustig. 

De gezondheidstoestand was over he t algemeen gunstig. In 
de negariën Nan VII , Pasir Lawas, Palembajan en Knmang 
(afd. Agam) kwamen eenige dysenteriegcvallen voor. De gouver* 
nements Indisch arts te Fort de Koek constateerde 251 ge-
vallen, waarvan 23 met doodelijken afloop. Dank zij een spoedig 
ingrijpen werd eene verdere uitbreiding van de ziekte voor-
komen. In December 1927 kwamen in de streken rond hot meer 

van Manindjau, voornamelijk in de I I I Koto, gevallen van buik-
ziekten voor, waaraan een vijftiental personen, meest kinderen, 
stierven. 

Op verschillende plaatsen brak surra uit onder het vee; enkele 
dieren stierven. Door inenting op vrij groote schaal werd de 
ziekte bestreden en was zij einde 1927 zoo goed als geweken. 

De invoerhandel gat gedurende de eerste achl maanden van 
het jaar alleszins reden tot tevredenheid; de laatste vier maan-
den daarentegen kenmerkten zich door een abnormaal getuige 
vraag. 

De uitvoerhandel keert meer en meer terug in de oude, g lede 
banen sedert de credietgevende banken nauwlettender op do 
zaken hunner credietnemers zijn gaan toezien en dus het / aken 
doen van onverantwoordelijke speculateurt met en ten koste 
van bankkapitaal langzaam aan geheel is opgehouden. Met 
groote regelmaat nemen de uitvoeren uit Ennnahaven — wclko 
hoofdzakelijk de productie van de. Inlandsche bevolking be-
treffen — toe. 

De uitvoer van producten steeg van 58 000 ton in 1920 tot 
55 600 ton in 1927. 

De bevolkingscultuur van robusta-koffie neemfr- zeer toe. 
I n 1927 werd 14 092 979 K G . uitgevoerd, tegen 858 022 K.G, 
ondernemingsrobusta. Fancy-koffie bleef stationnair, Liberia* 
koffie heeft voor dit gewest afgedaan. Cassia vera onderging 
eene prijsverbetering. De copra-markl wal gedurende la t ge-
heele jaar stabiel (f 12,50 tot f 15 per pikol). De uitvoer van 
gomdamar en gom-copal steeg, doch het prijzenverloop was 
tamelijk teleurstellend. De uitvoer van rotan nam toe. De 
rubberuitvoer bedroeg iets moer dan in 1920, doch de mark t 
liep geregeld terug. De prijzen van notemuskaat en foelie liepen 
sterk terug; eerste soort notemuskaat zakte zelfs tot f 85 per 
pikol. Toch blijft deze bevolkingscultuur voor het gewest van 
belang. De huidenhandel leefde sterk op door buitenlandsche 
vraag. Werd tot voor kort nog moor rijst uit- dan ingevoerd, 
in de laatste jaren heeft zich deze situatie gewijzigd; de 
vestiging van cultuurondernemingon is hierop mede van 
invloed. 

§ 5. TAPANOELI. 

Over het algemeen was in 1927 de politieke toestand in dit 
gewest niet ongunstig. 

De onlusten ter Sumat ra ' s Westkus t hadden alleen invloed 
op enkele ondernemingen in de afdeeling Padangsidimpoean, 
waar onder de niet-inheemsche contractanten einde 1926 en 
begin 1927 eene felle communistische propaganda werd gevoerd. 
He t opvatten van den voornaamsten leider, die inmiddels voor 
interneering is voorgedragen, en het terugzenden naar Java van 
eenige minder gewenschte elementen sloeg deze actie voorloopig 
lam. De voortvluchtige communistische leider van de beweging 
te Poelau Tello (zie Verslag 1927, kol. 19), genaamd Doerame 
alias Panggao, werd in den loop van 1927 door de bevolking 
zelve opgevat. 

Op Samosir bleven de Perbariugins hun invloed op de bevol-
king uitoefenen. Het vieren van de Heidensche gondangfeesten 
neemt daar nochtans de laatste jaren af. Op de Hinako-eilanden 
en in het onderdistrict Lahewa der afdeeling Nias trad eene 
opleving van den Islam in, welke zich uit te in de oprichting van 
godsdienstscholen voor Koran-reciet. 

Aan de bedevaart namen in 1927 448 personen deel, tegen 407 
in 1926. 

De veiligheidstoestand liet over het algemeen niet te wenschen 
over. 

I n 1927 werden aan Inlandsche ambtenaren en volkshoofden 
2 kleine gouden, 1 groote en 8 kleine zilveren en 8 bronzen ster-
ren voor trouw en verdienste uitgereikt. 

De belangstelling voor de opvoeding van de jeugd is in dit 
gewest in het algemeen en onder de meer gegoede en aanzien-
lijke Inlanders in het bijzonder zeer groot. Voorzoover in het 
gewest zelve de gelegenheid niet ruim genoeg is, worden de 
kinderen naar andere gewesten gezonden. Tientallen Bataksehe 
jongelieden bezoeken de Mulo-scholen te Medan, op Java en 
elders, zoomede de speciale scholen (Stovia, enz.) . 

De emigratie van Toba-Bataks naar de Dairi-landen was zeer 

belangrijk en vond plaats uit de onderafdeelingen Samosir, Toba 
en Hoogvlakte van Toba en Simeloengoen. De oorzaak moet 
worden gezocht in de betere .bestaansvoorwaarden, welke de 
Dairi-landen bieden. 

Te Taroetoeng, Padangsidimpoean en Panjaboengan kwamen 
weder vele gevallen van malaria voor. In Toba, op de hoogvlakte 
van Toba en op Samosir komt de bacillaire dysenterie nog 
geregeld voor, hoewel dit jaar iets minder dan in 1926. Op het 
eiland Samosir kwamen vrij veel gevallen van mazelen voor, 
waaraan verscheidene kinderen overleden door bijkomende 
broncho-pneumonieèn; dit laatste is een gevolg van het feit dat 
de ouders, zoodra het exantheem uitbreekt, hunne kinderen 
direct in het koude Toba-meer , , b a d e n ' \ In de warme stroken 
komt nog steeds veel framboesia voor. Begin November 1927 
brak eene pokkenepidemie uit in de onderafdeeling Toba; van 
de 88 patiënten overleden er 9. Dat deze epidemie nog zoo 
gunstig is verloopen, is te danken aan het feit, dat in deze 
streken gedurende de laatste jaren flink is gevaccineerd. 

De gezondheidstoestand van den veestapel is in het algemeen 
niet gunstig geweest. Vele karbouwen en runderen stierven aan 
mil tvuur; de bestrijding van deze ziekte had aanvankelijk 
succes. Een groot aantal buffels stierf aan eene onbekende 
ziel'te, waarvan de aard nog niet is vastgesteld. De paarden-
fokkerij is alleen nog van belang in de Batak landen; aldaar zijn 
thans 20 fokweiden, waarvoor hengsten door het Gouvernement 
in bruikleen worden afgestaan. Verschillende maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van het Batakpaard werden ge-
nomen. In de onderafdeeling Toba is eene verhoogde belang-
stelling voor de rundvcefokkerij merkbaar. De varkensteelt is 
in de Bataklanden van buitengewoon groot belang, doch be-
hoeft nog vool voorlichting ter verkrijging van betere dieren. 
Do sterkte van don voostapel in het gewest bedroeg einde 1927 
18 715 paarden, 48 748 runderen en 65 455 buffels. 

Op verschillende plaatsen werden met succes bemestingsproe-
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ven met kunstmest genomen. Ook het nut van groenbernesters 
werd gedemonstreerd. Door den Landbouwvoorlichtingsdienst 
werden o. in. 55 000 geselecteerde Hevea-zaden geleverd aan 
de bevolking van de onderafdeelingen Angkola en Sipirok en 
Mandailing c. a., zoomede Robusta-zaad, klapperbibit, kunst-
mest en 15 uit Japan ingevoerde padi-dorschmachines. Van <le 
koffiebessenboeboek-ziekto werd vooral ten aanzien van de 
robusta-koffie in eenige onderafdeelingen zeer veel last onder-
vonden. Een op de BatQe-eilanden ingesteld onderzoek wees uit, 
dat sawabmogelijkheden aldaar niet beslaan. In Mei 1927 werd 
bij Lagoeboti (Toba) een landbouwbedrijfsschool opgericht; 
begonnen is met 10 interne leerlingen, die vrij kost en inwoning 
ontvangen. Op verschillende pasar malams werden landbouw-
stands opgericht, welke veel belangstelling trokken. Een maan* 
delijks verschijnend landbouwblaadje in het maleisoh en Toba-
Bataksch telt reeds 1000 abonné 's ; ook de Almanak Tani vond 
goeden afzet. De vraag naar groentenzaden nam vooral in de 
omstreken van Balige voortdurend toe. 

De toestand van den handel was over het algemeen gunstig, 
daar de koopkracht van de bevolking in verband met de goede 
rubberprijzen erooter dan tevoren was. De toestand teekende 
zich ook zeer waarneembaar af in het steeds toenemende 
vrachtauto* en scheepvaartverkeer en in de stijging van de ont-
vangsten van het tolkantoor te Sibolga. 

Als gevolg van het feit dat verscheidene sawahbezitters, in 

De politieke toestand bleef gunstig. Een 23-tal vooraan-
staande communisten werd in 1927 in de onderafdeeling Boven-
Digoel (afd. Ternate, gouv. der Molukken) geïnterneerd. 

Onder de heidenen verbreidt het Mohammedanisme zich meer 
en meer. I n 1927 vertrokken 753 personen ter bedevaart naar 
Mekka, tegen 359 in 1926. 

H e t aantal volgelingen van het Rijnsche Zendinggenootschap 
op het eiland Enggano verminderde van 265 tot 254. De 
Roomsch-katholieke missie te ïandjoengsakti (Pasemahlanden) 
had einde 1927 82 volgelingen. 

De , ,Zevende-dag Advent is ten" telden einde 1927 43 bekeer-
lingen, bijna allen Chineezen. 

De veiligheid van personen en goederen was zeer goed. 
Aan een tweetal districtshoofden werd de groote zilveren ster 

voor trouw en verdienste toegekend. 
Omtrent de proef met de immigratie van Soendaneezen en 

Javanen in dit gewest wordt verwezen naar hoofdstuk J , 
afd. I , § 5. 

De gezondheidstoestand was gunstig. Ter gewestelijke hoofd-
plaats werden maatregelen genomen tot bestrijding van de 
aldaar heerschende malaria. Vaccinatie en revaccinatie hadden 
geregeld plaats. 

Onder het vee kwamen 78 gevallen van surra voor (74 onder 
de paarden, 3 onder <lc runderen en 1 onder de buffels); ten-

De politieke toestand was gunstig. 
De algemeene veiligheid van personen en goederen was goed. 
He t aantal bedevaartgangers was ongeveer gelijk aan da t van 

het vorige jaar. 
Aan den wijkmeester der Chineezen te Kotaboemi werd de 

kleine zilveren ster van trouw en verdienste uitgereikt, terwijl 
aan zeven andere ambtenaren do bronzen ster werd toegekend. 

De gezondheidstoestand liet niets te wenschen over. 

De ten vorigen jare uitgesproken verwachting, dat, hoezeer 
er onder de bevolking ook iels mocht zijn blijven hangen van de 
communistische (wereld-) propaganda, deze althans voorloopig 
als ongevaarlijk moest worden gekenmerkt, werd niet be-
schaamd. Dat de grootste waakzaamheid van Bestuur en politie 

plaats van hunne rijstvelden te bewerken, liever hunne rubber-
tuinen exploiteerden, waren de uitkomsten van den rijstoogsfc 
minder bevredigend. I n de behoefte aan rijst voor de bevolking 
moest worden voorzien door invoer van buiten het gewest. 

De uitvoer uit Sibolga, Baroes, Natal, Goenoengsitoli en 
l'oelau Tello van rubber, koffie, benzoë, copra, damar, koelit 
bakau, rotan, pinangnoten en gezouten en gedroogde visch 
bedroeg onderscheidenlijk 8 238 849, 3 643 413, 3 853 353, 
3 494 746, 604 952, 284 176, 163 026, 108 441 en 112 271 K.Q., 
tegen onderscheidenlijk 6 934 106, 2 932 024, 3 132 963, 
1 481 225, 82 874, 90 000, 11 830, 115 124 en 66 643 K.G. in 
1926. 

De invoer van rijst en visch bedroeg onderscheidenlijk 
5 148 896 en 378 514 K.G, 

In het binnenlandsch verkeer viel een gestadige vooruitgang 
waar te nemen. 

In verband met de malariabestrijding in de afdeeling Padang-
sidimpoean, en wel hoofdzakelijk ter afdeelingshoofdplaats en 
in Penjaboengan, word een begin gemaakt met de drooglegging 
van vischvijvers. 

De zeevischvangst is van vrij groote beteekenis en levert 
vooral aan de bevolking van aan de kust gelegen kampongs een 
voornaam middel van bestaan op. Zij wordt als bedrijf door een 
groot aantal personen uitgeoefend. 

gevolge van miltvuur deed zich eenige sterfte voor bij ingevoerd 
Balineesch slachtvee. 

Gedurende 1927 was door de dalende prijzen van sommige 
producten de handel minder levendig dan in 1926. 

De invoer van rijst (in het bijzonder ten behoeve van de land-
en mijnbouwondernemingen) bedroeg 4 717 582 K.G., tegen 
12 383 158,5 K.G in 1926. Deze belangrijke vermindering van 
den rijstinvoer is toe te schrijven aan de grootere opbrengst van 
de sawahs en ladangs in het afgeloopen jaar. 

De koffie-oogst was wederom beter; uitgevoerd werd 
12 559 190 K.G., tegen 9 525 108 K.G. in 1926. 

De klapperaanplantingen werden wederom op vele plaatsen 
uitgebreid. De copra-uitvoer bedroeg 784 835 K.G. , tegen 
637 115 K.G. in 1926. 

De peperoogst was beter dan in 1926. Uitgevoerd werd 
449 390 K.G. zwarte en witte peper, tegen 300 800 K.G. in 
1926. 

De opbrengst van de kruidnagelcultuur verminderde aanzien-
lijk; de uitvoer bedroeg 35 557 K.G., tegen 226 797 K.G. in 
1926. 

De uitvoer van damar, rotan en rubber bedroeg onderschei-
denlijk 407 005, 193 607 en 56 018 K.G., tegen 647 989, 80 868 
en 386 615 K.G. in 1926. 

Onder het vee kwamen enkele gevallen van tuberculose, 
mond- en klauwzeer, kwaden droes en surra voor. 

Doordat de reeds in 1926 ingezette verbetering van de prijzen 
van sommige producten zich handhaafde, bleef de algemeene 
toestand van den handel goed. 

De financieele resultaten van de pepercultuur waren in 1927 
uitstekend. 

echter geboden blijft, moge blijken uit de pogingen, welke 
extremisten gedurende 1927 hebben aangewend, om het werk-
volk van de groote petroleumbedrijven communistisch te be-
werken. Eenige arrestaties hadden dientengevolge plaats. 

Op de rol, door Padangers gespeeld bij de pogingen, om ook 

§ 6. BENKOELEN. 

§ 7. LAMPOENGSCHE DISTRICTEN. 

§ 8. PALEMBANG. 



17 Hoofdstuk C. 

VERSLAG 1 9 2 8 . 
18 

de bevolking vim deze residentie te betrekken in de commu-
nistische beweging, werd reedt de aandacht gevestigd (zie Ver-
slag 1927, kol. 22). Dut zij zieh hoofdzakelijk euneeutreerden 
in bepaalde Padangers-kolonies, in de Pusemuh-lunden (een 
belangrijk centrum der particuliere landbouwnijverheid) en nabij 
de Boekit Asem-mijnen te Tandjoeng, is geen toeval. Daar de 
autochtone bevolking van deze streken over het algemeen 
afkeerig s taat tegenover elke vreemde inmenging vun buitenaf 
in hare zaken, hadden de Padangers voor hunne min-oirbare 
bedoelingen alleen kans van slagen onder de vreemde koelie-
bevolking op de ondernemingen van landbouw, mijnbouw, e.d. 

I n Komering-hilir is de toestand, na de veroordeeling van 
een dertientul communistische leiders en propagandisten, aan-
merkelijk verbeterd. 

I n de Chineesche centra viel eenige politieke opleving te 
constateeren. Ook propaganda-literatuur, waarvan de invoer 
verboden is, bleek hier en daar te circuleeren. 

De — sedert ontslagen — hoofdredacteur der , ,Boemi Me-
lujoe", Mas Arga, r ichtte in den loop van het jaar eene pad-
vindersvereeniging op, welke, naa r hij verklaarde, bedoeld was 
als een onderdeel van de Nationale Padvindersorganisatie op 
Java . Opvallend was het, dat hij zich daarbij niet bepaalde tot 
de jeugd alleen; voor een belangrijk deel bestond de vereeni-
ging uit sampanroeiers en sadokoetsiers. Na eenige maanden 
van enthousiaste deelneming ging deze padvindersorganisatie 
te gronde. 

De Inlandsche en Chineesch-Maleische pers ter plaatse staat 
over het algemeen op laag peil. De kolommen dier periodieken 
worden voor een groot deel gevuld met politieke beschouwin-
gen, hetzij overgenomen uit de op Java verschijnende extre-
mistische bladen, hetzij afkomstig van de redactietafels. In het 
laatste geval treedt veelal onvoldoende kennis, zoowel van reëele 
politiek, als van sociale verhoudingen aan den dag. Deze hou-
ding van de pers sticht veel kwaad, vooral in de eenvoudige 
binnenlandsche samenleving van dit gewest. 

De veiligheid van personen en goederen liet in de binnen-
landen der Palembangsche Benedenlanden nog te wenschen 
over; in de andere afdeelingen was zij bevredigend. 

Tegen verschillende pasirahs moesten strafvervolgingen 
wegens verduistering van gouvernementsgelden worden inge-
steld. 

De drang naar goed onderwijs voor hunne kinderen en aan-
verwanten neemt bij de hoofden en ambtenaren meer en meer 

toe. Hollundsch-Inlandsch onderwijs is wel he t minste , dat de 
beter ontwikkelde hoofden voor hunno zonen eischen. De op-
richting van een studiefonds „Pa l embang" , waaraan behalve 
particuliere personen ook publiekrechtelijke l ichamen zullen 
bijdragen, is vrijwel verzekerd. 

In 1927 werden in het gewest verschillende Mohammedaan-
sche scholen opgericht. H e t aantal bedevaartgangers bedroeg 
in 1927 4651. 

IV Amerikaansche Zending (Methodist Church) bleef werk-
zaam onder Chineezen, In landers en undere Vreemde Ooster-
lingen, door middel van evangelisatie, schoolonderwijs en 
medische hulpverleening. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. 
Medio 1927 kwam in de onderafdeeling Bawas onder het vee 

eene miltvuur-epidemie voor, waarvan een 60-tal buffels het 
slachtoffer werden. Mond- en klauwzeer moest herhaaldelijk 
worden bestreden. Medio 1927 brak onder het pluimvee cholera 
uit. In overleg met den gouvernements-veearts werd zooveel 
mogelijk gedaan om uitbreiding t e voorkomen en werd de be-
volking over de bestrijdingswijzen ingelicht. 

Tengevolge van de sterke daling van de rubberprijzen en de 
matige prijzen van de koffie was de toestand van den handel 
in het algemeen minder gunstig. De invoerhandel ter hoofd-
plaats Palembang ondervond daarvan in het bijzonder de nadee-
len. Ondanks deze inzinking steeg de levensstandaard. Ver-
wacht wordt, dat in het komende jaar de handelstoestand in 
Komering Oeloe zal opleven als gevolg van het spoorwegver-
keer. De binnenlandsche groot- en kleinhandel ondervonden 
eveneens den invloed van de lage prijsnoteeringen van rubber 
en koffie. 

De rijstoogst was gunstiger dan ten vorigen jare. In de onder-
afdeeling Rawas echter werden verschillende sawahcomplexen 
door overstrooming vernield. De invoer van gepelde rijst bedroeg 
in 1927 29 049 880 K.G. De koffiecultuur breidde zich in de 
Palembangsche Bovenlanden belangrijk ui t ; hoofdzakelijk werd • 
robusta-koffie geplant. In de onderafdeeling Moearadoea was 
de oogst ongunstig, tengevolge van de onrustbarende toeneming 
van de koffiebessenboeboek. De katoen-, kapok- en benzoë-
cultuur gaan achteruit , tengevolge van de uitbreiding van de 
rubbercultuur. 

Uitgevoerd werden aan benzoë, caoutchouc, katoen, koffie 
(Robusta), pinangnoten en rot t ing onderscheidenlijk 1 092 262, 
23 062 129, 1 197195, 24 364 659, 2 146 865 en 3 897 205 K.G. 

§ 9. DJ AM B I . 

De politieke toestand was gunstig. Van eenige communistische 
strooming was geen sprake. 

Ter hoofdplaats Djambi hadden wederom eenige vechtpar-
tijen plaats tusschen leden van geheime Chineesche genoot-
schappen. 

H e t aantal pelgrims bedroeg 2519, tegen 1465 in 1926. 
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. Vac-

einatie en revaccinatie hadden geregeld plaats. 
Ter hoofdplaats Djambi deden zich onder het vee eenige 

gevallen van typhus voor, waarvan enkele met doodelijken 

afloop. In de onderafdeeling Sarolangoen stierven 75 karbouwen, 
vermoedelijk aan miltvuur. 

De algemeene toestand van den handel was normaal . Aan 
hcvi a-rubber, rotan, getahpertja en copra werd onderscheiden-
lijk 39 320 544, 1579 329, 6170 en 1 158 120 K.G. uitgevoerd, 
tegen 32 182 471, 611 299, 30 338 en 1 018 758 K.G. in 1926. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend. 
De uitvoer van gedroogde en gezouten viseh, welke grooten-

deels naar Singapore plaats heeft, bedroeg 7374 K.G., tegen 
20 774 K.G. in 1926, 

§ 10. OOSTKUST VAN SUMATRA. 

De politieke toestand was bevredigend. 
De organisatie van de P . K. 1,-actie werd, door de onttrekking 

van de hoofdleiders in de afdeelingen Deli en Serdang en 
Langkat in 1926 (zie Verslag 1927, kol. 25), tijdelijk lam-
geslagen. In April 1927 traden nieuwe leiders op om hun com-
munistische propaganda voort te zet ten. Op verscheidene onder-
nemingen trad, als gevolg daarvan, eenige onrust aan den dag 
onder de arbeiders. Mandoers en ander personeel, zelfs koelie's, 
moesten ontslagen en naar hun land van herkomst teruggezon-
den worden. 

Door gebrek aan leiders bleef de politieke toestand buiten de 
ondernemingen in Langkat vrij gunstig. 

In de afdeeling Deli en Serdang t racht te Abdoel Chalid Salim, 

: daarbij geholpen door Joesoef Effendi, de P . K. I . te reorgani-
seeren. Hij stelde zich voorts in verbinding met Urbanus 

j Pardede, den leider te Pematangsiantar (Simeloengoen). In 
I Simeloengoen werd als gevolg daarvan een terroristische actie 
i voorbereid, gepaard met eene intensieve bewerking van de 
| koelie's op de ondernemingen. Deze beweging werd lamge-

slagen, toen alle voorbereidingen waren getroffen voor een daad-
werkelijk optreden; de negen hoofdleiders werden gearresteerd. 
Ongeveer ter zelfder tijd werden de leiders te Medan, onder wie 
Abdoel Chalid Salim, aangehouden, kort nadat aansporingen 
tot openlijk verzet rondgezonden waren. 

Ook in de afdeelingen Asahan en Bengkalia blijkt nog steeds 
extremistische propaganda te worden gevoerd. Ter hoofdplaats 
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Bengkalis, waar eenige leiders hun bedrijf met gevangenisstraf 
hebben moeien bekoopen, sehijnt een periode van rust te zijn 
ingetreden. 

J)e Chineesohe beweging gaf in het begin van 1927, toen do 
Zuidelijke legers in China sueeesvol voornitdrongen, eenige 
moeilijkheden. De verschillende afdeelingen der Kuo Min Tang 
begonnen eene scherpe actie. Met Chineesch Nieuwjaar werd 
vrijwel overal de Kuo Min Tang-vlag uitgestoken. Pogingen om 
de successen der Zuidelijke wapens door groote optochten te 
vieren, werden door tactvol optreden, van de plaatselijke bestu-
ren verijdeld. J)e agitatie nam echter niet eerder af dan nadat 
aan verschillende voormannen het verder verblijf ter Oostkust 
van Suimïtra ontzegd was geworden. Door beslist optreden van 
Bestuurswege werden rustverstoringen voorkomen. Ook op de 
landbouwonderncrningen werden onder de nieuw-aangekomen 
Chineesohe contractanten buitengewoon veel revolutionaire 
elementen aangetroffen, wier optreden rust en orde aldaar vaak 
ernstig bedreigde. Snol ingrijpen heeft to t dusverre er toe 
geleid, dat elke poging tot rustverstoring onmiddellijk en zonder 
bloedvergieten kon worden voorkomen c.q-. onderdrukt. De 
politieke chaos in China en de in het laatst van 1927 aldaar 
ingestelde vervolgingen tegen de communisten in het Zuiden, 
gepaard aan de daar aan den dag getreden terreur, hebben 
onder de Chineezen hier een gevoel van onzekerheid teweeg-
gebracht, waardoor de actie der Kuo Min Tang sterk is geluwd. 
In de afdeeling Bengkalis waren invloeden van de Chineesohe 
actie te Singapore merkbaar. 

In Oetober 1927 werd door zekeren Hoema, afkomstig uit 
Tapanoeli, eenige godsdienstige onrust verwekt. Uit een terzake 
ingesteld onderzoek bleek echter dat men met een geesteskranke 
te doen had. 

Te Kisaran (onderafd. Asahan) bestaat een afdeeling van de 
vereeniging Mohammadijah. Een beweging is gaande om een 
afdeeling dier vereeniging op te richten onder de geloovigen te 
Tebingt inggi. 

In 1927 vertrokken 1247 personen ter bedevaart naar Mekka, 
tegen 889 in 1926. 

In de afdeeling Simeloengoer. en De Karolanden werden door 
de zending 645 volwassenen en 1705 kinderen gedoopt; het aan-
tal Christenen in deze afdeeling bedroeg einde 1927 20 973. 
I n de onderafdeelingen Boven-Deli en Serdang wordt respec-
tievelijk door he t te Rot terdam gevestigde Nederlandsche Zen-
delinggenootschap en de Utrechtsche Zendingsvereeniging 
gearbeid. H e t aantal leerlingen van de „American Methodist 
Boyschool" te Medan breidde zich sterk uit. H e t aantal volge-
lingen van de Roomsch-katholieke kerk vermeerderde. De 
Roomseh-kalholieke school te Medan met internaat telt 95 leer-
lingen. 

De veiligheid van personen en goederen was over het alge-
meen goed. 

Door het zelfbestuur van Deli werd Tengkoe Zainalrasjid, 

onder den titel van Pangeran Nora Kelana, benoemd tot radja 
van Bedagai-. 

Op 1 Juli 1927 overleed de trouwe, zeer loyale en krachtige 
sultan van Langkat, Abdul Aziz Abdul Djalil l tachmatsjah. 
Zijn oudste zoon, Machmoed Abdul Djalil l tachmatsjah, volgde 
hem op. 

Ter gelegenheid van den geboortedag van 11. M. de Koningin 
werd de sultan van Serdang begiftigd met de liïdderorde van 
den Nederlandschen Leeuw. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen goed. Ter 
hoofdplaats Tandjoengbalai braken pokken uit. Do infectie is 
overgebracht door een van Mekka teruggekeerden bedevaart-
Banger. Deze ziekte eischte tot eind 1927 47 slachtoffers. I n 
't geheel werden 206 gevallen geconstateerd. De vaccinatie en 
revaccinatie werden ter genoemde plaatse krachtig ter hand 
genomen. Ook in de onderaf deel ing Beneden-Deli werden 9 ge-
vallen van pokken geconstateerd. In de onderafdeeling Sime-
loengocu kwamen 4 gevallen van pokken voor, waarvan 2 met 
doodelijken afloop. In de onderafdeeling Boven-Langkat werden 
349 gevallen van bacillaire dysenterie, 13 gevallen van typhus 
en 13 gevallen van meningitis geconstateerd, waarvan enkele 
met doodelijken afloop. In de onderafdeelingen Bagan-siapiapi 
en Simeloengoen kwamen respectievelijk 42 en 528 gevallen van 
dysenterie voor, waarvan 9 en 15 met doodelijken afloop. 

I n de onderafdeeling Kampar-kiri (afd. Bengkalis) brak surra 
onder de karbouwen ui t ; verscheidene dieren stierven aan deze 
ziekte. In de onderafdeeling Simeloengoen deden zich hier en 
daar gevallen van surra en mond- en klauwzeer voor. 

De gunstige toestand van den handel handhaafde zich. 
De uitvoer van Europeesche producten bedroeg 62 015 106 

K.G, rubber, 21 350 427 K.G. tabak, 234 374 K.G. latex, 
3 473 260 K.G. gambir, 8 005 591 K.G. thee, 449 880 K.G. 
koffie, 28 189 731 K,G. vezel, 20 852 782 K.G. palmolie en 
3 713 949 K.G. palmpitten. 

De uitvoer van niet-Europeesche producten bedroeg 
11 422 576 K.G. copra, 4 150 967 K.G. pinang, 3 540 944 K.G. 
aardappelen, 1488 466 K . G . ' r o t a n , 3 850 325 K.G. houtskool 
en 1 185 129 K.G. versche vruchten.. De uitvoer van aardolie-
producten (kerosine, benzine, residu en motoroliën) bedroeg 
173 732 107 L., tegen 200 509 848 L. in 1926. 

De pepercultuur, welke nog slechts op het eiland Koempai 
(afd. Langkat) gedreven wordt, gaat sterk achteruit tengevolge 
van ziekten in het gewas. De uitvoer van zwarte peper bedroeg 
35 853 K.G. , tegen 87 961 K.G. in 1926. 

In 1927 werd naar Singapore uitgevoerd 118 446 pikol sago-
meel, tegen 92 682 pikol in 1926. 

He t aantal panglongs in de afdeeling Bengkalis bedroeg einde 
1927 190 (80 balkenkapperijen, 78 "houtskoolbranderijen, 19 
brandhoutkapperijen, 3 houtzagerijen, 5 tekipanglongs en 5 
soesoepanglongs). 

§ 11. RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN. 

De politieke toestand was bevredigend. 
De communistische actie, welke reeds in 1925 en 1926 op 

verschillende plaatsen in de afdeeling Inderagiri werd gevoerd, 
is gedurende 1927 voornamelijk in de Koeantan-districten en 
Boven-Inderagiri voortgezet. Dit geschiedde door van Sumatra ' s 
Westkust afkomstige propagandisten, die in die streken eene 
stam-verwante bevolking aantroffen. Door die propagandisten 
werden eomité 's geïnstalleerd en in de kampongs leden aan-
geworven. Hei gelukte de beweging tot staan te brengen, nadat 
vele lieden door den strafrechter waren veroordeeld. Ook op de 
cultuurondernemingen werden propagandapogingen gedaan door 
hel plaatsen van cellen, die door het plegen van misdaden rust 
en orde moesten verstoren. De bedrijvers der misdrijven werden 
tijdig gevat en gestraft. De communistische propagandist Moha-
T11;is 1 Noer gelar Pakih Batoeah werd in Boven-Digoel geïnter-
neerd. Het in de afdeeling Inderagiri gelegerde exeursiedetae]ic-
ment werd tijdens de onlusten op Java en Sumatra ' s Westkust 
mei een.' brigade van Tandjoengpinang versterk! : onverpoosd 
werd in de Koeantan-districten en Boven-Inderagiri gepatrouil-
leerd, zoowel voor machtsvertoon als tot opvatting van slechte 

elementen. De verschijning van patrouilles tot in de verste uit-
hoeken dier streken had eene gunstige preventieve werking. 

In Maart 1927 bleek dat de Kuo Min Tang te Tandjoeng-
pinang zich aan communistische propaganda schuldig maakte . 
I n den nacht van 2 op 3 April werd huiszoeking gedaan in ver-
schillende woningen en lokaliteiten, waarbij eene groote partij 
brieven, pamfletten en boeken in beslag genomen werd-. Uit 
het gehouden onderzoek bleek, dat de plaatselijke , .Communistio 
Youth-Afdeeling" der Kuo Min Tang sedert 1926 doende was 
om geleidelijk de Chineeselie jeugd van 16 jaren en ouder op te 
kweeken tot een strijdbaar proletariaat, hetgeen in een der 
klasse-afdcelingcn van de avondschool in de Hailamclub ge-
Bchiedde. 

Onder de Chineeselie koelies der , ,X i t em" op Karinioen 
heerschte einde Mei een ontevreden geest, welke zelfs zoover 
ging, dat men zich tegen den controleur aldaar verzette toen 
deze plaatselijk de klachten wilde onderzoeken. Een 12-tal bel-
hamels werd door den landraad tot gevangenisstraf veroordeeld 
Ook onder de Chineeselie koelies van de S'mgkep Tinmaat-
schappij deden zich einde 1927 symptomen van ontevredenheid 
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voor. Op de geheime Chineesche genootschappen wordt voort-
durend toezicht gehouden. 

He t nnntal bedevaartgangers bedroeg 673, tegen 473 in 1020. 
He veiligheid van personen en goederen was bevredigend. 
Aan 1 persoon werd de groote zilveren, aan 3 personen de 

kleine zilveren en aan 19 personen de bronzen ster voor trouw 
en verdienste toegekend. 

Over het algemeen was de gezondheidstoestand gunstig. Hoor 
inenting en strenge handhaving der quarantaine-bepalingen 
werd gewaakt tegen het, steeds van den overwal dreigend, 
cholera- en pestgevaar. Op Penoeba (onderafd. Lingga) werd 
een ziekenhuis geopend. He t in 1920 geopende hospitaal te 
Tandjoengbalai (Karimoen) werd uitgebreid, aangezien het aan-
tal patiënten steeds toeneemt. Eind 1027 kwam de zieken-
inrichting tevens polikliniek te Poelau Boeloeh (onderafd-. Tan-
djoengpinang) gereed, waardoor de geneeskundige verzorging 
van de bevolking op het eiland Ba tam belangrijk verbeterd 

werd. Op Bengal werd het landsohapshospitaaJ in Juni 1927 in 
gebruik genomen. In Taloek (Koeantan-districten) werd in 
Ootober een landaobapiart i in dienst genomen. Vaccinatie en 
revaccinatie vonden geregeld plaats. In het distriet 1'ranap 
(Inderagiri) kwamen in April l'J27 pokkengevallen voor. Do 
bevolking werd op groote schaal gevaccineerd, hetgeen niet kon 
beletten dat 27 personen aan de ziekte stierven. Ook in de 
Koeantan-diatricten werden enkele pokkengevallen geconsta-
teerd. 

Aan rubber werd uit Inderagiri verscheept 10 771 884 K.G. 
(waarvan 1075 278 K.G. ondernemingsrubber), tegen 9 320 889 
K.G. (waarvan 1 034 902 K.G. ondernemingsrubber) in 1920. 

De uitvoer van gambir, copra, hout, sago en vison (gezouten, 
gedroogde en versche) uit de afdceling Inderagiri bedroeg 
onderscheidenlijk 309 475, 17 059 192, 58 600 000, 7 860 252 en 
790 906 K.G. 

§ 12. BANGKA EN ONDEEHOOR1GHEDEN. 

De politieke toestand was gunstig. 
De goede verhouding tusschen de Inlandsche en de Chinee-

sche bevolking dreigde in Juli 1927 een oogenblik te worden 
verstoord te Belinjoe; eene botsing werd echter voorkomen. 

De veiligheid van personen en goederen was bevredigend. 
I n 1927 vertrokken 529 personen ter bedevaart naar Mekka, 

tegen 580 in 1926. 
De gezondheidstoestand was gunstig. Enkele gevallen van 

influenza, malaria, dysenterie en beri-beri kwamen voor. In de 
kampengs Kotawaringin, Kimak en Keloembi (onderafd. Soen-
gailiat) werd bij 50 personen bacillaire dysenterie geconstateerd; 
de ziekte eischte 5 slachtoffers. Tc Muntok kwam eene zeer 
hevige uitbarsting van malaria voor: enkele sterfgevallen waren 
te betreuren.. In de kampong Saring (onderafd. Soengailiat) 
deed zich een geval van pokken voDr. 

De algemeene toestand van den handel was .bevredigend. 
Rijstinvoer had plaats uit Singapore en Java . 

De rijstbouw is nog steeds van weinig beteekenis. 
De peper maakte goede prijzen. De prijzen van witte peper 

wisselden tusschen f 80 en f 142,50 (tegen f 50 en f 120 in 1926) 
en die van zwarte peper tusschen f 40 en f 100 (tegen f 40 en 
f 80 in 1926) per pikol. Uitgevoerd werd naar Java en Singapore 
2 569 000 K.G. witte en 427 000 K.G. zwarte peper, tegen 
2 513 260 K.G. en 534 272 K.G. in 1926. 

De klappercultuur breidt zich aan de kuststreken, zoomede 
op de Lepar-eilanden nog steeds uit. Kleine hoeveelheden klap-
pernotcn werden naar Palembang en Billiton uitgevoerd. 

Met den aanleg van nieuwe rubbertuinen werd voortgegaan. 
I n enkele kampongs in de onderafdeeling Zuid-Bangka wordt 

robusta-koffie geteeld. 

§ 13. BILLITON. 

De politieke toestand was gunstig. Drie Chineesche onder-
wijzers werden wegens revolutionnaire propaganda uit Neder-
landsch-Indië verwijderd. 

Van de te Gantoeng gevestigde afdceling van de vereeniging 
„Mohammadi jah" werd ook in 1927 niet veel vernomen (zie 
Verslag 1927, kol. 29). 

He t aantal bedevaartgangers bedroeg 39. 
Te Manggar werd eene Roomsch-katholieke statie gesticht. 
De veiligheid van personen en goederen was bevredigend. De 

landraad berechtte 46 misdrijfzaken met 56 beklaagden, tegen 
40 zaken met 55 beklaagden in 1926. 

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. Eene 
lichte typhus-epidemie te Gantoeng werd met succes bestreden. 
Door de Singkehs voor de Gemeenschappelijke Mijnbomvmaat-
schappij Hilliton werd in Maart 1927 cholera geïmporteerd. 
Door onmiddellijk ingrijpen is het gelukt de dreigende epidemie 
te stuiten. Voorts kwamen onder de Europeesche schoolkinderen 
enkele gevallen van diphtheritis voor; de verbreiding van deze 
ziekte werd eveneens mat succes bestreden. Malaria kwam veel 
voor onder de kampongbevolking; de bestrijding had goede 
resultaten. 

De Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton 
stichtte ter herdenking van het 75-jarig bestaan van het bedrijf 
een fonds m e t e e n stamkapitaal van f500 000, onder den naam 
van „Bevolkingsfonds Bil l i ton". He t heeft de bevordering van 

de economische en hygiënische belangeVi van de inheemsche 
bevolking ten doel. Door dit fonds is een Indisch arts en het 
noodige hulppersoneel in dienst gesteld; met een daartoe inge-
richte auto bezoekt deze geneeskundige de kampongs om er 
polikliniek te houden. Voorts is door dat fonds een ambachts-
cursus te Lipatkadjang (Manggar) geopend, bestaande uit eene 
elcctrotechnische en eene werktuigkundige afdeeling. De cursus 
is toegankelijk voor Billitonneczen, die de Inlandsche lagere 
school met vrucht hebben doorloopen. De employés van de 
maatschappij geven praktisch onderricht, terwijl voor liet theo-
retisch onderwijs twee Inlandsche ambachtsonderwijzers worden 
aangesteld. De cursus wordt reeds door 60 leerlingen bezocht. 
De cursisten genieten eene toelage van f 12,50 ïi f 17,50 
's niaands, ter voorziening in hun levensonderhoud; zij zijn 
gedeeltelijk in een internaat ondergebracht. Na het doorloopen 
van den cursus blijven de leerlingen geheel vrij in het kiezen 
van een werkgever of werkkring. 

De algemeene toestand van den handel bleef bevredigend. 
Aan copra en damar werd uitgevoerd onderscheidenlijk 

2 026 132 en 1 181 541 K.G. , tegen 2 799 214 en 1492 962 
K.G. in 1926. 

Aan gepelde rijs; werd van buiten Nederlandsch-Indië inge-
voerd 11 738 670 K G . , grootendeels ten behoeve van de Chi-
neesche mijnwerkers. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren bevredigend. 

§ 14. WESTERAFDEELING VAN BORITEO. 

De politieke toestand was gunstig. De Chineesche ingezete-
nen bleven de gebeurtenissen in China n u t aandacht volgen* 

De verhouding mot het bestuur van Serawak bleef goed. 
Een 11-tal inheemsehen uit de afdeeling Pontianak en het 

landschap Landnk werd in den loop van 1927 wegens commu-
nistische activiteit aan den Boven-Digoel (gouv. der Molukkcn) 
geïnterneerd. 

Door het zelfbestuur van Mampawah is in Maart 1927 het 
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instituut van landsgrooten (mantr i ' s) ia dit landschap afge-
tohait, nadat reedt sinds jaren de openvallende functièh van 
Landsgroote (mantri) onvervuld waren gelaten-

Den zelfbestuurder van Mampawah, Mohaniad Thaufiek 
Akamoedin, werd de groote gouden ster voor trouw en verdienste 
toegekend. 

De veiligheid van persoon en goed liet in het algemeen 
weinig te wensehen over. Slechte in de onderafdeeling Singka-
wang kwam een betrekkelijk groot aantal misdrijfzaken voor. 

De immigratie van Chineesen nam sterk toe, waanohijnlijk 
tengevolge van de onsekere toestanden in China. Ook immi-
greerde een groot aantal Boegineezen, tengevolge van de uit-
breiding van de rubbereultuur. 

(ii durende 1927 gingen 1312 personen ter bedevaart. 
De gezondheidstoestand was over he t algemeen gunstig. I n 

de laatste maanden van het jaar bjjak in Mampawah en Pon-
tianak eene vrij ernstige pokkenepidemie uit, welke talrijke 
offers eisehte. 

Bijzondere bewegingen onder de Inlandsehe bevolking werden 
ook in 1927 niet geconstateerd. De berichten over communis-
tische woelingen in andere streken van Nederlandsch-Indië 
hebben in deze residentie geen merkbaren invloed gehad. De 
Sarekat Islam is als politiek lichaam volstrekt onbeteekenend. 
Weliswaar werd onder de ontwikkelde Inlanders medegeleefd 
met de Landspolitiek, voor zoover die in Volksraad en pers 
haar weergave vond, maar eenige van belang te noemen actie 
viel daarbij niet waar te nemen. Enkele van Java afkomstige 
Inlandsehe landsdienaren van lageren rang werden als commu"-
nisten gesignaleerd, doch aangezien zij zich van daadwerkelijke 
actie schijnen te onthouden, werden tegen hen geen maat-
regelen genomen. 

In het begin van het jaar werd eene verhoogde agitatie waar-
genomen in de Kuo Min Tang-afdeeling te Balikpapan. Onder 
leiding van een zekeren l iong Ie Lin, een revolutionnair. werd 
aangestuurd op botsing met het Europeesch Bestuur . Dit 
kwam vooral tot uiting op 1 Mei 1927, toen onder leiding van 
dien persoon een optocht van toekangs van de Bataafsche 
Petroleummaatschappij , welke door het Bestuur verboden was, 
toch werd gehouden, zoodat deze op verzoek van het Bestuur 
door de militairen moest worden tegengehouden. Bij die gele-
genhcid werd de leider gearresteerd en gevangen gezet. Zijn 
toelatingskaart werd ingetrokken, waarop hij uit Nederlandsch-
Indië werd verwijderd. 

De eerste dagen van Mei bleef de toestand te Balikpapan 
zeer gespannen, doch ongeregeldheden hadden niet meer plaats. 
Zij, die een werkzaam aandeel hadden in deze revolutionnaire 
agitatie, zijn uitgewezen ut voorgedragen voor externeering. De 
tu is land is te Balikpapan thans volkomen rustig. 

Naar aanleiding \ an het voorgevallene te Balikpapan werd 
in den avond van 2 Mei de fd. controleur te Samarinda telefo-
niseh door zijn ambtgenoot van Balikpapan verzocht zich naar 
Sanga Sanga te begeven, ten einde een zekeren Sam Hok Lin 
alias Sam Hok Lan te arresteeren en huiszoeking bij hem te 
doen, aangezien hij te boek stond als een vurig propagandist 
der Kuo Min Tang te Sanga Sanga en ook betrokken was in 
de te Balikpapan plaats gehad hebbende ongeregeldheden. Den 
daarop volgenden dag werd aan het verzoek gevolg gegeven 
met het gevolg, dat bij de overbrenging van de leiders Tan Kim 
La] en Sam Hol; Lin naar het politiekantoor aldaar .500 Chi-
neezen te zamen stroomden en onmiddellijke invrijheidstelling 
van eerstgenoemden eisehten. Getracht werd de menigte te 
overtuigen, dat haar cisch niet ingewilligd kon worden. Ondanks 
<h' pogingen van Bestuurszijde tot overreding werd de stem* 
ming zeer vijandig en de politie werd aangevallen door de 
menigte. Dom- den detachementscommandant , die intuaschen 
wegens het bedenkelijk worden van den torstand op verzoek van 
den fd. controleur nu t 7 militairen op het politiekantoor was 
gekomen, werd een waarschuwingsschot in de lucht gelost. 
Daarop werd de menigte nog brutaler en sloot zij onverhoeds 
van alle kanten de soldaten in en wierp zich op hen. In het 
ontstane gevecht, waarbij door militairen en ('liineezen gevuurd 
werd, werden 12 Chineezen gedood en twee politieagenten ge-

Aan eene onbekende ziekte stierf een groot aantal kippen. 
Ondanks de in de laatste maanden van het jaar ecnigszins 

gedaalde rubberprijzen, is de handel gunstig geweest. De prijs 
van gambir bleef te luug om eene loonende exploitatie mogelijk 
te maken, zoodat het meerendeel der fubriekjes werd gesloten. 
Peper steeg zeer in prijs, om aan het einde van 1927 weder 
ecnigszins te dalem Evenwel zijn de prijzen nog steeds loonend. 
De vrij gunstige handelstoestand uitte zich vooral door den 
nieuwen bouw van huizen, o.a. op de verschillende Chineesche 
pasars in dit gewest. 

De uitvoer aan rubber en copra bedroeg onderscheidenlijk 
25 123 en 54 53(1 ton (van 1000 K.G.) , tegen 10 880 en 00 001 
ton in 1920. De invoer van rijst beliep 35 790 ton, tegen 29 975 
ton in 1926. 

Opvallend is de toeneming van het gebruik van motorbooten. 
Werd vroeger de handel in ae Dinnenlanden bijna uitsluitend 
per prauw gedreven, thans komen tot in de meest afgelegen 
streken groote en kleine motorbooten. 

wond, van wie een daarna overleed; voorts werden 7 Javanen 
en 1 Makassaar gewond. Na de zending van een 20-tal militairen 
naar Sanga Sanga werd de toestand rustiger. I n verband met 
het voorgevallene werden reeds eenige personen uit Neder-
landseh-Indië verwijderd, dan wel voor externeering voorge-
dragen en andere strafrechtelijk vervolgd. 

I n 1927 b rak 'de strijd tusschen de twee partijen te Koeala-
kapoeas, de Kaoem Toea en de Kaoem Moeda, weder los, naar 
aanleiding van den volgens de Kaoem Moeda door den peng-
hoeloe verkeerd berekenden da tum van sluiting der vasten-
maand, waarbij de Kaoem Moeda-partij het tot een breuk liet 
komen, door zich niet aan diens berekening t e storen, maar het 
einde der poeasa op den door haar zelve berekenden, een dag 
later vallenden da tum, te vieren. 

I n liet onderdistrict Alabio (onderafd. Amoentai, afd. Hoeloe 
Soengai) is de strijd tusschen de Kaoem Toea en Kaoem Moeda 
nog niet geheel afgeloopen. Ongeregeldheden deden zich daar 
echter niet voor. 

De strijd tusschen de in December 1926 ontstane twee par-
tijen onder de Mohammedanen te Samarinda, de z.g^ Kaoem 
Moeda of Wahabieten en de z.g. Kaoem Kolot (de conserva-
tieven), al thans tusschen hunne respectieve leiders Sayuti Loe-
bies, directeur-hoofdredacteur en uitgever van de „Persa toean" 
en Anang Atjil (gepensionneerd djaksa), directeur en admi-
nistrateur van de „Bendahara Borneo" , beiden journalist, kwam 
gedurende het verslagjaar tot uiting in den vorm van polemische 
geschriften, welke gedeeltelijk een persoonlijk karakter droegen. 

De godsdienstscholen in de kampongs Teloek Betong en 
Amoentai (onderafd. Kandangan) en Panangkalaiin mogen zich 
in een grooten bloei verheugen. Deze scholen zijn zeer rustig 
en beoogen geen politiek doel. 

De I s lam breidt zich langzaam maar zeker uit. De Dajaks 
gaan door aanhuwelijking of aanpassing langzamerhand tot het 
Mohammedaansche geloof over. 

H e t aantal bedevaartgangers bedroeg 5400, tegen 5108 in 
1920. 

De veiligheidstoestand liet nog te wenschen over. Aanslagen 
tegen de veiligheid van personen hadden zoo goed als altijd een 
vrouwenkwestie tot oorzaak. 

De kleine gouden ster voor trouw en verdienste werd aan 
twee, de kleine zilveren ster aan twee en de bronzen ster aan 
vijf personen uitgereikt. 

Gedurende 1927 brak in dit gewest eene pokken-epidemie 
uit, welke vele slachtoffers eisehte. Maatregelen tot afzondering 
van de pokkenpatiënten en contact-personen werden, voor zoo-
veel mogelijk, getroffen, terwijl in de besmette streken op 
intensieve wijze gevaccineerd en gerevaccineerd werd. De ge-
zondheidstoestand te Bandjermasin ondervindt nadeel van den 
slechten toestand van de assaineering ter hoofdplaats. 

Mond- en klauwzeer onder het vee kwam ook dit jaar voor. 
Tn September 1927 kwamen onder de karbouwen in de afdceling 
Hoeloe Soengai 81 sterfgevallen voor, hoogstwaarschijnlijk ten-
gevolge van slecht drinkwater. Te Bandjermasin werden eenige 
gevallen van tuberculose onder de in melkerijen gehouden 

§ 15. ZUIDER- EN OOSTERAFDEELING VAN BORNEO. 
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koeien geconstateerd; terzake werden de vereischte maatregelen 
Betroffen. De Irtppensiekte, welke door de van Java ingevoerde 
kippen is overgebracht, richtte nog steeds groote verwoestingen 
aan onder dit pluimvee. 

Hoewel de gemiddelde prijs van de rubber, welke een over-
wegenden invloed uitoefent op den economischen toestand 
de/er l i n k e n , wederom lager was dan in 1926, gaf de alge-
meene toestand van den handel geen reden tot klagen; nog 
steeds kan van een bloeiperiode worden gesproken. De rubber-
prijs varieerde tussohen f 40 en f 80 per pikol, tegen f 45 tot 
I 160 in 1U26. De fluctuatiën van den rubberprijs op den voet 
volgend, bleef de handel stabiel in het eerste halfjaar, ging 
eenigszins achteruit in de maanden Augustus tot en met 
November om in de laatste maand van het jaar weder krachtig 
op te leven. Do uitvoer van rubber is geheel in handen van 
Chineesche groothandelaren. In de afdeelingen Bandjermasin en 
Hoeloe Soengai kan het tappen van de rubber het voornaamste 
middel van bestaan voor de bevolking worden genoemd. In de 
onderafdeeling Martapoera werden diamantlicenties ten getale 
van 5283 stuks verkocht, terwijl gevonden werd + 245 karaats 
ter waarde van f 25 891, tegen + 290 karaats met eene waarde 
van f 44 949 in 1926. De Inlandsche steenkolenontginningen 
leidden een eenigszins kwijnend bestaan tengevolge van de lage 
prijzen. De uitvoer van vee uit de onderafdeeling Pleihari, voor-
namelijk voor de slacht, nam toe. In de afdeeling Samarinda 
ontstond een levendige handel in slangen-, leguanen- en kroko-

dillenluiiden; uitgevoerd werd tot eene waarde van f788 844. 
I)oor den toenernenden handel kwam men op de meeste 

pasars ruimte te kort, in verband waarmede de pasars te Ban-
djermasin, Martapoera, Samarinda en drie pasars in de afdee-
ling Hoeloe Soengai werden uitgebreid, terwijl in genoemde 
afdeeling nog 5 pasars kwamen. 

In het binnenland neemt de handel in lijnwaden toe, doordat 
de Dajaksche bevolking meer en meer behoefte gaat gevoelen 
aan betere kleeding. 

De productie van de Bataafsche Petroleummaatschappij 
bedroeg in 1927 2 448 413 ton ruwe olie, tegen 1978 447 ton 
in 1926. 

De verschillende steenkolenmaatschappijen produceerden 
640 793 ton steenkolen, tegen 479 903 tou in 1926. 

De opbrengst van den rijstoogst was beneden dien van vorige 
jaren, doordat de padi-aanplant veel heeft geleden van de 
bandjirs. Bovendien weerhoudt de rubbercultuur de menschen 
er van om aan hunne sawahs die zorg te besteden, welke er 
vroeger aan werd gewijd. 

De pepercultuur, welke na die van rubber een belangrijke 
plaats inneemt, wierp ook dit jaar uitstekende resultaten af. De 
prijzen varieerden voor zwarte peper van f 60 tot f 90 per pikol 
en voor witte van f 110 tot f 150. Uitgevoerd werd uit Kota 
Baroe (zijnde de afscheephaven voor peper) 728 367 K.G. witte 
en 234 359 K.G. zwarte peper, tegen 577 563 en 365 657 K.G. 
in 1926. 

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

Als gevolg van de in de laatste maanden van 1926 van Over-
heidswege getroffen maatregelen, waardoor aan de revolution-
naire en gezagsondermijnende actie van de voormannen van 
P . K. I . (Partij Kommunis t Indonesia) en S. K. T. (Sarekat 
Kaoem Tani) in dit gewest met één slag een einde werd ge-
maakt , kenmerkte het eerste halfjaar van 1927 zich door een 
vrijwel algeheele afwezigheid van eenige politieke beweging; de 
inhechtenisneming en aanstaande verbanning, der leiders 
schrikte de overige leden der genoemde vereenigingen dermate 
nf, dat van eene verdere actie geen sprake meer was-. 

Ook van de godsdienstige vereenigingen Mohammadijah, 
A-siratal .Moostakim en de kwijnende Sarikat Is lam, wier 
werkingsfee'.: voor zooveel Celebes betreft niet scherp omgrensd 
is, en waarvan vele personen over en weer lid zijn en bestuurs-
functiea bekleeden, ging in diezelfde periode niets uit. Eers t in 
het tweede halfjaar bleek het vertrouwen in den toestand weer 
in zooverre te zijn hersteld, dat naar buiten van het bestaan 
van deze drie vereenigingen bleek. In Juli 1927 werd weer eenige 
actie merkbaar. In de oude, bijna ingeslapen Sarikat Is lam werd 
door Abdul Hamid, commissaris van deze vereeniging, die ook 
het in November 1926 te Makassar gehouden Al Islam-congres 
had voorbereid, een comité gevormd met het doel de vereeni-
ging om te vormen tot een afdeeling van de P . S. I . , hetgeen 
hem onder hevige tegenwerking van de andere bestuursleden 
gelukte. He t oude bestuur trok zich terug; velen werden lid of 
vervulden bestiuirsfunetiën in Mohammadijah en namen eene 
vijandige houding aan tegen de nieuwe P . S-. I.-afdeeling. De 
openbare vergadering, door Abdul Hamid uitgeschreven, droeg 
een min of meer politiek karakter, en het werd dan ook duide-
lijk, dat met de oprichting van deze partij getracht werd eene 
nieuwe politieke beweging op Celebes in het leven te roepen. 
Betrof tevoren de werkzaamheid der vereenigingen S. I . en 
.\--iratal Moestakim alleen den godsdienst, thans werd ook eene 
beweging in nationalistischen zin merkbaar; alleen Mohamma-
dijah nam hieraan geen deel. 

De hier geschetste opleving van de Inlandsche, thans nationa-
listisch getinte beweging, werd gevolgd door eenige maanden 
van sti lstand; de belangstelling vermeerderde niet en men had 
met geldgebrek te kampen.. In September arriveerde te Makas-
sar een onderwijzer van Java, die aan de P . S. I.-school een 
i mplooi vond. In October werd onder de auspiciën van Assira-
tal Moestakim eene openbare vergadering gehouden, waarop 
die onderwijzer o. m. de uitbreiding van hot onderwijs behan-
delde, terwijl hij de aanwezigen opwekte tot het naar school 
sturen van hunne kinderen en tot inniger godsdienstig leven. 

Politieke redevoeringen in engeren zin werden niet gehoord. He t 
ontstaan der jeugdvereonigingen is, naast de nationalistische 
richting, almede oen nieuw element, da t zich in het afgeloopen 
jaar in de politieke beweging inschoof. 

Op 14 Jul i 1927 ontdekte het Bestuur een beginnende Kraeng 
Data-beweging in de kampong Tonrorita van de adat-gemeen-
schap Malakadji (onderafd. Djeneponto). E r werd terstond inge-
grepen, waarbij de hoofdpersoon Rama, met ruim 100 volge-
Bngen, werd gearresteerd. Een aantal blanke wapens, parangs 
en badiks werd voorts in beslag genomen, benevens eenige witte 
en gele vlaggen. Sedert is de beweging verloopen en de volge-
lingcn werden spoedig weder in vrijheid gesteld. De hoofdper-
soou Rama stond voor de hadat van Malakadji terecht, en werd 
veroordeeld tot 10 jaren gevangenisstraf. 

In kampong Tellang, op 8 K.M. van Sopeng gelegen, werd > 
onder leiding van de tevoren wegens djirnat-verkoop veroor-
deelde vrouw I Bare (volgeling van den geestdrijver La Wata , 
die reeds een veroordeeling tot één jaar achter zich had wegens 
het verwekken van onrust) en den gewezen communist Ali een 
verzetsactie op touw gezet, welke tijdig bekend geraakte en 
terstond werd onderdrukt. Door het tijdig ingrijpen van het 
zelfbestuur, op den voet gevolgd door militairen, kondon de 
deelnemers zonder noemenswaardigen tegenstand worden ont-
wapend en bleef deze actie beperkt tot een handgemeen, waarbij 
een drietal deelnemers en een politie-oppasser werden gewond. 
Een aantal roods vlaggen, communistische lectuur en emblemen 
en geheime correspondentie werden in beslag genomen. 

In de eerste helft van 1927 werd de Chineesche beweging in 
dit gewest geleid door den feilen nationalist en propagandist 
Lay Joe Min, die in Juli naar China vertrok en zich daardoor 
wist te onttrekken aan eene tegen hom ingestelde vervolging 
wegens persdclict. He t was hem als leider der Kuo Min Tang-
afdeelmg on hoofdredacteur van het blad Min Sun Pao in April 
gelukt zooveel belangstelling onder de Chineezen tor hoofdplaats 
te wekken, dat tot de oprichting van een „Centraal Vereen i-
ging" kon worden overgegaan, welker doel was eene overkap* 
ping te vormen voor alle vereenigingen, zoowel vakbonden van 
schoenmakers en timmerlieden, als sociëteiten on begratenis-
vereenigingen; ook do Chineesche handelavereeniging trad ten-
slotte Joe. Van deze Centraal Vereeniging i* echter sedert de 
oprichting niets uitgegaan, niet het minst door hot gebrek aan 
leiding na het vertrek van Lay Joe Min. 

In verband met hol onder <}p Chineeeche bevolking de ronde 
doend gerucht, dat allo leiders en een 500-tal aingkeha uit 

n a r zouden worden verwijderd, wendde do Kuo Min Tang 
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/ i ' h per gezegeld rekest tot den Assistent-ltesident ter hoofd-
plaats en gal daarin uiting van hare goede gezindheid, algeheele 
onderwerping aan de landswetten en vijandigheid ten aanzien 
van de „communis t atawa kaoem m e r a h " . Tevens werd, ten-
einde liet verwijt van geheimzinnigheid in haar optreden te 
ontgaan, hij het rekest de volledige ledenlijst der Kuo Min 
Tang overgelegd. Buiten de gewestelijke hoofdplaats werden in 
de Docente afdeclingshoofdplaatsen en enkele onderafdeelings-
hoofdplaatsen Kuo Min Tang-afdeelingen opgericht, welker 
politiek leven zich geheel richtte naar de ebbe of vloed te 
.Makassar. 

In den aanvang van het jaar bestond, vooral na het bekend 
worden van de successen der Zuidelijken en den val van \ a n -
king, groote belangstelling voor de Chineesche zaak. Men had 
nergens moeite met de oprichting van een Kuo Min Tang-
afdeeling en met het inrichten van een vereenigingslokual, het-
welk tevens voorzag in de behoefte aan een sociëteit; wegens 
lut, uitblijven van nadere successen zakte echter de belang-
stelling en hield het avond aan avond bezoeken van de vereeni-
gingsloknlen op. Nergens leidde dit ontwakend patriotisme 
evenwel tot conflicten met de Overheid, al werd hier en daar 
een zelfbewuster houding der „georganiseerde" Chineezen 
opgemerkt. 

De nmradia van het landschap Balanipa (afd. Mandar) over-
leed te Mekka. Tot wd. maradia van dat landschap werd Andi 
Baso aangewezen» 

De wd. datoe van Tanet te (afd. Paréparé) , I Pateka Tanah, 
werd eervol van hare waardigheid ontheven; haar neef, Andi 
Baso, werd niet de waarneming van het bestuur over het land-
schap Tanet te belast. 

De bestuurder van het landschap Maiwa (afd. Paréparé) , La 
üga , werd op verzoek eervol ontheven van zijne waardigheid, 
terwijl La Sassoe tijdelijk werd belast met he t bestuur over dat 
landschap. 

Einde 1927 werd te Makassar opgericht een afdeeling van de 
vereeniging . .Jong Islamieten B o n d " . Leden van dien bond 
zijn voornamelijk leerlingen van de te r plaatse gevestigde oplei-

dingsschool voor Inlandsche ambtenaren, normaalschool, zee-
vaartsohool, ambachtsschool en llollandsch-Inlandsoh* school. 

Het aantal bedevaartgangers bedroeg 764, tegen 141 in 192(5. 
De criminaliteit bleef vrij groot. 
Aan 5 personen werd de kleine gouden, aan 1 de groote 

zilveren, aan 1 de zilveren en aan 2 de bronzen ster voor trouw 
en verdienste uitgereikt. 

De gezondheidstoestand s temde in het algemeen tot tevre-
denheid. De heersehende ziekten waren malaria, buikziekten, 
schurft, framboesia en influenza. Te Makassar kwamen nog 
steeds gevallen van pest voor; met de bestrijding van deze 
ziekte werd krachtig voortgegaan (zie Verslag 1927, kol. 37). 
I n de afdeelingen Boeton en Laiwoei deden zich eind 1927 
tamelijk veel gevallen van bacillaire dysenterie voor, terwijl 
tevens veel gevallen van malaria-tropica werden geconstateerd. 
In de afdeeling Bonthain brak in de laatste maanden van 1927 
weder een malaria-epidemie uit in Kadjang (zie Verslag 1927, 
kolt 37). Door eene krachtige bestrijding verloor de ziekte 
spoedig haar epidemisch karakter . In de onderafdeelingen 
Kolaka, Malili en Bantepao-Makale (afd. Loewoe) was de 
gezondheidstoestand minder gunstig. 

In de afdeeling Paréparé stierven tal van karbouwen en 
runderen aan septichaemie; ook aan malleus overleden vele 
dieren. In de afdeeling Makassar heerschte mond- en klauwzeer 
onder de karbouwen, waaraan 68 dieren bezweken. Voorts 
stierven 64 buffels aan septichaemie. Ook kwamen enkele 
gevallen van hondsdolheid voor. In de afdeeling Bone werden 
eveneens vele gevallen van septichaemie geconstateerd. Ook 
hondsdolheid kwam veel voor. In de afdeeling Mandar kwamen 
18 gevallen van saclmromycose voor, waaraan 5 paarden be-
zweken. 

De uitkomsten van den rijstoogst waren gunstig. De koffie-
oogst in de afdeeling Bonthain was weder minder gunstig ten-
gevolge van de koffie-bladziekte. De maïsoogst was over het 
algemeen bevredigend. In 1927 werd 363 603 K G , rotan uit-
gevoerd, tegen 291 443 K.G. in 1926. De uitvoer van damar 
bedroeg 376 753 K.G. , tegen 395 935 K.G. in 1926. 

§ 17. MANADO. 

Bij (i . B . 4 Maart 1927 n°. lx werd aan Joesoef Taha en 
Thomas Kajoan, beiden leiders en propagandisten der P . K. I . , 
met toepassing van hei bepaalde bij art . 37 der Indische Staats-
regeling, in het belang der openbare rust en orde, de hoofdplaats 
der tijdelijke onderafdeeling Boven-Digoel (gouv. der Molukken) 
tot verblijf aangewezen. De interneering van deze extremisten 
had eene gunstige uitwerking op den politieken toestand in de 
Minahasa. 

Ter voorkoming van hernieuwde pogingen tot revolutionnaire 
actie zijn bij G. B . 4 Aug. 1927 n°. 1 x (I . S. n» 389) de gewes-
telijke hoofdplaats Manado, de plaats Tondano, zoomede het 
overige daarbuiten vallende gebied der Minahasa, aangewezen 
als landstreken waar het reizen aan niet binnen die streken 
woonachtige personen, dan wel aan door het hoofd van geweste-
lijk bestuur aan t( wijzen categorieën daarvan alleen geoorloofd 
is met een paspoort. 

De politieke toestand in de afdeelingen Gorontalo en Bolaiing-
Mongöndow kon over hel algemeen gunstig genoemd worden. 
De San-kat Islam in de onderafdeeling Bolaang-Mongondow 
belegde in hel begin van het jaar twee openbare vergade-
ringen. De punten ven bespreking waren de vordering der 
heerendiensten en de spoorweg-aanleg in het Mohammedaansohe 
Heilige Land. 

De zelfbestuurder van het landschap Bolai'mg-Mongondow, 
Datoe Cornelis Manoppo, overleed in Februari 1927. In zijne 
plaats werd met de waarneming van dat ambt tijdelijk belast 
een toon van den overledene, L, C. Manoppo, die, nadat een 
onderzoek zijne meerdere aanspraken boven zijn medepreten-
dent A. P . Mokoginta had uitgewezen, in Juli d. a. v. definitief 
door de Begeering als troonopvolger werd aangewezen. 

Op de Bangihe* en Talaud-eilnnden is de politieke toestand 
_II1!S! i g . 

Communistische invloed in de afdeeling Donggala uit Makas-
S8T was merkbaar. Eenige van daar afkomstige personen, die 

revolutionnaire neigingen vertoonden, werden derwaarts terug-
gezonden. 

Van de locale Sarekat Is lam te Donggala Lapadjoe gaat niets 
meer uit, terwijl die te Boeol zich meer bepaalt tot economische 
aangelegenheden. 

De te Donggahi gevestigde vereenigingen „Kaoem m o e d a " 
en „Kaoem toea" , waarvan de eerste de jongere vrijzinniger 
elementen bevat en de laatste meer conservatieve beginselen 
huldigt, hebben loyale bedoelingen. 

De veiligheid van personen en goederen was in het algemeen 
zeer goed te noemen. 

In Langoan viel eene opleving van de z.g. Pinksterbeweging 
te constateeren. De particuliere HoUandsch-Inlandsche school 
met den Koran van de Sarekat Is lam te Gorontalo bleef voort-
bestaan. De Sarekat Islam-vereeniging te Boenta (afd. Poso) 
telt vele leden die ook lid zijn van de P . K. I . , zoodat m e n 
gevoeglijk beide vereenigingen over één kam kan scheren. 

In liet landschap Taboekan (Sangihe-eilanden) is eene bewe-
ging gaande van een groep Mohammedanen te Pe t t a om be-
staande zendingsscholen om t e zet ten in neutrale volksscholen. 

In 1927 vertrokken 296 personen ter bedevaart. 
Evangelisatie vond geregeld plaats . 
He t aantal der in de onderafdeeling Toli-Toli geïmmigreerde 

Bocgineezen neemt met + 300 zielen per jaar toe. 
Over het algemeen was de gezondheidstoestand gunstig. In 

het district Todjo (afd. Poso) brak eene mazelenepidemie uit, 
waarvan 13 kinderen het slachtoffer werden. Tuberculose komt 
veelvuldig voor, meer speciaal in de Minahasa. Door de ver-
eeniging „Leprozerie M a n a d o " werd te Toemoempa (distr. 
Manado) eene leprozcnkolonie gesticht, waar 24 patiënten wer-
den opgenomen. 

De handel in copra bleef levendig. De prijs van de boschpro-
ducten handhaafde zich, waardoor vrij veel geld ontvangen 
werd. 
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De biniunlandsche handel is van weinig beteekenis. De op-
brengst van den rijstbouw is, hoewel bevredigend, niet toerei-
kcnd voor eigen consumptie, zoodat groote hoeveelheden rijst 
van buiten (Makassar, Pare-Pare, Saigon en Itnngoon) moesten 
worden ingevoerd. 

§ 18. M< 

De politieke toestand was gedurende 1927 over het algemeen 
gunstig. 

De vereeniging Sarekat Ambon en haar zustervereeniging 
lna Toeni bleven in naam bestaan, doch van het voeren van 
actie was geen sprake, totdat in Jun i 1927 eene tijdelijke 
opleving te constateeren viel. De Sarekat Ambon werd omgezet 
in het „Comité Keperloean Amboina" , hetwelk aldra toonde 
met anti-gezagsneigingen behept te zijn. Nog in den loop van 
het verslagjaar verdween de ter hoofdplaats en in de omgeving 
ontstane politieke onrust. 

Gedurende het eerste halfjaar 1927 heerschte onts temming 
onder de bevolking van de negorijen Hat, Loemara en Wanlana 
op het eiland Boeroe (afd. Amboina) in verband met het strenger 
optreden legen de vrij veelvuldig voorkomende damar-diefstallen 
door de bevolking, uit concessieterreinen.. Deze onts temming 
had geen politieken ondergrond, doch .blijkt meer en meer het 
gevolg te zijn geweest van het drijven van enkele hoofden uit 
die streken, die daardoor de teruggave' van uitgegeven concessie-
terreinen of een deel daarvan t racht ten te verkrijgen. Nadat 
de delinquenten successievelijk werden gestraft, kwamen dief-
stallen steeds minder voor en ging de bevolking er weer toe 
over damar buiten de concessieterreinen te verzamelen. 

In November 1927 vormde zich op de Babar-eilanden (afd. 
Amboina) in de negorij Letwoeroeng eene kleine bende onder 
leiding van zekeren Baroeti. Aanleiding hiertoe was het hekelen 
in de kerk door een goeroe-djamaat van een persoon, die liefdes-
betrekkingen had aangeknoopt met eene gehuwde vrouw. De 
verwanten van den man der gehekelde vrouw haast ten zich de 
betaalde harta-kawin terug te eischen met geweld, waarbij de 
geweldenaren elke inmenging van de hoofden afwezen. Zij 
vormden een sarikat en wilden de kamponggenooten een cijns 
opleggen van f 25 voor elk huwelijk, dat gesloten zou worden, 
terwijl de sarikat maatregelen nam tot onderlinge beveiliging 
der leden. Na opvatting en veroordeeling van de leiders door de 
inheemsche rechtbank keerden rust en orde terug. 

De beslissing inzake de voorgestelde interneeringen heeft een 
diepen indruk gemaakt op de bevolking en heeft haar zekerheid 
gegeven omtrent den ernst der Regeeringsmaatregelen ter be-
strijding van communistische excessen. 

Van eenige actie naar buiten door de achtergebleven P .K. I . -
leden is tot dusver niet gebleken. Wel is bekend dat enkelen 
in hun politiek geloof blijven volharden. Ofschoon dus de poli-
ticke toestand voornamelijk onder de Inlandsche bevolking niet 
onbevredigend kan worden genoemd, blijft voorzichtigheid 
geboden. 

Aan den in Januar i 1925 te Benkoelen geïnterneerden propa-
gandist der Sarekat Ambon, A. J . Pa t tv (zie Verslag 1925, kol. 
2G/27) is bij G. B . 12 Dec. 1927 n°. 2x ' ( J . C.n°. 100) de hoofd-
plaats Palembang tot verblijf aangewezen. 

Door de opvatting van de ontvluchte veroordeelden Manresan 
i\ s., die dreigden de politieke rust in de onderafdeeling Schou-
tcn-eilanden (afd. Ternate) te verstoren, werd dit gevaar 
afgewend. 

Zoowel in die onderafdeeling als in de onderafdeelingen 
Manokwari en Japèn-groep doken in den loop van het jaar 
berichten op van de komst van een nieuwen heilaanbrenger, bij 
wiens komst alle zorgen geleden zouden zijn, geen belastingen 

13e politieke verhouding met Portugeesch Timor liet in het 
verslagjaar niets te wenschen over. De samenwerking met den 
nieuw opgetreden Commandant supérieur de la frontière was 
vruchtdragend. He t aantal grensdiefstallen verminderde vrij 

Op 1 December 1927 werden overal in dit gewest aardschokken 
gevoeld, waardoor belangrijke schade aan gebouw en, wegen en 
bruggen werd toegebracht. Bond de Paloe-baai kwamen tenge-
Volge van het instorten van gebouwen 18 personen om, terwijl 
er 1H7 gewond werden. De schade wordt op f 50 000 geraamd. 

meer betaald en geen heerendiensten meer verricht zouden 
behoeven te worden. De bevolking was reeds hier en daar door 
deze berichten gealarmeerd. Door opvatting en veroordeeling 
van de hoofdaanleggers werd erger voorkomen. 

In het verslagjaar kwamen propagandisten van de Kuo-Min-
Tang-afdeeling Makassar eenige malen Amboina en Saparoea 
bezoeken en werden ook de Zuid-eilanden van de afdeeling 
Amboina eenmaal bezocht. Zoowel te Amboifta als op sommige 
onderafdeelingshoofdplaatsen bleek ouder de Chineezen of een 
deel hunner neigiug tot aansluiting bij de Kuo-Min-Tang te 
bestaan. In het laatst van 1927 werd de oprichting van eene 
K.M.IVafdeeling te Amboina een voldongen feit, terwijl te 
Saparoea ernstige pogingen tot oprichting werden ondernomen. 
De te Amboina opgerichte afdeeling toonde zich tot heden niet 
aiiti-Westersch gezind, noch geneigd zich in extremistische 
richting te zullen ontwikkelen. Hetzelfde kan gelden ten 
aanzien van de afdeelingen te Ternate en Laboeha (Bat jan) . 

Over het algemeen liet de veiligheid van personen en goederen 
zeer weinig te wenschen over. 

Aan Sech Hadi bin Salim Basalama, kapitein der Arabieren 
te Amboina, werd de kleine gouden ster van trouw en verdienste 
toegekend. Verder werden 3 zilveren en 9 bronzen sterren uit-
gereikt. 

Langzamerhand zien de Inlandsche ambtenaren het nu t van 
eene betere opvoeding meer en meer in; vele kinderen van deh 

• adel des lands en van Inlandsche ambtenaren bezoeken thans 
de openbare Europeesche lagere en de Hollandsch-Inlandsche 
scholen. 

In de onderafdeeling Kai-eilanden (afd. Amboina) breidt het 
Protestant isme en het Roomsch-katholieke geloof zich uit onder 
de heidensche bevolking. 

He t Mohammedanisme wint veld in de onderafdeeling Kai-
eilanden (afd. Amboina), terwijl het ook op de Aroe-eilanden 
(afd. Amboina) kans op gestadige uitbreiding heeft. In de 
andere onderafdeelingen bleef het aantal belijders van den 
Islam vrijwel stationnair. In 1927 gingen 227 bedevaartgangers 
naar Mekka. 

De gezondheidstoestand in de onderafdeelingen Saumlakki, 
Larat, Aroe-eilanden en Babar-eilanden (afd. Amboina) en de 
kuststreken van Ceram en Boeroe is ongunstig door het veel-
vuldig voorkomen van malariakoortsen, waartegen zooveel 
mogeRjk kinine wordt verstrekt. In het Honitetoe-gebied (onder-
afd. West-Ceram) heerscht nu en dan een soort influenza, 
welke vrij geregeld terugkeert en waaraan altijd enkele slaeht-
offers vallen. Ook in de onderafdeelingen Weda en Soela-
eilanden (afd. Ternate) kwamen vele koortsgevallen voor. I n 
de overige streken van dit gewest was de gezondheidstoestand 
bevredigend» 

De prijzen van de producten (copra, kruidnagelen, damar en 
notemuskaat) bleven stationnair. De handel leed door geruchten 
van prijsdaling in invoergoederen op Java , waardoor hier de 
kooplust zeer verminderde. Door de stijging van de prijzen van 
boschproducten bestond meer animo tot het verzamelen daar-
van dan in het vorig jaar. He t voornaamste boschproduct is 
gonu-opal. De damar-inzameling in het landschap Bat jan is 
uitgegroeid tot een landschapsbedrijf. 

belangrijk, vergeleken met 1926. In het verslagjaar werd op 
Nederlandsch gebied een uit Portugeesch Timor afkomstige 
bende van 15 man aangetroffen, welke was bewapend met lans 
en klewang en waarschijnlijk op veediefstal uit was. De bende 

§ 19. TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN. 

LUKKEN. 
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trok terug l>ij de nadering san eene patrouille militairen. In 
Juni 1927 werd een Portugeeiohe veedief door don bestolen 
Beloeneea (Nederlandsen onderdaan), die aangevallen werd 
toen liij zijn eigendom terugverlangde, in een gevecht gedood. 

De inwendige politieke toestand was ook in 1927 gunstig. De 
bannelingen uit Sumat ra ' s Westkust, Katar Zainoedin en Ach-
mad Chatib gelar Hadji Datoek Batoeah, zijn in den loop van 
hel jaar in de onderafdeeling Boven-Digoel (gouv. der Mol uk-
ken) geïnterneerd. 

!),• telefoonlijn 1'ortugeesch Timor beoosten Beloe en OEk-
oessi kwam tot stand. Il t ' t bestaande wegennet verzekert thans 
eene behoorlijke snelle verbinding langs de geheele grens. 

De bestuurder van het landschap Laoera (onderafd. West-
Soemba, afd, Soemba), Ama Biri Kaloembang, is eervol van 
zijne waardigheid ontheven, terwijl Takoe Geli als wd. bestuur* 
der van dal landschap is aangewezen (O, B . 6 Febr. 1928 
n°. 33). 

Oemboe Kraeng, wd. bestuurder van het landschap Memboro 
(onderafd. West-Soemba, afd. Soemha), is eervol van zijne 
waardigheid ontheven; als wd. bestuurder van dat landschap is 
aangewezen Omboe Mohamad (G. B . 6 Febr . 1928 n°. 35). 

Bij G. B . 8 Febr. 1928 nu. 37 zijn Oemboe Gikoe Walika en 
Keba Mboeni Ngani ontheven van hunne waardigheid van lid 
van den raad van landsgrooten van het landschap Laoeli 
(onderafd. West-Soemba, afd. Soemba). 

De bestuurder van het landschap Lamboja (onderafd. West-
Soembn, afd. Soemba), Kedoe Moto, is wegens ongeschiktheid 
ontheven van zijne waardigheid (G. B . 6 Febr. 1928 n°, 34). 

Bij G. B. 14 Mei 1928 n°. 3 is het landschap Sanggar (onder-
afd. Bima, afd. Soembawa) toegevoegd aan het landschap Bima, 

zulks tegen een in overleg met het zelfbestuur van Bima vast 
te s te l len t i jd s t ip . 

liet werk van de Protestantsche Zending en de Roomsch-
katholieke Missie gaat gestadig voort. 

De gezondheidstoestand was goed. De meest voorkomende 
ziekten waien malaria, influenza, dysenterie, huid- en oog-
ziekten, tuberculose en beenwonden. 

Over het algemeen was de gezondheidstoestand van het vee 
niet ongunstig. Door gebrek aan voedsel in den drogen tijd stierf 
echter weder een groot aantal dieren. 

De handel is voornamelijk in handen van Ohineezen en 
Arabieren, die hunne relaties hebben te Makassar of Soerabaja. 
De uitvoer bestaat hoofdzakelijk uit vee, sandelhout, copra, 
katoen, verf hout, bijenwas, kemirinoten, katjang idjo, uien, 
huiden, hertehoorns en weefsels; de invoer uit levensmiddelen, 
verlichtingsmateriaal, manufacturen, lijnwaden, ijzerware.ni, 
aardewerk, lucifers, dranken en andere benoodigdheden. Uit 
Flores werd uitgevoerd 5 395 395 K.G. copra, tegen 5 685 443 
K.G. in 192(5; Soemba voerde 3500 paarden uit (tegen 2336 in 
1920) en Soembawa 4764 paarden en 4944 buffels (tegen 4446 
en 2927 in 1926). Paarden en karbouwen werden grootendeels 
naar Java uitgevoerd, terwijl de andere producten in hoofdzaak 
te Makassar ter markt werden verhandeld. De opbrengst van 
maïs, het hoofdvoedsel van de bevolking, w-as over het algemeen 
vrij gunstig. 

De sandelhoutcultuur, sedert 1925 een landschapsmonopolie 
en -bedrijf, is in handen van het Boschwezen, bijgestaan door 
landschapspersoneel. I n 1927 werden gekapt 1278 hoornen, me t 
een net to opbrengst van 789,13 pikol. 

§ 20. BALI EN LOMBOK. 

De politieke toestand liet niets te wenschen over. 
In 1927 gingen 486 personen ter bedevaart , tegen 68 in 1926. 
De veiligheid van personen en goederen was bevredigend. 

Ter kennis van het Bestuur werden gebracht 358 gevallen van 
diefstal van goederen en 400 veediefstallen, tegen 398 en 311 
gevallen in 1920. 

Ter gelegenheid van den geboortedag van H . M. de Koningin 
werd aan 1 persoon de kleine gouden ster en aan 5 personen de 
bronzen ster van trouw en verdienste toegekend. 

De gezondheidstoestand was vrij gunstig. In den kenterings-
tijd werden hier en daar gevallen van buikziekte geconstateerd, 

terwijl in Djembrana, Karangasem en Lombok eenige gevallen 
van typhus en dysenterie met doodelijken afloop voorkwamen.. 
Met de bestrijding van malaria werd voortgegaan. 

Onder het vee kwamen gevallen van „kedadak" en schurft 
voor. 

De uitvoer verminderde aanzienlijk, hetgeen hoofdzakelijk 
moet worden toegeschreven aan de geringe waarde van de 
copra en den slechten koffie-oogst. 

De rijst-oogst was vooral in de afdeeling Zuid-Bali vrij goed. 
In de onderafdeeling Djembrana hadden wegen en bruggen 

herhaaldelijk van zware bandjirs te lijden. 

LANDMACHT. 
Bij G, B . 20 Juni 1927 n°. lx (T. S. n r . 345) kwam eene 

nieuwe regeling van de verhouding en de samenwerking tusschen 
burgerlijke en militaire gezagheboenden tot stand. 

De afdeeling Samarinda van de residentie Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo is bij G. B . 20 Aug. 1927 n°. 41 (I. S. 
n°. 415) als zevende dienstplichtkring gevoegd bij het gebied, 
waarop hel dienstplichtbesluit wordt toegepast. 

De dienstplichtregeling voor Europeanen in Nederlandsch-
Indié' (I. S. 1921 n". 44, zooals dit sedert is gewijzigd) is bij 
Ord. van 18 Juli 1927 (I. S. n°. 376) aangevuld met eene be-
paling, dat de commandanten van het leger en van de zeemacht 
bevoegd zijn te bepalen, dal een of meer verplichtingen, voort-
vloeiende uit het dienstplichtbesluit of de dienstplichtregeling, 
niet behoeven te worden nageleefd door de dienstplichtigen, die 
gevestigd zijn in dooi' den Gouverneur-Generaal aan te wijzen 
deelen van het dienstplichtgebied en door de ingeschreven 
dienstplichtigen, die zich vestigen in een gebiedsdeel van Neder-
landsch-Indië, waarop het dienstplichtbesluit nog niet van toe-
passing is verklaard. 

Bij G, B . 20 Aug. 1927 n°. 41 (I. S. n°. 415) is de afdeeling 
Samarinda (res. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) aan-
gewezen tot gebiedsdeel als bovenbedoeld, terwijl door de com-
mandanten van het leger en van de zeemacht is bepaald, dat de 
in die afdeeling gevestigde dienstplichtigen zijn ontheven van 
opkomst ter inlijving, voor oefening en voor jaarlijkseh onder-
zoek'. 

Bij G. B . 25 Maart 1927 n°. 42 (Bb. n°. 11301) is eene in-
structie vastgesteld voor de commandanten van de te Jogjakarta 
en Soerakarta gelegerde onderdeelen van het 3de eskadron 
cavalerie. 

Nieuwe bepalingen betreffende het korps ambtenaren behoo-
rende tot het Nederlandsch-Indische leger kwamen tot s tand bij 
G. B. 2 Dec. 1927 n°. 22 (Bb. n°. 11500). 

Bij K. B . 19 Jan, 1928 n°. 33 (I . S. n°. 59) kwam eene nieuwe 
regeling tot stand nopens het aangaan bij het leger in Nederland 
van eene vrijwillige verbintenis op korten termijn door jonge-
lieden, die voornemens zijn zich in Nederlandsch-Indië te 
vestigen. 

i 
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De regeling van de opleiding van dienstplichtigen tot reserve-
officior-vliegenier bij de lucht vaartaïdeeling van he t leger in 
Ni ilc rlandsch-lndie (I . S. 1026 n". 270) is gewilligd en aange-
vuld bij <i. B. 90 Maart 1028 n". 17 (I. S. n°. 75). 

Mij Ord. van 11 Nov. 1027 (1. S. n°. 520) zijn voorzieningen 
Betroffen ter verhooging van de gagementen en pensioenen van 
de Kuropecsi-lie militairen van het Nederiandsch-Indische leger, 
die op 1 Januari 1937 den leeftijd van 00 jaren of ouder hebben 
bereikt, of den BO-jarigen leeftijd na bedoeld tijdstip bereikt 
hebben of bereiken, terwijl hij Ord. van denzelfden da tum 
(I. S. n°. 521) voorzieningen zijn getroffen ter verhooging van 
de gagementen en pensioenen \ a n de vóór 1 Januar i 1920 ge- j 
gegeerde en gepenaionneerde niet-Europeeaohe militairen van 
het Nederlandsen-Indische leger. 

De inkwartierings-ordonnantie (I. S. 1015 n". 208) is bij Ord. 

van 3 Deo. 1027 (1. S. n°. 540) herzien, o. m. zoodanig, dat deze 
Ook toepasselijk is op de zeemacht. 

Mij G. B . 21 Sept. 1027 n°. 41 (J . C. n°. 77) is bepaald, dat 
van de in 1027 in Xoderlandsoh-Indië voor inlijving beschikbare 
dienstplichtigen een aantal van ten hoogste 450 voor de zee-
macht en de overigen voor het leger zullen worden bestemd. 

Ketste oefening en herhalingsoefeningen werden in gelijken 
zin als voor 1026 geregeld. 

I n November 1027 hebben vrijwillige schietoefeningen voor 
den landstorm plaats gehad in de garnizoenen Soerabaja, 
Malang, Boerakarta, Jogjakarta, Poerworedjo, Magelang, Scma-
rang, Gombong, Tjimahi en Weltevreden. De belangstelling 
voor deze oefeningen heeft niet beantwoord aan de verwach-
tingen. 

§ 1. L E V E N D E STRIJDKRACHTEN. 

Samenstelling en sterkte van het leger. De samenstelling 
van het leger in Xcderlandsch-Indië (I. S. 1925 n°. 277) is 
gewijzigd bij K. B . 28 Mei 1927 n°. 38 (I. S. n°. 416), waarbij 
o. m. aan het Depar tement van Oorlog werd toegevoegd een 
hoofdambtenaar t e : beschikking van den Legercommandant . 

Plaatselijke indeeling. De te Tjilatjap gelegerde compagnie 
stelling-mitrailleurs werd overgebracht naar Soemedang. 

De beide nieuw opgerichte marechaussee-bataljons zullen 
wordeu gelegerd als volgt: het 1ste marechaussee-bataljon te 
Serang, Tjilatjap en Madjalengka, de staf te Bandoeng; het 2de 
marechaussee-bataljon te Soerabaja en Bondowoso, de staf te 
Soerabaja. Voorshands werden nog slechts marechaussée-afdee-
lingen geplaatst te Serang, Tjilatjap en Soerabaja. 

H e t nieuw opgerichte 3de depótbataljon werd Ambarawa 
(Willem I) als garnizoensplaats aangewezen. 

Ten slotte werd het garnizoen aan den Bovcn-Digoel (Xieuw-
Gumee) opgericht, terwijl in Bakocngan (Westkust van Atjeh) 
een detachement van het korps marechaussee in Atjeh voor vast 
werd gelegerd. 

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

Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den rang 
van officier. Tabel 8/> van bijlage I ) 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 dnartegenoverstaande verliezen, 
tabel 10 een vijfjarige statistiek betreffende de reëngagementen 
on tabel 11 een overzicht, alleen voor 1027, nopens de winsten 
en verliezen aan kader. 

Militair onderwijs. Tn de tabellen 12 en 18 van bijlage D 
zijn de numerieke opgaven betreffende de verschillende onder-
wiJB-inrichtingen opgenomen. 

Van de sedert 1003 bestaande gelegenheid voor jongelieden 
om onder hei genot van eene toelage bij de korpsen en instel-
lingen van liet leger eenig ambacht of handwerk te leeren (zie 
Verslag 1027, kol. 40) werd ook in 1927 gebruik gemaakt. Einde 
Maarl 1027 waren 10 jongelieden in opleiding; in den loop van 
hel jaar kwamen or 17 bij en gingen 18 in cene particuliere be-
trekking over, gingen 0 in militairen dienst, ging 1 naar de 
Inlandsche ambachtsschool, werden 2 op verzoek ontslagen, 
kwamen 2 te overlijden en werd 1 wegens wangedrag ontheven, 
zoodat einde Maarl 1028 20 jongelieden in opleiding waren. 

Voor het toelatingsexamen tot de Hoogere Krijgsschool 1928 
hebben zich in IndiS aangemeld voor de krijgskundige studiën 
12 officieren en voor den intendanee-cursus één officier. 

I >e algemeene voorschriften voor de cursussen in de Javaan-
sche en Boendaneesche taal voor officieren (Bh. n°. 7801) zijn 
bij O. B. 2 Doe. 1927 n°. 32 (Bb. n°. 11502) buiten werking 
gesteld. 

Door de in 1027 ingevoerde legeruitbreiding onderging hot 
militaire onderwijs cene grootc verandering. Waar deze uitbrei-
ding zich voor nlle rangen bij de infanterie dood gevoelen, werd 

de kaderschool weder voor opleiding tot alle rangen opengesteld 
en werden, teneinde het door de uitbreiding ontstane incompleet 
spoedig te kunnen aanvullen, tijdelijk meer candidaten toege-
Laten dan waarop de capaciteit van de kaderschool feitelijk is 
berekend. Hierdoor werd bereikt, dat het incompleet spoedig 
grootendeels werd ingeloopen, zoodat thans nog slechts een 
incompleet bestaat in de rangen van sergeant-majoor-instruc-
teur en Europeeso'n sergeant, i n den eerstgenoemden rang zal 
het incompleet vermoedelijk in den loop van 1928 verdwijnen, 
terwijl voor den rang van Europeesch sergeant bijzondere voor-
zieningen noodzakelijk waren. He t bleek namelijk niet moge-
lijk uit het betrekkelijk geringe aantal brigadiers uit den troep 
voldoende candidaten te verkrijgen voor den sergeantsrang. Wel 
is waar werd hierin ten deele voorzien, doordat in 1927 bijna 
2 maal zooveel aanbevolen militairen werden aangenomen als ' 
in 1926, doch er moest bovendien naar eene oplossing worden 
gezocht, ten einde meer candidaten uit de brigadiers van den 
troep te verkrijgen* Deze werd ten deele gevonden door soldaten, 
van wie bij den troep bleek dat zij uit hoofde van gedrag, 
plichtsbetrachting en gezagshandhaving aanleg hadden voor den 
sergeantsrang, in de gelegenheid te stellen na hunne normale 
brigadiersopleiding zonder verder examen in opleiding te komen 
voor sergeant. Voorts werd bepaald, dat Europeesche recruten, 
die reeds bij de dcpótbataljons zoodanig in die eigenschappen 
uitblonken dat van hen verwacht mocht worden, dat zij ook 
zonder één jaar dienst als geoefend soldaat, hunne praetisehe 
geschiktheid voor den brigadiersrang zouden behalen, direct na 
hunne africht ing aan het eerstvolgende examen voor de opleiding 
tot brigadier mogen deelnemen. 

In het afgeloopen jaar werd, evenals in 1921—1922, wederom 
eene proef ingesteld met het onderwijs aan analphabeten, welke 
2 jaar zal duren, na ommekomst waarvan nader zal worden 
bepaald of tot definitieve invoering van dit onderwijs zal worden 
overgegaan. De proef wordt gehouden bij een der depót-batal-
jons, 2 veldbataljons en 1 artilleriekorps. 

Van de leerlingen van den vóóreursus van de Militaire School, 
die het voorbereidend onderwijs aan de Koning Willem III-
sehool te Weltevreden volgden, gingen 2 naar het 5de, fi naar 
het 1de en 1 naar het 3de studiejaar over. Gedurende 1027 werd 
1 leerling wegens slecht gedrag en werden 2 leerlingen wegens 
gebrek aan aanleg ontslagen. Einde 1927 bedroeg het aantal 
leerlingen van den vóórcursus 11 (2 in het 5de. 8 in het 4de 
en 1 in het 3de studiojaar van de Koning Willem OT-school). 
Allo 11 leerlingen van het tweede studiejaar slaagden voor het 
examen van de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Hier-
raede heel; de Militaire School als zoodanig opgehouden te 
bestaan en dient zij thans nou' alleen tot internaal van de leer-
linken van den vóóreursus. 

De kaderschool van de genie (van November 1020 tot April 
1027) had tot resultaat, dat voldeden aan de cisehen voor: 
sergeant-majoor-telegrafist 2 Europ. sergeanten-telegrafist; 
Europ. sergeant-telegrafisl 8 Europ. brigadiers-telegrafist; 
Europ. brigadier-telegrafist 3 Europ. geniesoldaten Ie klasse 
telegrafisi : niet-Europ, korporaal-telegrafist 1 niet-Europ genie-
soldaat Ie klasse telegrafist; niet-Europ. sergeant Ie, klasse 
radiotelegrafist 2 niet-Europ. sergeanten 2e klasse radiotele-
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grafisl; sergeant-majoor-zoeklioht-leider 2 Europ. sergeanten 
soeklicht-bodiensar; Europ. serge lant-seeklicht-bedienaar 1 
Burop. brigadier-zoeUioht-bedienaar; Europ. brigadier-zoek-
licht-bedie naar 1 Europ. geniesoldaat Ie klasse motorist ; niet-
Europ. sergeanten 3de klasse 1 oiet-Europ. korporaals; Europ. 
br igad ie r 10 Burop , ge'liie'SolelaUn; niel -Europ. ko rpo raa l 12 
[nlandsche geniesoldaten. 

Tot de korpsschoo] werden toegelaten 21 Buropeesche genie-
soldaten en 21 niet-Europeesche geniesoldaten voor liet ontvan-
gen van onderricht in de elementaire vakken. Naar hunne reeds 
aanwezige kennis werd elke categorie verdeeld in twee klassen. 

Voorts werden van andere wapens in Juni 1927 22 Europ. 
fuseliers en in November 1027 20 niet-Europeanen in opleiding 
genomen voor radio-U-legrafist. 

Bij de automobiel-compagnie te Bandoeng werd tweemaal 
een cursus gehouden voor officieren in het besturen van auto-
mobielen, waaraan 14 officieren hebben deelgenomen. 

In 1027 werd de kadercursus voor opleiding tot sergeant-
bestuurder voortgezet en beëindigd, terwijl een 150-tal mili-
tairen van de infanterie tot bestuurders van personcn- en vracht-
auto 's werden opgeleid. 

In het verslagjaar werden twee leergangen aan de knderschool 
bij de cavalerie gehouden voor de opleiding tot opperwacht-
meester-instructeur, wachtmeester, Eouricr, brigadier, wacht* 
meesier 2de klasse en korporaal. Voor deze kaderbetrekkingen 
was ruim voldoende Stof bij het wapen aanwezig. 

Luchtvaar t . De Nederlandsoh-Indische luchtvaartafdeeling 
telde einde 1027 27 officieren-vliegenier, onder wie 6 reserve-
officieren, benevens 2 onderofficieren-vliegenier. 

In opleiding zijn 5 officieren en 1 onderofficier, benevens 1 
ndspirant-reserve-officier-vliegenier. 

Het aantal gebievetteerde waarnemers is met 5 officieren uit-
gebreid, onder wie 3 die tevens in het bezit zijn vnn het groot 
militair vliegbrevet. In 't geheel wordt thans beschikt over 30 
officieren-waarnemer, onder wie 4 reserve-officieren. 

I >e in October 1927 aangevangen waarnemerscursus telt 5 
leerlingen (2 officieren van de artillerie en 3 officieren van de 
luchtvaartafdeeling, onder wie 2 of f icieren-vliegenier). 

In 't geheel zijn (hans 10 vliegeniers tevens waarnemer. 
Ben van het Ncderlandsche leger gedetacheerde reserve-offi-

cier-vliegenier — die, na daarvoor in Amerika eene opleiding te 
hebben genoten, bij de luchtvaartafdeeling tot luchtvaart-werk-
tuigkundige was aangesteld — werd einde 1927 benoemd tot 
beroepsofficier van het Nederlandsen-Indische leger, zoodat 
thans bij de luchtvaartafdeeling naast een officier-vliegenier 
tevens lucht vaartkundig ingenieur, beschikt wordt over 1 offi-
cier-vliegenier-1 ucht vaart werktuigkundige. Twee officieren, onder 
wie 1 vliegenier, volgen aan de Technische Hoogeschool te Delft 
de opleiding tot werktuigkundig ingenieur. 

De nieuwe Fokker C V-toestellen (E-cel) met 450 H . P . 
Napier-Lion-motoren zijn reeds gedeeltelijk ontvangen en zullen 
geleidelijk het oude materieel vervangen. 

De door den teehnischen dienst gebouwde gewijzigde D. H . -
en Avro-toestellcn voldoen goed; de eerste soort wordt gebruikt 
als zoogenaamd overgangsvlicgtuig. bestemd voor de leerlingen 
als overgang tusschen het schcolvbegtuig en het zware gevechts* 
vliegtuig. 1 >e A.T). Vl-radiosets, in 1926 ontvangen en in daar-
voor bestemde toestellen ingebouwd, geven voldoende resul-
taten. 

Meer dan in het vorige verslagjaar werd door vliegtuigen aan 
troepenoefeningen deelgenomen, meestal in West- of Midden-
Ja \ a. 

'I'e Batoedjadjar werden de eerste schietoefeningen me t 
mitrailleurs ui; vliegtuigen gehouden. 

I D.H.«toestellen vlogen naar Palembang; van daar gingen 
•J toe Btellen ni ar ftfuntOK, waar ten behoeve van het l>edrijf der 
Bangkatinwinning photografische luchtopnamen werden ge-
maakt (afgelegde afstand Andir—Muntok via Palembang visa 
versa 1450 K..M.) (van ('. tot 16 Mei 1927). 

I D.H.- en 2 Fokker-vliegtuigen gingen via Batavia—Teloek-
ng—I.aliat—Teloekkoeali naar Pnjakoemboeh, en terug. 

een n f stand van ± 2400 K.M. (van 20 September tot 5 October 
1027i. 

! DvH."toestellen vlogen naar Atamboea (Timor) met tus-
schenlandingen te Bemarang, Soerabaja, Rambang (Lombok), 
Binia (Soembawa) en Larantoeka (Flores), zoowel op den heen-

als den terugweg, een a f s t a n d van 4400 K . M . ( v a n 10 lo t 18 
N o v e m b e r 1027). 

I n de m a a n d e n J u l i tot en n u t N o v e m b e r 1027 v e r l e e n d e d e 
luchtvaartafdeeling hare medewerking inzake eene proef voor 
eene wekelijksche postverbinding met vliegtuigen tusschen 
Batavia en Soerabaja via Seinaraiig, welke verbinding te Batavia 
aansloot bij de aankomende en vertrekkende mailbooten. 

Een D.H.-toestel sloeg '2V> November 1937 van betrekkelijk 
geringe hoogte tegen den grond, waarbij de bestuurder, de l s te -
luitenant leerling-\ liegenier C. F . BUI.ISKX het leven liet en het 
toestid verbrandde. 

Te Kalidjati vonden, na het ontvangen van de uit Europa 
bestelde toestellen voor nachtverUchting, de eerste oefenvluch-
ten bij duisternis met succes plaats. Bij gehouden proeven bleek, 
dat op eene hoogte' van 5000 M. boven het terrein gvdane 
opnamen uit een tactisch oogpunt nog zeer bruikbare resultaten 
kunnen geven. 

Ten behoeve van de in dienst te stellen burgerluchtvaart ver-
kende eene commissie, bestaande uit een officier-vliegenier en 
een officier der ge'iiie, het eiland Sumatra van Zuid naar Noord 
en legde hare bevindingen neer in een belangwekkend rapport. 

Bewapening. De bij het leger in gebruik zijnde marechaussée-
sabe'ls werden <>p andere' wijze aangescherpt. 

Proeven werden genomen welke moeten leiden tot invoering 
van een nieuw model veldhandgranaat en geweergranaat bij de 
infanterie. 

Kleeding, uitrusting en voeding. De' gedurende anderhalf j . a r 
gehouelen proef met de grijsgroene jas met liggenden kraag en 
revers, welke door officieren, onderluitenants en adjudanten-
onderofficier in afwachting van eene nadere regeling, terzake 
mocht worden gedragen, heeft uitgewezen, dat genoemd klee-
dingstuk in de praktijk als veldkleeaing niet voldoet, zoodat van 
definitieve invoering daarvan is afgezien. 

liet oude nooelrantsoen, bestaande uit beschuit, geconser-
veerd vleesch en thee, werd vervangen door twee blikken nasi 
goreng, elk inhoudende + 100 gram rijst, + 100 gram vleesch, 
J eendenei en verdere ingrediënten, zoomede thee% 

Tn verband met de toenemende moeilijkheid om een voldoend 
aantal gestraften ter beschikking van het leger te stellen, werden 
fondsen beschikbaar gesteld voor het houden van eene proef met 
he't indeelen van vrije koelies van Java als dragers bij troepen 
op excursie of op expeditie ter vervanging van de als zoodanig 
dienstdoende Inlandse-he veroordeelden onder militair beheer. 

Huisvesting. Te Meester-Cornelis wordt een deel van de 
voormalige Militaire School door verbouwing voor de legering 
van militie geschikt gemaakt . 

Te Berang wordt het van het departement der Burgerlijke 
Openbare' Werken overgenomen gebouwencomplex, vroeger be-
steind voor ele voorbereidende afdeeling der hoofdenschool, ver-
bouwel e'ti uitgebreid, ten behoeve van de legering van een 
marechaussee-compagnie. 

Te Tjilatjap is een marechaussee-compagnie gelegerd in het 
daartoe geschikt gemaakte' kampement van de eompagniestel-
ling-mitrailleurs aldaar; deze laatste compagnie is thans gelegerd 
in het ne>g beschikbare kampement te Soemedang, terwijl te 
Soerabaja voor ele legering van den staf en 2 compagnieën mare-
chaussée (2de marechaussee-bataljon) het aldaar bestaande 
kampement te Dermo voor dat dod wordt ingericht. 

Me! ele vernieuwing in halfduurzamen trant van het kampe-
ment te Aioearatebo en te Moearatembesi (Djambi) werd voort-
gegaan. 

I)e- vernieuwing van het bivak te Baroelangoen en ele herstel-
linge-n aan het bivak te Bangko werden tijdelijk gestaakt in ver-
band me t een nader onderzoek omtre'iit eene mogelijke wijziging 
van 'Ie dislocatie eh'r troepen in Djambi. 

Te Bambas, afampawah, Ngabang en Nangatajap (Wester-
afdeeling van Borneo) kwam ele- vernieuwing van het bivak 
gereed. 

Een aanvang werd gemaakt met de noodige bij- en verbou-
wingen in de kampementen van Int 15de bataljon infanterie te 
Bandoeng, het 1ste; en 2<h' bataljon infanterie' te> Ifagelang en 
het 10de bataljon infanterie te Halang, welke werkzaamheden 
noodig zijn voor hel onderdak brengen van een deel der bij de 
jongste legeruitbreiding verkregen troepen. 
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De ver- en bijbouuingen aan het kampement der '2de afdee-
ling veldartillerio en het, voormalige treinkanipement voor de 
legering van M M afdeeling bergartillerie te Tjimahi kwamen 
gereed. 

Met de uitbreiding vnn de logiesruimte in het cavaleriekampe-
ment te Tjimahi werd een begin gemaakt, 

Te Bemarang werd het voormalige kampement van de 2de 
treinoompagnie geschikt gemaakt voor de legering van de 5de 
mitrailleur-compagnie. 

Voor de voorziening in het onderdak van het nieuw opgerichte 
3de depótbataljon werden het z.g. buitenkampement mei de 
daarbij behoorende woningen en het militaire hospitaal te \Vil- 
lem I weder van liet Depar tement der Burgerlijke Openbare 
Werken overgenomen. 

De militaire gebouwen te Banjoebiroe zijn thans aan het 
Depar tement der Burgerlijke Openbare Werken overgegeven en 
in gebruik genomen door de gewapende politie en het gevangenis-
wezen. 

De bouw van het halfduurzaam kampement te Denpasar 
(Dali) werd voltooid. 

Te Koealakoeroen (Zuider- en Ooeterafdeeling \an Borni 
voorde aldaar gedetacheerde brigade een barak gebouwd, terwijl 
te Pegatan het kampement werd verbeterd. 

Voorts werd te Paréparé i n te Palopo begonnen met de ver-
betering van het bivak, terwijl eveneens een aanvang is gemaakt 
met de verbetering van de kampementen te Poso en te Bonthain. 
Te Watampone kwam de uitbreiding van het bivak gereed. 

Te Weltevreden werd begonnen met den bouw van nieuwe 
kantoorlokalen voor den divisiecommandant. 

Ten einde het scheikundig laboratorium van den militair 
geneeskundigen dienst van Weltevreden naar Bandoeng te kun-
nen overbrengen, is in laatstgenoemd garnizoen een begin ge-
maakt met den bouw van een nieuw laboratorium met werk-
plaats. 

Bij de gymnastiek" en sportschool te Bandoeng is een kantoor-
gebouw voor het hoofd van het kantoor voor geestelijke en 
lichamelijke opvoeding opgericht. 

Te Salatiga zijn het kleedingmagazijn en de geniewerk- en 
bergplaatsen naar het voormalige kampement van de wiel-
rijders-strijders overgebracht. 

Te Malang is in aanbouw een kantoorgebouw voor den topo-
grafisehen dienst. 

Te Tarakan en te Balikpapan is aangevangen met den bouw 
van een gewcermakersatelier met bergplaats voor mitrailleurs. 

Te Meulaboh is de bouw van een nieuw kleedingmagazijn vol-
tooid, terwijl te Koetaradja met den bouw van een patronen-
magazijn een aanvang is gemaakt. 

De reorganisatie van het beheer van 's Lands algemeene pak-
huizen, welke in 1026 werd aangevangen met de opheffing van 
het landspakhuis te Palembang, werd voortgezet door opheffing 
op 1 Januari 1027 van de landspakhuizen t e Sêmarang en 
Belawan en op 1 Maart d.a.v. van de landspakhuizen te 
Makassar en Padang. Op laatstgenoemden datum is het hulp-
geniemagazijn te Oelèëlheuc omgezet in een algemeen pakhuis. 
De vrijgekomen gebouwen van de opgeheven landspakhuizen 
werden reeds aan verschillende tot de civiele departementen 
behoorende Landsdiensten overgegeven. 

Te Magelang werd een begin gemaakt met den bouw van eene 
inrichting voor de behandeling van patiënten met oor-, neus-, 
keel- of oogziekten. 

De werkplaatsen en magazijnen der luchtvaartafdeeling bij 
Andir zijn belangrijk uitgebreid. 

Een deel van hef sehietterrein te Jogjakarta is als noodlan-
dingaterrein ingericht. 

Te Meester Cornelis en te Padang is de aansluiting van de 
kampementen aan <lc gemeente drinkwaterleiding onderhanden. 

Een militair etablissement te Singkawang is aan de door het 
plaatselijk fonds aangelegde waterleiding aangesloten. 

l>r aansluiting van de militaire gebouwen te Gombong en te 
Pamekaaan op de gewestelijke waterleiding kwam tot stand. 

Te Soë. Kalabahi en Tarakan is de aanleg van eene militaire 
waterleiding in uitvoering. 

De noodige voorbereidingen zijn getroffen voor de aansluiting 
der militaire gebouwen op de in aanleg zijnde waterleidingen 
te Goenoengaitóli en Taroetocng. 

Te Palërnbang zijn de officierswoningen en het operatiegebouw 
van het militair hospitaal en te Djambi is het van het departe-

mt-i)i der Burgerlijke Openbare Werken in gebruik verkregen 
militair hospitaal elcctrisch verlicht. 

Het militair etablissement te Tandjoengpinang (Riouw) is aan 
bei particuliere eleotriaoha vetiichtingsnel aangesloten. 

H e t k a m p e m e n t t e S o e m e d a i i g w o r d t doo i e e n e e i g e n i n s t a l -
latie van alectriaob licht voorzien. 

Het kampement te Pamekaaan werd op bal gewest.lijk 
electriciteit snel aangesloten. 

Door het sinds kort in werking zijnde plaatselijke eleclricitcits-
bedrijl te Bamarinda wordt bei kampement aldaar elcctrisch 
verlicht. 

Ten behoeve van de malariabestrijding werd de fortgraeht om 
de kustbatterij te Tjüatjap gedempt. 

Eenvoudige sportterreinen werden aangelegd te Magelang, 
Bemarang, Salatiga. Boerakarta, Jogjakarta, Poerworedjo, 
Gombong, Boemednng, Weltevreden, Meester Cornelis en Bui-
t e n z o r g . 

Algemeene gezondheidstoestand en ziekenverpleging. De 
gegevens betreffende hei aantal Eiekte- en sterfgevallen in bet 
Indische leger, verkregen door de bewerking der telkaarten van 
de zieke en overleden militairen van dat leger op het hoofdkan-
toor van den militair geneeskundigen dienst, zijn verzameld in 
den volgenden staat . 

Beroepsmilitairen. Dienstplii h i y . n. 

Z i e k t e n . Zukte . 
gevallen. 

Stcrf- Ziekte-

1927. 100.5. 

Febris typhoïdea 
Paratyphus 
Malaria (alle vormon) . . . . 
Pokken 
Diphtherie 
Influenza 
Dengue, knokkelkoorts . . . . 
Van der Scheersche koorts . . 
Dysenterie (alle vormen) . . . 
MelaatschheM 
StnTkramp 
Hori-beri P 
Beri-beri R. 
Tuberculose (alle vormen). . . 
Primaire syplulis 
Andere vormen van syphilis. . 
Ulcus mollo 
Morbi gonon lioici 
Oogdruiper 
Suikerziekte 
Acuut of chronisch alcoholisme 
Zielsziekten 
Trachoma 
Longontsteking 
Indische spruw 
Mrjnwormziekte 
Blindedaimontsteking . . . . 
Ingewandsbrcuken 
Tropisch lovrrabsrox 
Framboesia tropica 
Andere ziekten 

Totalen . . . . 

63 
87 

SSBO 
2 

14 
022 

au 
615 

18 
a 

in 
BSO 
Mg 
656 

2 ir,7 
14 
1Ü 
IS 

105 
M 

17_' 
:i 

UK 
H 
H 
I 

61 
61S6 

10014 

gevallen. gevallen. 

11-27. 1 9 » 

82 
30 

2976 
1 
4 

na -

b 
1 
7 

* 
191 

sn 
517 

2417 
19 
9 
4 

H 
93 

1-s 

1927. 1926. 

83 ::i 

80 
t " 
n 
s 

60 
6024 -" 

15 

16816 1S6 157 

25 

U 

24 

13 

2 
11 
17 

u 
n 

St-rf-
govallen. 

1927. 1928. 

3 
2 

m 

18 

n 
M 

3 
u 
11 
•J.-, 
M 

1 I -

146 196 

3S1 400 
i 

Hoewel, voor wat betreft de beroepsmilitairen, het aantal 
ziekte, en sterfgevallen in 1027 grooter was dan in 1020, kon, in 
verband met de grootere legersterkte, de algemeene gezond-
beidstoestand niet ongunstiger genoemd worden. Voor 1927 
waren de procent cijfers voor ziektegevallen en Sterfgevallen 
respectievelijk 45,96 en 0,48 van de gemiddelde legersterkte, 
legen 17.1 en 0,47 voor L890. Het gunstiger ziekteeijfer is in 
hoofdzaak het gevolg van de lagere cijfers, welke malaria en de 
geslachtsziekten in het algemeen tegenover 1026 te zien geven. 
Het cijfer voor de geslachtsziekten in het algemeen werd de 
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laatste 7 jaren gestadig lager on werd voor 1927 voornamelijk 
gunstig beïnvloed door de zeer groote afname' \an hot aantal 
gevallen van motibi gonorrboioi, terwijl ook de vermindering van 
hel aantal gevallen van ivphilis belangrijk is te noemen. Hot 
aantal gevallen van febris typhoidea on in het bijzonder van 
tuberculose was in 1927 eveneens veel kleiner dan in 1920. Daar-
entegen was hel aantal gevallen van influenza, beri-beri, acuut 
of chronisch alcoholisme en mijnwormziekte belangrijk grooter 
dan in 1920, terwijl ook de cijfert voor (longue, knokkelkoorts, 
van der Bcheersche-koorts en blindedarmontsteking voor 1927 
ongunstiger waren. 

Hel aantal ziektegevallen onder dienstplichtigen bedroeg in 
1027 881, tegen 460 in 1926. 

i! i lemenl voor den militairen geneeskundigen dienst in 
Nederlandsch-Indië (I. 8. 1909 n°. 225) is nader gewijzigd en 
aangevuld bij O. Bn. 14 Juni 1927 n°. 24 (I . S. n°. 340) en 
21 Sept. L927 n°. 48 (I . 8. n°. 457). 

Bij Ü. B . (> Oei. 1927 n°. 41 (I. S. n°. 477) is eene regeling 
vastgesteld voor bijdrage in de kosten van verpleging van min-
vermogenden bij opneming in de militaire hospitalen, terwijl bij 
dezelfde gelegenheid (Bb. n°. 11461) eene regeling tot stand 
kwam nopens de klasse-indeeling bij opname in de centrale 
burgerlijke ziekeninrichtingen voor de tot het leger behooreude 
militairen benevens hunne vrouwen en kinderen, zoomede voor 
de officieren, onderofficieren vn minderen van het legioen van 
Mangkoe Nagoro te Boerakarta en de korpsen barisan van 
Madoera en de verrekening van de verpleeggelden, enz. 

De gezondheidstoi stand der legerpaarden was gedurende 
1927 bevredigend. Bij eene gemiddelde sterkte van 2725 (2851) ') 
paarden, bleven van het voorafgegane jaar in behandeling 149 
(198) paarden en zijn 4185 (3987) paarden in behandeling ge-
komen, zoodat in 't geheel 4284 (4185) paarden worden behan-
deld (de aangegeven getallen hebben uitsluitend betrekking op 
patiënten, welke wegens den aard van hun lijden aan den dienst 
onttrokken moesten worden). 

He t ziektepercentage ten opzichte van de gemiddelde sterkte 
bedroeg 157,2, tegen ' 14(1,7 in 1926. 

Het verliespercentage daalde van 9,47°{', tot 8,14%. 
Mulleus word waargenomen bij 3 paarden der cavalerie in de 

garnizoenen te Weltevreden en Malang on 3 inheemsche paar-
den dof artillerie te Soerabajn. Mei adenitis equorutn infectioêa 
werden 73 paarden behandeld. Het verloop der ziekte was zeer 
goedaardig. Met paraplcgia infectiosa word één officierepaard 
te Malang in behandeling genomen en afgemaakt. Drie 
paarden kwamen met tetanus in behandeling, waarvan er 
twee herstelden en één stierf. Drie gevallen van Oêteomalacie 
kwamen onder behandeling, waaronder slechts óén primair geval. 
dal bij een officierspi i rd word waargenomen. l i e t aantal geval-
len van maanblind) roes 60 (de gi vallen van recidief zijn 
hieronder niet begrepen), terwijl twee paarden wegens gezichte* 
Btoornissen als gevolg van dit hjden uit de legersterkte moesten 
worden afgevo rd. 

Manoeuvres er. treepenoefeningen. Tn verband met den 
politieken toestand werden geen groote manoeuvres gehouden 
en werden de meerdaagsehc oefeningen op grooter schaal 
eenigermate beperkt. 

Door de 1ste divisie weiden eonige groote oefeningen gehou-
den in de nabijheid van de garnizoenen Meester Cornelis en 
Weltevreden en voorts eene meerdaagsche oefening in de om-

• van Tjibatoe, waarbij een regiment infanterie in samen-
werking met andere wapens onder leiding van den divisiecom-
mandant werd geoefend. Deze oefening, waaraan ook vlieg-
tuigen deelnamen, werd bijgewoond door een Britsch officier. 

De Hde divisie hield eene soortgelijke oefening in de omgeving 
van Oe ngaran, alsmede eene oefening van het vereenigde 2de 
halfregiment cavalerie onder leiding van den divisiocommandant 
in de> omgeving van Salatiga. 

'/. owel bij de Islo als bij de IIdo divisie vonden de gebruike-
lijke oefeningen in afwisselend terrein voor de regimenten 
artillerie onder leiding van de diyisiecommandanten plaats, 
onderscheidenlijk in de omgeving vanrBoekaboemi en van Oen-
garan; aan eerstgen unie oefening werd ook deelgenomen door 
vliegtuigen. Aan de oefening in afwisselend terrein bij de I lde 
divisie werd ook deelgenomen door de afdeeling motorartille'rie 
van de Isto divisie. 

1) Do tusschen haakjes s^plaatste cijfer» hebben betrekking op het vorige 
verslagjaar. 

Artillerie-schietoefeningen werden gehouden te Batoedjadjar 
en in de omgeving van Poedjon; bij de eerstgenoemde oefeningen 
nrerd e>i) bevredigende wijze samengewerkt met vliegtuigen. 

De' genietroepen verrichtten o. a. de volgerldo werkzaam-
beden : de' bouw van een tijdelijk bivak ten behoeve van de 
artillerie-schietoefeningen nabij Poedjon; het herstellen van een 
brug in do omgeving van Tjimahi; de bouw van bivaks te Pande-
glang, Menes, Bangkasbitoeng en Sorang voor de in deze plaat-
sen te legeren brigades marechaussee; de .bouw van een hang-
brug in hout voor Verkeer per as tot 2 ton maximum gewicht; 
het horst ellen van een hangbrug over de Tjitaroem; rivierver-
betering in de Apokajan (Zuidoost Hnruco) boven ile'. B;vm-
Brem-stroomversnellingen; wegenaanleg ten behoeve van de 
Burgerlijke Openbare Werken in Atjeh. 

Remonte . De voor den aankoop van legerpaarden naar 
Australië uitgezonden XIXde commissie had opdracht aldaar 
318 paarden aan te koopen (230 rijpaarden voor de cavalerie, 
24 rijpaarden voor de artillerie, 45 rijtrekpaarden voor de artü-
lerie en 19 draagtrekpaarden voor de artillerie). 

Van eene algeheele overbrenging van het remonte-depót van 
Padalarang naar Tjisnroea is afgezien (zie Verslag 1927, kol. 52), 
zoodat Padalarang gehandhaafd zal .blijven als remonte-de'néifc 
met Tjisaroea als filiaal. 

Militaire postduivendienst. E inde 1927 beschikten de stations 
te Meester Cornelis, Andir en Soerabaja respectievelijk over 148, 
176 en 148 duiven. 

Reglementen en dienstvoorschriften. Voor de in 1927 ver-
Bchenen reglementen en dienstvoorschriften wordt verwezen 
naar het „Overzicht der reglementen, dienstvoorschriften, 
tarieven en verschillende militaire boekwerken" met de daarbij 
behoorende wijzigingen. 

Belooningen en straffen. H e t aantal militairen beneden den 
rang van officier, dat in 1927 aanspraak kreeg op een gouden, 
zilveren of bronzen medaille, dan wel op den zilveren gesp voor 
langdurigen trouwen dienst, bedroeg 5275, tegen 4321 in 1926. 

Tabelen 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. Hot aantal ontspannings-
lokalen bedroeg 116, namelijk 20 voor onderofficieren, 13 voor 
Europeanen, 9 voor Amboineezen (Manadoncczen) en 74 voor 
Europeanen en Amboineezen (Manadoneezen). 

De verantwoording over het beheer van 106 militaire socie-
teiten wees een voordeelig salelo van f312 344. De waarde van 
gebouwen, meubilair en bibliotheken werd einde 1927 geschat 
op f 897 011. 

Bij Ord. van 1(1 Jan . 1928 (I. S. n°. 5) zijn de militaire soeie-
teiten uitgesloten van de werking van locale verordeningen tot 
regeling van den verkoop of het gebruik van sterken drank. 

Ook voor 1927 werd eene geldelijke tegemoetkoming toegekend 
aan vereenigingon, welke zich ten doel stellen het zedelijk wel-
zijn der militairen te' bevorderen (G. Bn. 13 Mei 1927 nos. 26 
en 27 en 27 Deo. 1927 n°. 2), en wel ton behoeve van de mili-
taire tehuizen van den Christelijken Militairen Bond voor Oost-
en West-Indië te Meester Cornelis, Buitenzorg, Tjimahi, Ban-
doeng en Magelang (in*den leiop van 1927 geopend); die van het 
Leger ele's Hoils te Weltevreden, Bandoeng, Soerakarta, Jogja-
karta, Malang, Soerabaja en Makassar; dat van den Katholieken 
Socialen Bond te Weltevreden; het tehuis van den heer VAN DER 
S T K I U te Magelang; zoomede aan dergelijke inrichtingen op 
neutralen grondslag te Tjimahi en te Malang. He t tehuis van 
eerstgenoemden bond te Amboina werd) wijl het geen levens-
vat baarheid bleek te bezitten, einele 1927 gesloten. 

He t kantoor voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling e>n 
ontspanning ging voort met de oprichting of vernieuwing van 
bibliotheken voor de Europeesche on inheemsche militairen en 
i!e- ventrekking van tijdschriften en periodieken. Voor de Wester-
afdeeling van Borneo werd overgegaan tot de vestiging van een 
centrale bibliotheek te Pontianak, van waar de posten door 
..reizende bibliotbeekjes" geregeld van lectuur worden voorzien. 
Dit systeem wordt geleidelijk ook in de andere militaire com-
mandementen in de Buitengewesten ingevoerd. 

Ter voorziening in de geestelijke verzorging van de Protes-
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tanteche en Boomsoh-katholieke militairen, werden bij <>. Bn. 
31 Mi i (ïi 17 Aug. 1'.)27 n°. L8 n 84 benoemd 2 legerpredi-

kanten en 2 legeraalmoezenier!, TOOT elke divisie één van elke 
richting. 

§ 2. TOPOGRAFISCHE DIENST. 

Driehoeksmetingen der l s te , 2de, 3de en 4de orde werden 
verricht op Java , Sumat ra . Celebes, Bali, Lombok en Bangka. 
Op Bumatra hadden bovendien astronomische metingen en eene 
basismeting plaats ; waterpassiugen der 1ste orde werden op 
Java , der 2de orde op Bangka uitgevoerd. 

De topografische opneming van Sumatra , Celebes, Bali , 
Lombok en Bangka, de vluchtige opneming in Zuidoost-Borneo 
en op Halmahars , Timor, Soemba en Alor, alsmede de her-
ziening van de topografische kaarten van Java hadden een 
geregeld verloop. 

Nieuwe landrentekaarten werden vervaardigd van enkele 
streken van Celebes en Lombok, terwijl de herziening der land* 
rentekaarten van Java en Madoera, en de metingen ter ver-
betering van den belastingaanslag ter Sumat ra ' s Westkust , 
Tapanoeli en in de Zelf best uursgebieden van Zuid-Celebes en 
van Soembawa voortgezet werden. 

Voor verschillende takken van dienst, landschappen, enz. 
werden voor weg- en irrigatie-aanleg, alsmede voor andere tech-
nische doeleinden, meet werkzaamheden verricht. 

In bet geheel werden op de schalen 1 : 2 3 (XX) en kleiner 
opgenomen 17 !)71 K.M*, en herzien 3388 K.M 2 . Voor fiscale 
doeleinden werden op de schaal 1 :5000 in kaart gebracht op Java 
en Madoera 72 811 bouws nieuwe metingen en 987 794 bouws 
herzieningg- en bijmetingen en in de Buiteagewesten 257 714 
l l . \ . nieuwe metingen. 

In Tapanoeli en op Boembawa werden over eene oppervlakte 
van 72.'iO II.A. 53 900 individueele grondstukken uitgemeten. 

Behalve 101 gewone detailbladen verschenen verschillende 
overzichts-, wegen* en afstandwijzerskanrten, waaronder de 
overzichtsksart van het eiland Celebes 1 : 1 250 000, Lombok 
1 :3(X)000 en de Lampoengsche Districten 1 : 750 000. 

§ 3. VERRICHTINGEN VAN HET LEGER TEN 3EH0EVE VAN RUST EN ORDE. 

Evenals het jaar 1920 kenmerkte zich het verslagjaar door een 
uitgebreid optreden van het leger ten behoeve van rust en orde. 

Op 18 Februari 1927 werden in Tapatoean (Atjeh en Onder-
hoorigheden) het bendt hoofd goeroe Tjebe en één volgeling 
neergelegd. Op 7 Maart d.a.v. werden in Boven-Teureubangan 
twee kwaadwilligen neergelegd en op 23 Maart in Boven-Bakoen-
gan wederom twee. I n den nacht van 3 op 4 Mei had een aanval 
plaats op eene brigade marechaussee in een marschbivak in de 
Mengnmat-vallei; 0 kwaadwilligen werden neergelegd, terwijl 
aan onze zijde 1 Amboineesch sergeant, 1 Manadoneesch mare-
chaussée, 1 Amboineesch marechaussee en 1 Javaansch mare-
chaussée zwaar gewond en 1 eerste-luitenant, 1 Mauadoneesch 
korporaal, 2 Manadoneesche marechaussees en 1 Javaansch 
marechaussee licht gewond werden. Op 24 Mei werden in 
Klocét 4 kwaadwilligen neergelegd, onder wie de verzetsleiders 
Tjoet Ali en Imeum Babi. Op 22 Juni legde eene patrouille in 
Boven-Klneët 8 kwaadwilligen neer, onder wie Hadji Jahja, de 
leider van het verzet in Tapatoean, en Si Zamzam alias Tengkoe 
Damdam. 

In Tapatoean werden op 7 Augustus gevangen genomen 
Teungkoe Dasjah van Manggeng met 2 volgelingen, terwijl op 
25 Augustus de kwaadwillige Ma Amin van de Aloer Pakoe-
bende werd neergelegd. Op 26 September werd in Bakoengan 
I kwaadwillige van de Troemon-bende neergelegd, terwijl op 
II Oetober in Tapatoean 2 kwaadwilligen hetzelfde lot en.Ier-
gingen. In den nacht van 16 op 17 Oetober deed een Atjeher 
eene poging om het bivak te Lamië (onderafd. Meulaboh) bin-
nen te dringen, bij welke gelegenheid hij door een schildwacht 
werd neergelegd. 

Ter Sumat ra ' s Westkust werd de hulp van het leger inge-
roepen om de in den nacht van 1 op 2 Januar i 1927 in Tanah-
datar uitgebroken onlusten te dempen, alsook om een einde te 
maken aan de rampokpartijen, waardoor de goedgezinde bevol-
king in steeds toenemende mate werd geterroriseerd. De in het 
gewest gelegerde troepen werden ter zijde gestaan door een 12-tal 
van Java gezonden brigades marechaussee. Nadat het verzet in 
Tanabdatar was gebroken, werden de verschillende hestuurs-
ressorten (de Padangsche Ommelanden, Par iaman, Tanabdatar , 

Bolok, Padangpandjang, Fort de Koek, AirbangiaJ door inten-
siel patrouilleeren van kwade elementen gezuiverd; een aantal 
kwaadwilligen werd neergelegd, honderden werden gearresteerd, 
honderden vuurwapens en duizenden lidmaatschapsbewijzen 
van de Perserikatan Kommunist Indonesia werden in .beslag 
genomen en ingeleverd. Een en ander had tot gevolg, da t in 
Mei de toestand in liet gewest wederom als normaal kon worden 
beschouwd en de Java-troepen naar hunne garnizoenen konden 
terugkeeren. 

In het tijdvak 1 Januar i tot 8 Maar t 1927 werden in de 
Ommelanden van Padang door militairen 14 kwaadwilligen neer-
gelegd, ± 400 ongewenschte elementen gearresteerd, 38 brow-
nings en revolvers, 151 geweren en 175 bommen bui tgemaakt ; 
in Par iaman werden in het tijdvak 15 Januar i tot 8 Maar t 
9 kwaadwilligen neergelegd, + 400 ongewenschte e lementen 
gearresteerd, 279 geweren en 487 vuistvuurwapens buitgemaakt 
en ingeleverd. 

Tot de belangrijkste gebeurtenissen behooren de tocht van 
."• brigades onder commando van den Iste-luitenant W. F . H . 
I. SIMONS in den nacht van 2 op 8 Januar i in automobielen 
uit Padangpandjang via Fort van der Capellen naar Bawah-
lociito. welke afdeeling herhaalde malen met benden kwaad-
willigen in aanraking is geweest en zich met geweld een weg 
heeft moeten banen, waarbij luitenant SIMONS sneuvelde; de 
aanval van een + 100 man sterke bende (vermoedelijk onder 
aanvoering van de leiders Si Patai en Si GandjO) in den avond 
van 9 Januar i op het bivak van een halve brigade te Pasa r 
Ambatjang; het neerleggen van twee hoofdleiders van het ver-
zet in Tanabdatar , Djamoe en Djamil op 25 Janua r i ; het neer-
leggen op 3 Februari in het gebergte Noordoost van Padang van 
den hoofdleider van de verzetsbeweging Si Patai en één van zijne 
volgelingen: de arrestatie van Si Oandjil op 11 Mei. 

Op 1 Mei 1927 werd te Balikpapan (Zuider- en Oosterafdee-
ling van Borneo) militaire bijstand ingeroepen voor het doen 
uiteengaan van een optocht van ± 1000 Chineezen (werkzaam 
bij de Bataafsche Petroleummaatschappij) , voor welke optocht 
geen vergunning was gevraagd; daadwerkelijk optreden van 
militaire zijde was evenwel niet noodig. 

Handelingen der Staten-Gcneraal . Bijlagen. 1028—1029. 5. Ned.-Indië. 
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<)|> .'S Mei werden Ie Nungasanga (Zuider- en Oosleral'deeling 
van Borneo) een halve brigade infanterie en eenige politie-
agenten aangevallen door eene samengestroomde menigte van 
+ 500 Cliineezen, die zich verzet 1 en tegen de overbrenging van 
eenige gearresteerde landgenooten naar Samarinda; bij deze 
gelegenheid werden 12 Cliineezen gedood en 19 Chineezen, 7 
Javanen, 1 Makassaar en 2 politieagenten gewond. 

Einde December 102Ö konden van de in Ban tam (Java) aan-
wezige troepenmacht 1 compagnie infanterie en he t eskadron 
cavalerie naar hunne garnizoenen terugkeeren, terwijl de troe-
penmacht in Mei 1927 tot 2 eompagnieën kon worden ver-
minderd. 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen, welke medio Juli 
elders op Java plaats hadden, werden verschillende kleine 
detachementen uitgezonden ter bewaking van krachtstations en 
andere kwetsbare plaateen in de residentie Midden-Priangan; 
overigens werden in verschillende garnizoenen extra wacht- en 
patrouillediensten verricht en troepen geconsigneerd. 

Wederom werd gedurende een gedeelte van het verslagjaar 
door militaire afdeelingen in Oost-Java hulp verleend bij het 
tegengaan van koffiediefstallen. 

De gedurende 1927 plaats gehad hebbende aanvullingen der 
troepen in de Buitengewesten blijken uit het volgende s taa t je : 
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Atjeh en Ondeihoori^heden en 
Oostkust van S u m a t r a . . . . 

Palembang en Djambi 
Riouw 
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Westerafdeeling van Borneo . . 
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Celebes en Manado 
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§ 4. KORPSEN, NIET RECHTSTREEKS TOT HET LEGER BEHOORENDE. 

Voor de numerieke opgaven, aangevende den toestand op 
einde 1927, betreffende het legioen van Mangkoe Nagoro te 
Soerakarta en de korpsen barkan op Madoera, zij verwezen 
naar tabel 16 van bijlage D. 

He t reglement voor de korpsen barisan van Madoera is nader 
gewijzigd bij (1. B . 22 Sept. 1927 n°. 10 (Bb. n°. 11451). 

Het K. B . 10 Maart 1908 n°. 26 (I. S. n°. 374) houdende in-
Btelling van onderscheidingsteekenen voor langdurigen trouwen 
dienst voor de militairen beneden den rang van officier van het 
Nederlandsch-Indische leger, voor zoover het de Inlanders en 

nu t dezen geh'jkgestelden betreft, is mede toepasselijk verklaard 
op het personeel beneden den rang van officier van het Legioen 
van Mangkoe Xagoro te Soerakarta en de korpsen barisan van 
Madoera (zie G. B . 10 Dec. 1927 n°. 34). 

Bij G. B . 14 Mei 1927 n°. 41 (Bb. n°. 11340) zijn de voor-
schriften omtrent de verantwoording, enz. van en het te houden 
toezicht op de wapening, de munit iën en de verdere tot het 
materieel der artillerie behoorende voorwerpen der als zoodanig 
erkende vrijwilligers-korpsen nader gewijzigd. 

§ 5. KONINKLIJK KOLONIAAL MILITAIR INVALIDENHUIS OP BRONBEEK (BIJ ARNHEM). 

I n den loop van 1927 zijn in het invalidenhuis opgenomen 
17 oud-militairen (alle uit Oost-Indië) en zijn uit de sterkte 
afgevoerd 44 man (16 wegens overlijden en 28 die op verzoek 
of om andere reden ontslagen zijn). Dientengevolge telde he t 
gesticht einde 1927 136 verpleegden (34 gegradueerden en 102 
minderen), tegen 163 verpleegden ( 14 gegradueerden en 119 
minderen) op einde 1926. 

Gerekend over het geheele jaar, huisvestte het gesticht in 

1927 gemiddeld 146 man per dag. I n de ziekeninrichting waren, 
bij het einde van elk kwartaal van 1927, in verpleging achtereen-
volgens 25, 20, 22 en 23 man. 

Met de vervulling van verschillende betrekkingen waren einde 
1927 belast 55 verpleegden, onder wie 9 gegradueerden. 

De uitgaven voor het invalidenhuis bedroegen in 1927 
f 127 886 of — na aftrekking van de ten bate van het gesticht 
ingehouden gagementen en pensioenen ad f 63 884—f 64 002. 

E. 
ZEEMACHT. 

Bij K. B . 19 Aug. 1927 n°. 58 is de viec-admiraal A. F . 
(ioossKN. mei ingang van 18 Oetober 1927, eervol ontheven van 
de Intrekking van commandant der zeemacht en hoofd van het 
departement der marine in Xcderlandsch-Indië en is tot deze 
betrekking benoemd de schout-bij-nacht A. TEX BROECKE 
HOEKSTRA. 

Bij G. B . 25 Juni 1927 n°. lx is eene commissie ingesteld 
tot het ontwerpen van een wet regelende de verdecling der 
vlootkosten over de Staa ts , en Indische begrootingen. 

Bij (1-. B. 29 Sept. 1927 n ' . 31 (I . S. n°. 468) kwamen — met 
terugwerkende kracht tot 1 Januar i 1925 — tot s t and : eene 

regeling betreffende de toekenning van tegemoetkomingen aan 
nagelaten betrekkingen van overleden Europeesche militairen 
bij de Koninklijke Marine en van overleden militairen, behoo-
rende tot het korps Inlandsche schepelingen bij de Koninklijke 
Marine, en eene regeling betreffende de toekenning van tege-
moetkomingen aan nagelaten betrekkingen van overleden amb-
tenaren en mindere schepelingen bij de gouvernementsmarine, 
zoomede van personeel van de vaartuigen t e n behoeve van de 
bebakening en kustverlichting en van de gewestelijke vaar-
tuijren. 
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§ 1. KONINKLIJKE MARINE. 

Personeel. De gemiddelde sterkte over 1937 van hel perso-
ncel der zeemacht bedroeg 317 officieren, 1787 Europeesche 
onderofficieren en manschappen, 1623 lnlandsche onderofficie-
ren en manschappen, Ijclioorcndc tot bei korps inlandscho sche-
pelingen en 259 lnlandsche onderofficieren en manschappen 
behoorende tot het korps lnlandsche bedienden; in het geheel 
derhalve 3986 koppen, tegen 3326 koppen in 1926. Hoeveel 
koppen einde 1926 en 1927 aanwezig waren en hoeveel hun 
aantal meer of minder bedroeg dan de „s terkte volgens de 
begrooling", 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 overig personeel afzonderlijk, ook wat het 
]iiachinisten-, maehinedrijvers- en stokerspersoneel en het 
personeel van het korps mariniers betreft. 

De aanneming van Inlanders voor he t korps lnlandsche 
schepelingen bleef opengesteld bij de marinekazerne-Goebeng 
te Soerabaja en had voorts plaats bij de kweekschool voor 
lnlandsche schepelingen te Makassar en aan boord van het aan 
die school toegevoegde flottieljevaartuig. Bij die school en aan 
boord van genoemd vaartuig werden tezamen 101 en bij de 
marinekazerne 97 Inlanders aangenomen^ 

De aanneming van Inlanders voor het korps lnlandsche be-
dienden bleef opengesteld bij de marinekazerne-Goebeng te 
Soerabaja en hod voorts plaats bij de kweekschool voor Inland-
sche schepelingen te Makassar. Bij die school werden 4 en bij 
de marinekazerne 119 Inlanders aangenomen. Bij de school 
worden jongens (bedienden) aangenomen uit te Makassar 
wonende Inlanders om uitsluitend dienst te doen bij die inrich-
ting en aan boord van het aan de school toegevoegde flot-
tieljevaartuig. 

Zooals uit bijlage E , tabel 2 blijkt, is het aantal schepelingen, 
behoorende tot het korps lnlandsche schepelingen, met 98 kop-
pen en het aantal schepelingen, behoorende tot he t korps 
lnlandsche bedienden, met 56 koppen vermeerderd. 

Bij G. Bn. 5 Aug, 1927 n°. 56 (I. S. n°. 391) en 18 Mei 1928 
n°. 48 (I . S. n°. 150) is de regeling van het korps lnlandsche 
schepelingen bij de Koninklijke Marine (I. S. 1926 n°. 158) en 
de regeling van de bezoldiging van het personeel, behoorende 
tot het korps lnlandsche schepelingen bij de Koninklijke 
Marine (I. S. 1925 n°. 150) gewijzigd. Deze laatste regeling is 
nader nog gewijzigd bij G. B . 19 Oet, 1927 n°. 40 (I. S. n°. 495). 

Bij Ord. van 11 Nov. 1927 (I. S. n°. 521) zijn voorzieningen 
getroffen ter verhooging van de gagementen en pensioenen van 
de vóór 1 Februari 1925 gegageerde en gepensionneerde Inland-
sche schepelingen van het korps lnlandsche schepelingen bij 
de Koninklijke Marine in Nederlandsch-Indië. 

De regeling van het personeel der Koninklijke Marine-reserve 
(I S. 1925 n°. 281) is nader gewijzigd en aangevuld bij K. Bn. 
12 Juli 1927 n°. 61 ( I . S. n°. 422) en 22 Dee. 1927 n°. 117 (I . S. 
1928 n°. 31). 

De regeling betreffende de geneeskundige behandeling van 
het militaire personeel van de zeemacht in Nederlandsch-Indië 
(I . S. 1925 n<\ 150) is nader gewijzigd bij G. B . 8 Febr . 1928 
n°. 37 (I. S. n°. 29)-. 

De gezondheidstoestand aan boord van de schepen en inrich-
tingen der ceemachi was gunstig. Malaria kwam in meerdere 
mate voor dan in 1926. Van typhus kwamen 7 gevallen voor, 
waarvan 3 met doodelijken afloop; van de gelegenheid tot vac-
oinatie tegen deze ziekte werd veel gebruik gemaakt. H e t aan-
tal gevallen van longtubereulose was iets hooger (15 in 1927, 
tegen 14 in 1926). Beri-beri kwam sporadisch voor. Wat betreft 
het aantal venerische ziekten, viel eene geringe vermindering 
te eonstateeren bij de Europeanen (van 24 tot 23 per 100 man) , 
terwijl dit uuntal voor de Aziaten gelijk was aan dat van het 
vorige jaar, namelijk 14. 

He t aantal sterfgevallen bedroeg bij de Europeanen 1'» en 
bij de Aziaten 3 . 

Voor den dienst in de tropen werden afgekeurd 22 Euro-
peanen (6 wegens longtubereulose) en 19 Inlanders (7 wegens 
longtubereulose). 

Materieel. Op 1 April 1927 waren in dienst de kruiser Java, 
het pantserschip De Zeven Provinciën en de torpedobootjagers 
Panier en Lynx. De kruiser Sumatra kwam 1 Juni 1927 in 
Indië aan. Van 21 Jul i tot 31 December 1927 werd de Lynx 
vervangen door de Jakhals. 

Van de Indische Militaire Marine waren in dienst de flot-
tieljevaartuigen Soemba, Flores, Koetei, Krakatau, Pro Patria 
en Siboga en de onderzeebooten K II, K III, K IV, K V, 
K VI, K VII, K IX, K XI en K XIII, benevens het moeder-
tchip Pelikaan. I n Januar i 1928 is de onderzeeboot K / afge-
voerd uit de sterkte der schepen, behoorende tot de Indische 
Militaire Marine (G. B . 3 J an . 1928 n°. 29). In het verslagjaar 
werden de onderzec.booten K II, K V, X VI en K VII uit dienst 
en de onderzeebooten K VIII, K X en K XII in dienst gesteld. 

Van de opnemingsvaartuigen waren 1 April 1927 in dienst 
de Van Doorn en de Serdang. Op 1 Juni 1927 werd de Serdang 
vervangen door de Tydcmari. 

De vliegdienst beschikt over 1 Fokker-amphibie, 4 Fairey-
tweedekkers, 6 Dornier-Wal-booten, 1 Fokker T IV, 14 Van 
Berkels-tweedekkers W-.A.. en 6 Van Berkels-eendekkers W . B . 

Marine-etablissement en droogdokken. 1 >e verouderde werk-
tuigen in de verschillende werkplaatsen van het marine-etahlis-
sement werden vernieuwd en gemoderniseerd. 

De regelen voor het gebruik van het gouvernementsdroogdok 
te Pontianak (res. Westerafdeeling van Borneo) zijn nader 
gewijzigd bij G. B-. 17 Maart 1928 n°. 28 (Bb. n°. 11602) met 
betrekking tot het doktarief. 

Steenkolen. Evenals ten vorigen jare, werden ook ge-
durende dit verslagjaar de verschillende marine-steenkolen-
depóts met steenkolen, afkomstig uit de Gouvernementskolen-
mijnen te Sawahloento eni Kertapati , aangevuld. Bovendien 
werd van de Nederlandsch-Indische Stoenkolei>Handelmaat>-
schappij eene hoeveelheid Cardiff-kolen aangekocht. 

Bij G. B . 12 Sept. 1927 n°. 13 (Bb. n°. 11445) is het marine-
steenkolendepót te Tepa (gouv. der Molukken) opgeheven. 

§ 2. VERRICHTINGEN DER ZEEMACHT. 

H e t op 1 April 1927 te Tandjoengpriok geformeerde oefenings-
t (kader, bestaande uit den kruiser Java (vlaggesehip), het ; 
pantserschip Da Zeven Provinciën, de flottieljevaartuigen I 
Soemba en Flores, de torpedobootjagers Lynx en Panter en de i 
divisie onderzeebooten K III, K IX en K XI, vertrok 5 April 
te r aanvaarding van een oefening3- en vlagvertoonreis om het 
eiland Sumatra, waarbij de Oostkust van dat eiland gevolgd 
werd tot Sabang. Na een verblijf van het eskader ter reede van 
O. li t llieue en té Sabang van 14 tot 20 April, keerden de twee 
torpedobootjagers langs dezelfde route terug terwijl de overige 
schepen de reis vervolgden langs de Westkust van Sumatra . 
Gedurende de reis om Sumatra werden talrijke plaatsen aan-
gedaan. Tijdens het verblijf van de vloot te E m m a h a v e n werd 
door de gezamenlijke landingsdivisies een militaire marseh 
gemaakt door Padangpandjang. Op alle havcnplaatsen ter 

Westkust van Sumatra werden vliegdemonstraties gehouden 
met de tot de uitrusting van de Java behoorende vliegtuigen. 
De torpedobootjagers deden op den terugweg de eilanden Poeh.e 
Damar en Tokong-Kemoedi (Anambas-eilanden) aan. 

Nadat bij terugkomst te Tandjoengpriok het eskader was 
ontbonden en de schepen aldaar hadden gevictualieerd en 
brandstof geladen, werd een nieuw oefenings-eskader gevormd, 
onder persoonlijke leiding van den Commandant der Zeemacht. 
Dit eskader bestond uit het pantserschip De 'Zeven Provinciën 
(vlaggeschip), den kruiser Java. de flottieljevaartuigen Flores, 
Soemba en Krdkatau, de torpedobootjagers Lynx en Panter en 
2 divisies onderzeebooten, elke divisie Ins taande uit 4 I" 
terwijl nog 2 gouvernementsstoomschepen (Zeemeeuw en Dog) 
aan het eskader waren toegevoegd. Aan de van 3 tot 19 Mei 
1927 hoofdzakelijk in de Westelijke Jnva-zee gehouden 
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dingen namen eveneens een H-ial vliegtuigen deel. Gedurende 
de laatste 2 dagen van deze oefeningsperiode Bcheepte de 
Gouverneur-Generaal zich te Tandjoengpriok in aan boord 
van de De Zeven Provinciën, met bestemming Soerabaja, ter-
uijl de familie en hel gevolg van den Landvoogd met het gou-
verneuientsstoomschip Wega — «reik schip buiten eskaderver* 
band voer — d< vlooi vergezelden. Na bel vertrek uil Tandjoeng. 
priok had eene aanvaring plaats tusschen de De Zeven Provin-
ciên en de Wega, waarbij laatstgenoemd schip soodonige averij 
bekwam, «lal hef lei'uggesleept moest worden naar Tandjoeng-
priok. Na het bezoek aan Boerabaja, scheepte de Gouverneur-
Gen iraal zich wederom in aan boord van de De Zeven Provin-
ciën, mot bestemming Tandjoengpriok en onder escorteering 
van de 8oemba. Tijdens den overtocht vertoefden de schepen 
van 24 tol 26 Mei te Semarang. 

Gedurende Juni en Juli 1027 waren de meeste oorlogsschepen 
voor onderhoudsdoeleinden op het marine-etablissement te 
Si» rabaia, terwijl in de eerste dagen van Augustus door ver-
schillende schepen oefeningen en proeftochten werden gehouden 
in de nabijheid van Boerabaja. De kruiser Sumatra bracht met 
de torpedobootjagers Jakhal* en Panter op 4 en 5 Augustus een 
bezoek aan Bemarang, waarna de schepen naar Tandjoengpriok 
vertrokken. 

De Java kwam 1 Augustus en de Socmba, vergezeld van de 
divisie onderzeebooten, 11 Augustus te Tandjoengpriok". 

De in laatstgenoemde plaats aanwezige schepen hielden in 
de nabijheid daarvan kleine oefeningen, o. a. op 2:> Augustus ge-
zamenhjke landingsdivisie* en sloepenoefeningen in de Bantam* 
baai. Op ül Augustus namen de gezamenlijke lnndings-divisiën 
van de/e schepen, in vereeniging met de landmacht, deel aan 
de groote parade op het Waterlooplein te Weltevreden. 

Op 10 September aanvaardde de Gouverneur-Generaal aan 
boord van de Wega de reis naar het oostelijk deel van den 
Archipel, daarbij geconvoyeerd door de Soemba. 

I huier bevel van den commandant van de Sumatra, vingen 
de Sumatra, Java, Jakhal*, Panter en de divisie onderzeeboo-
ten op H September een oefentocht aan langs de Oostkust van 
Sumatra , met Belawan-Deli als eindpimtt 

lip 28 September was die scheepsmacht — waaraan sedert de 
Pelikaan was toegevoegd — verzameld in de Westelijke toe-
gangen tot de Java-zee tot het houden van eene groote s trate-

• oefening, welke 8 October nabij Boerabaja eindigde. 
Op lo October werd de Wega, waarop zich de Gouverneur* 

Gencraal bevond, op den weg van Bima naar Tandjoengpriok, 
bij het liehtschip West gat Soerabaja, opgewacht door een 
eskader, bestaande uit de Sumatra, Java, Jakhals, Panter en 
de divisie onderzeebooten. De Dr Zeven Provinciën kwam 
18 October uit Soerabaja te Tandjoengpriok aan en nam als 
vlaggeschip met de overige aldaar aanwezige schepen deel aan 
i bewijzen, bewezen aan den nieuw benoemden Comman-

danl der Zeemacht, bij diens aankomst met de Prinses Jvliana 
op L6 October. Een 6-tal marine-vliegtuigen begeleidde de 
Printe* Juliana bij bet aanloopen van Tandjoengpriok, van he t 
eiland I'.dam af. 

Op 20 October vertrokken de De Zeven Provinciën, Sumatra, 
./(//••/. Soemba en de beide torpedobootjagers naar Soerabaja. 
Onderweg bielden de Sumatra en Java voorbereidende oefenin-
gen voor de op 25 en 20 October door die schepen te houden 

chtsschietoefeningi n. 
Op 21 October vlogen de beide te Tandjoengpriok aanwezige 

Dornier-Wal-vliegtuigen naar Soerabaja. Mei een dezer vlieg* 
tuigen begaf de Commandant der Zeemacht zich naar Soera-
ba: a. teneinde in de nabijheid van laatstgenoemde plaats de 
gevechtsschietoefeningen van de beide kruisers bij te wonen. 
De meeste Beliepen bleven tot eind Februari 1928 voor ondcr-
houdsdoeleinden te Soerabaja, teneinde 1 Maart wederom 
gereed te zijn voor de op dien datum aanvangende vaarperiode. 

I >r groep torpedobootjagers, thans bestaande uit de Lynx en 
Panier, kwam I Maan te Tandjoengpriok en bleef in de nabij* 
heid van deze haven oefenen tot 20 Maart. Gedurende deze 
periode werd een tocht gemaakt naar de wateren nabij Billiton. 
Nn een verblijf van eenige dagen te Soerabaja, vertrokken beide 

op 27 Ma.nt 'laar Makassar en oefenden in de nabijheid 
van deze plaats tot het einde van den verslagtijd. 

I v Sumatra, Java en Dr Zeven Provinciën oefenden gedu* 
rende Maart in de watcr.-n nabij het eiland Lombok. 

livisie onderzeebooten en de Flore* hielden gedurende 
Maart cfeningen met Makassar als basis. 

Gedurende de feestdagen van 22 tot 2Ü Maart bleven alle 
schepen te; Soerabaja, om daarna wederom naar de vorenge* 
noemde oefenterreinen te vertrekken. 

Behalve de reeds genoemde gezamenlijke verrichtingen, valt 
omtrent de verrichtingen der schepen en vliegtuigen afzonder-
lijk nog hei volgende te vermelden* 

l)c kruiser Java hield, na terugkeer van de gezamenlijke 
oefeningen, van 28 tot 27 Mei 1'J27 nabij Soerabaja de voor-, 
geschreven jaarlijksche schietoefeningen en werd 28 Mei voor 
onderhoud opgenomen in het droogdok. Begin Augustus ver-
trok het schip uil Tandjoengpriok ter onderzoek naar de bewe-
gingen van een van wapensmokkel verdacht stoomschip van 
vreemde nationaliteit in Straat Soendu. Na afloop van deze 
opdracht keerde de Java 7 Augustus te Tandjoengpriok terug. 
Op 5 September had in het diepe vaarwater nabij het eiland 
Krakatau de vollekrachtsproef van dezen bodem plaats. Na de 
onderhoudsperiode van 1 November 1927 t / m eind Februari 
1928, oefende het schip gedurende Maart in de wateren om het 
eiland Lombok, mei Ampenan als basis. 

De kruiser Sumatra kwam 1 Jun i 1927, na tijdens de uitreis 
gedurende eenige maanden te Shanghai te zijn verbleven ter 
bescherming van de Nederlandsche belangen en daarna een 
bezoek te hebben gebracht aan Nagasaki, te Soerabaja aan. Op 
18 Augustus maakte de Gouverneur-Generaal uit Tandjoeng-
priok aan boord van dezen bodem een kleine vaartocht. Na 
afloop van de gevechtsschietoefeningen werd het schip 28 Octo-
ber voor onderhoudsdoeleinden opgenomen in het marine-etablis* 
sement te Soerabaja. 

He t pantserschip De Zeven Provinciën was gedurende de 
maanden Juni , Jul i en Augustus in onderhoud op het marine-
etablissement te Soerabaja. Met ingang van 25 Juli 1927 werd 
dit schip aangewezen als artillerie-instruclieschip, zoodat de 
opleiding van kanonniers, korporaal-konstabels en afstand-
waarnemers sedert dien datum op dezen bodem plaats heeft. 
Op 3 October maakte de Soesoehoenan van. Soerakarta een 
kleine vaartocht aan boord van dit schip. Den 25sten dier maand 
vertrok de bodem naar Makassar, in de nabijheid van welke 
plaats tot 7 November voortgegaan werd met het houden van 
schietoefeningen. Daarna bleef het schip tot begin Maart als 
artillerie-instructieschip oefenen in de nabijheid van Soerabaja. 
In de eerste helft van Maart werden deze oefeningen voort-
gezet in de wateren nabij Lombok, terwijl het schip in de 2de 
helft van die maand voor onderbond werd opgenomen in het 
marine-etablissement te Soerabaja. 

IV torpedobootjagers Lynx en Panter waren gedurende Jun i 
en Juli 1927 in onderhoud te Soerabaja. Op 21 Juli werd de 
Lynx buiten dienst en de Jakhals in dienst gesteld. Behalve 
bij de reeds gemelde gezamenlijke verrichtingen, oefenden de 
jagers afzonderlijk en in groepsverband nabij Soerabaja en 
Tandjoengpriok. Tijdens de gevechtsschietoefeningen van de 
kruisers op 25 en 2<> October 1927 waren de jagers behulpzaam 
bij het leggen van rookschermen e. d. Van 1 November 1927 
tot eind Februari 1928 vertoefden de booten voor onderhouds-
doeleinden te Soerabaja. Op 1 Januar i werd de Jakhals buiten 
dienst en de Lynx in dienst gesteld. Na het houden van de 
noodzakelijke proeftochten en contróle-lanceeringen kwamen 
de L'inx en de Panter 1 Maart te Tandjoengpriok", teneinde in 
de nabijheid van die plaats te blijven oefenen tot 20 Maart . Via 
Soerabaja vertrokken de beide schepen naar Makassar, in de 
nabijheid van welke haven ze tot het einde van den verslagtijd 
bleven oefenen. 

Het flottieljevaartuig Flores werd, na terugkomst van de 
Mei-manoeuvres, te Soerabaja opgenomen in het marine-
etablissement voor onderhoud. Ditzelfde geschiedde met het 
flottieljevaartuig Soemba na terugkomst van de reis naar Tan* 
djoengpriok ter convoyeering van den Gouverneur-Genental. Van 
begin Juni tot 1 Januari 1928 bleet' de Floret in de nabijheid 
van Boerabaja, binnen 21 uur eereed ter aanvaarding van een 
eventueele opdracht tot bescherming der Nederlandsche belan-
gen in China, terwijl van 1 Januri 1928 af de Soemba voor dat 
doel beschikbaar bleef» IV Soemba convoyeerde de Wega op de 
reis van den Gouverneur-Generaal door het Oostelijk deel van 
den Archipel van 10 September tot 12 October. Een zeer groot 
aantal plaatsen werd op deze reis aangedaan, O. a. op 14 Sep-
tember Makattar, waar de Landvoogd dien dag een kort bezoek 
bracht aan de kweekschool voor [nlandsche schepelingen. Na 
op 1 Januari 1928 door de Soemba afgelost te zijn, werd de 
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Florca in onderhoud opgenomen tot eind Februari. Gedurende 
Maart oefende de Florea eerst eenigo weken in de nabijheid van 
Makassar en, na het verblijf te Soerabaja van 22 tot 26 Maart , 
werden de oefeningen voortgeset in de Java-zee, waarbij het 
eiland Beween en de Karimoimdjawa-eilanden werden aan-
gedaan. 

liet flottielje vaartuig Koetci, dat toegevoegd was aan de 
kweekschool voor Inlandsche schepelingen te Makassar, ging 
voort met het houden van oefeningen voor de opleiding van 
Inlandsche schepelingen en het maken van reizen voor de 
werving. Op 29 April 1927 was het schip te Bandanaira aan-
we/ig bij de plechtige uitreiking van vaandels aan eenige 
Inlandsche vaartuigen. Van 9 tot 13 Jun i was het schip te 
Boerabeje en van '21 tot 27 Juni (e Tandjoengpriok, om daarna 
via Boerabeje weder naar Makassar te vertrekken. Gedurende 
een der wervingsleizen in de Molukken werden, op verzoek 
van den Gouverneur der Molukken, door de Koetci gedurende 
eenige dagen de Soela-eilanden afgezocht naar een met dyna-
miet, vuurwapenen en munitie beladen prauw, welke van den 
Banggai-archipel vertrokken was met vermoedelijke bestemming 
Taliaboe. Hoewel vele prauwcn onderzocht werden, werd de 
bewuste prauw niet aangetroffen. Op 18 Oetober was het schip 
t e Tandjoengpriok aanwezig bij de overgave van het commande-
m e n t der zeemacht. 

De mijnenlegger Krakatau werd, behalve voor de oefeningen 
in het leggen en lichten van mijnen, gedurende den verslagtijd 
meermalen gebruikt voor het houden van proefnemingen en als 
doelschip voor de laneeeroefeningen van onderzeebooten en 
torpedobootjagers. Einde Mei 1927 werd het schip in onderhoud 
opgenomen in het marine-etablissement te Soerabaja. Op 
2 en 3 Jun i was de Krakatau behulpzaam bij het zoeken naar 
het op 2 Jun i bezuiden Bawean verongelukte vliegtuig W.A. 16. 
Begin Jul i verleende het schip assistentie bij het redden van 
een aantal drenkelingen van een in Straat Madoera omgeslagen 
Madoereesche prauw. Nadat een 3-tal vliegtuigen de plaats van 
he t ongeval hadden vastgesteld, kon een dezer vliegtuigen door 
middel van een berichtkoker aan de Krakatau de gewenschte 
aanwijzing geven en het mocht zoodoende gelukken een 32-tal 
drenkelingen aan boord te nemen. Den 7den Juli vertrok het 
schip naar Tandjoengpriok, bleef a ldaar in de nabijheid oefenen 
tot 28 Juli en vertrok op dien da tum wederom naar Soerabaja, 
waar het gedurende Augustus voor onderhoudsdoeleinden bleef op 
het marine-etablissement om daarna in de nabijheid van Soera-
baja te blijven oefenen. Tijdens de gevechtsschietoefeningen van 
de beide kruisers op 25 en 26 Oetober was de Krakatau behulp-
zaam bij het sleepen van de gevechtsschijven. Gedurende 
November oefende het schip in de nabijheid van Soerabaja, 
onderbroken door een verblijf van enkele dagen te Tjilatjap. 
Van 13 tot 20 December was het schip ter Zuidkust van 
Borneo ter opsporing van het op drift geraakte lichtschip 
Sambar. He t lichtschip werd 180 zeemijl Oostelijk van zijn 
oorspronkelijke ligplaats aangetroffen en naar Soerabaja terug-
gealeept. Verder hadden oefeningen in het leggen en lichten 
van mijnen plaats in de nabijheid van Soerabaja tot 19 Januar i 
1928, op welken da tum het schip vertrok naar Tandjoengpriok 
teneinde aldaar en in Straat Soenda gereed te blijven voor 
assistentie bij een mogelijk geachte, ernstige uitbarsting van den 
vulkaan Krakatau. Het schip was behulpzaam bij het vervoer 
van personeel en materieel, bcnoodigd voor eene observatiepost 
met station voor draadlooze telegrafie op Langeiland (Krakatau* 
groep). Op 27 Februari vertrok het schip naar Soerabaja, waar 
het in onderhoud werd opgenomen in hei marine-etablissement. 

De Pro Patria, welk schip vóórdien hoofdzakelijk gebruikt 
werd voor hulpschip bij het doen van lanceeringen en voor het 
houden van verschillende proefnemingen, werd 2 Januari 1928 
als mijnenlegger in dienst gesteld en bleef in de nabijheid van 
Soerabaja oefenen in het leggen en lichten van mijnen en ver-
sperrintren. 

De divisie onderzeebooten bestond van 1 tot 6 April 1927 uit 
de K III, K IX en K XI, van 6 tot 13 April uit de K IX en 
K XI, van 13 tot 29 April uit de K IV, K IX en K XI en sedert 
30 April uit de K III, K IV, K IX en K XI. 

De divisie werd 1 April 1927 te Tandjoengpriok ingedeeld bij 
het oefeningseskader Sumatra . Na ontbinding van dat eskader 
aam de divisie deel aan de gezamenlijke oefeningen in het tijdvak 
3 tot 19 Mei, terwijl aan deze oefeningen ook werd deelgenomen 
door een tijdelijk geformeerde divisie I I onderzeebooten, be-
staande uit de K II, K V, K VI en K VII. Na afloop van de 

oefeningen keerden beide divisies terug te Soerabaja, in de 
nabijheid van welke plaats de divisie bleef oefenen tot einde 
Mei. l)e divisie 11 werd bij aankomst te Soerabaja ontbonden 
en de daartoe behoorende onder/.eebooten werdein wederom 
ingedeeld bij het station onderzeebooten. Gedurende Juni e n 
Juli vertoefden de booten voor onderhoudsdoeleinden op het 
marine-etablissement. Op 1 Augustus waren de 4 booten der 
divisie (K III, K IV, K XI en K XII) wederom gereed voor 
den dienst en oefenden in de nabijheid van Soerabaja to t 
11 Augustus, op welken da tum de divisie met de Soemba naar 
Tandjoengpriok vertrok en verder in de nabijheid van deze 
plaats oefende. 

Voorts nam de divisie deel aan de oefeningsreis naar Belawan-
Deli en de daarop volgende manoeuvres. De K IV werd van 
26 September tot het begin van de onderhoudsperiode in de 
divisie vervangen door de K XIII. Van 20 Oetober af bleef de 
divisie, niet het moederschip Pelikaan, nabij Tandjoengpriok en 
ter Noordkust van Java oefenen, om op 31 Oetober te Soerabaja 
binnen te loopen en aldaar in onderhoud te worden opgenomen. 
Tot einde Februari 1928 was de divisie in jaarlijksch onderhoud 
te Soerabaja, waarna gedurende Maart oefeningen werden 
gehouden in de nabijheid van Makassar. De K XII werd gedu-
rende deze laatste oefenperiode in de divisie vervangen door 
de K VIII. 

De booten, niet behoorende tot de divisie (het station onder-
zeebooten), waren gedeeltelijk opgelegd, terwijl eenige der 
booten in de omgeving van Soerabaja oefenden. 

Zooals reeds vermeld, nam aan de gezamenlijke oefeningen 
van 3 tot 19 Mei deel een tijdelijk gevormde divisie I I (K II, 
K V, K VI en K VII); na terugkeer van deze manoeuvres 
werden de booten wederom ingedeeld bij het station. Ter tijde* 
lijke vervanging van de K IV, ging de K XIII 26 September 
tot het begin van den algemeenen onderhoudstijd (op 1 Novem-
ber) over naar de divisie onderzeebooten, terwijl de K IV in 
herstelling werd opgenomen. De opleiding van onderzeeboot-
personeel had tot 1 Januar i 1928 hoofdzakelijk plaats aan boord 
van de K II en A' III en daarna aan boord van de K IX, K X" 
en K XIII. 

De Siboga en Zeeslang waren gedurende den verslagtijd be-
schikbaar als insehietbooten en doelschepen en voor het oppik-
ken van torpedo's, terwijl de Pro Patria in 1927 hoofdzakelijk 
gebruikt werd voor proefnemingen met onder-water geluid-
seinen. 

He t moederschip voor onderzeebooten Pelikaan bleef opge-
legd tot 17 September 1927, op welken da tum het schip tijdelijk 
in dienst werd gesteld tot 5 November. Na het proefstoomen 
nam het vaartuig aan do manoeuvres en verdere oefeningen 
met de divisie onderzeebooten deel. 

Begin April 1927 had, bij wijze van proef, een postvlucht 
plaats van Soerabaja naar Sabang v.v. Einde Maart vertrokken 
te dien einde reeds 2 Dornier-Wal-vliegtuigen van Soerabaja 
naar Tandjoengpriok, om den volgenden dag door te vliegen 
naar het eiland Sambo, waar één vliegtuig voorloopig gestation-
neerd bleef. H e t andere vliegtuig vloog den volgenden dag door 
naar Bclnwan-Deli en Sabang. Bovendien vlogen 3 W.A.•toe-
stellen 31 Maart van Soerabaja naar Tandjoengpriok via Sema-
rang en Cheribon, in welke laatste plaats ze 1 dag overbleven. 

He t marine-vliegkamp „Tandjoengpriok" werd 31 Maar t 
tijdelijk in dienst gesteld in verband met de in de volgende 
maanden te houden manoeuvres. 

Ter voorbereiding van de postvlucht Soerabaja—Sabang v.v. 
hadden verschillende bewegingen van de vliegtuigen plaats. 

De toestellen D 3 en D 5 namen in het tijdvak 3 tot 16 Mei 
deel aan de gezamenlijke oefeningen, met Tandjoengpriok als 
basis. 

Gedurende Jun i en Juli hadden kleine tochten plaats in de 
nabijheid van Soerabaja ter oefening van vliegers, waarnemers 
en telegrafisten. Ook met een door de luchtvaartafdeeling van 
het leger aan het marine-vliegkamp te Soerabaja in bruikleen 
afgestaan A.vro-toestel werden oefenvluchten gemaakt. Op een 
de/er tochten verongelukte op 2 Juni de W.A. 16. Beide inzit-
tenden kwamen hierbij om het leven, terwijl het vliegtuig ver-
loren ging. 

Op K Augustui vloog de D 2 van Soerabaja naar Tandjoeng-
priok, waar op <lien da tum het tijdelijk marine-vliegkamp met 
het oog op de komende manoeuvres in dienst werd gesteld. 

Van Tandjoengpriok werden door de D 2 eenige kleine toch-
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ten gemaakt, o-.n. een vlucht op 20 September naar Teloek-
betoeng en terug. 

Het eiland Amsterdam in de baai van Batavia werd geraseerd 
en geschikt gemaakt nis oefenterrein voor hommenwerpen. 

Op ö September vloog het Fnirey-vliegtuig F 4 van Soerabaja 
via S« marniig naar Tandjoengpriok. 

I ir i-i.iiiiii:iiiilant der zeemacht en de chef van den marinestaf 
begaven zich 22 September met de D 2 naar Soerabaja. 

Een groep van 8 W.A.-toestellen en een Fairey-vliegtuig 
vlogen 23 September via Semnrang en Cheribon naar Tnn-
djoengpriok, terwijl het Dornier-vliegtuig D 5 dien dag het 
traject Soerabaju—Tandjoengpriok zonder tusschenlanding 
aflegde. 

De D 2 vloog 24 September van Soerabaja naar Tandjoeng-
priok. 

Met Tandjoengpriok als basis namen verschillende der aldaar 
gestationneerde vliegtuigen deel aan de gezamenlijke oefenin-

gen, welke eind September in de Westelijke toegangen der Java-
zee aanvingen ra nabij Soerabaja eindigden op 7 October. 

Op 6 October vlogen de vliegtuigen ]) 2, W 2, W 4 en \V 12, 
ter uitvoering van een in verband met de manoeuvre! gegeven 
opdracht, van Tandjoengpriok naar Soerabaja. De 3 laatste 
toestellen keerden 9 October en de D 2 10 October naar Tan-
djoengpriok terug. 

Op 24 October vlogen de D 2 en D 5 naar Soerabaja, terwijl 
de W.AÏ"toestellen 31 October naar laatstgenoemde plaats 
terugkeerden. 

Gedurende de overige maanden bepaalden de geregelde oefe-
ningen zich tot kleine vluchten in de nabijheid van Soerabaja, 
ter opleiding van vliegers en waarnemers, en voor het houden 
v.m verschillende proefnemingen op vlieggebied. 

Op 3 Februari 1928 had de eerste proefvlucht plaats van het 
uit Nederland ontvangen nieuwe Fokker-zeevliegtuig, de bom-
menwerper T IV. 

§ 3. DIENST VAN SCHEEPVAART. 

1. Scheepvaartbeweging. 

De scheepvaartbeweging in 1927, in vergelijking met die in 
1926 en 1925, blijkt uit de volgende opgave van het aantal en 
den inhoud (in 1000 M3) der in de voornaamste havens van 
Nederlandsch-Indië aangekomen schepen. ') 

1925. 1926. 
H A V E N S . 

1927. 

Tandjoengpriok. . . . 
Soerabaja 
Semarang 
Cheribon 
Tjilatjap 
Emmahaven en Padang 
Pangkalanbrandan. . . 
Poeloe Sembilang . . . 
Belawan Deli . . . . 
I'alemhang 
Bandjormasin . . . . 
Balikpapan 
Samarinda 
Makassar 
Manado 
Ternata 
Soemenep 
Klngaradja 
Sabang 
Sambo 
Pontianak 

i Aan- In- Aan- In- Aan-
i tal. boud. tal. houd. tai. 

2473 13915 2610 15105 2874 
2326 18877 2156 13987 2385 
1702 12578 1812 13 429 1937 
103« 6852 1119 7583 1163 

173 1287 207 1560 209 
917 2713 755 2 642 »«2 
523 40 536 96 499 
737 617 958 601 790 

1484 6047 1412 6869 1600 
860 1896 961 2343 931 
406 593 391 626 426 

1157 4079 1188 4 481 1334 
625 946 i;n; 934 837 
869 4899 956 6 767 997 
357 1094 393 1240 692 
135 435 134 457 202 

1007 499 1341 684 1052 
298 1023 282 1045 332 
882 6 335 988 7601 1017 

9412 4977 9664 6529 ' 9049 
803 379 931 484 1 1250 

In-
houd. 

IC 070 
14 906 
14 597 
8 ns 
1597 
2725 

109 
361 

7 613 
2453 

666 
4 730 

972 
6 479 
1464 

618 
615 

1207 
7 840 
4 967 

536 

H A V E N S . 

In 1927 aangekomen 

koopvaardy-
schepen, oor-
b.gssi liepen en 

gouvernements-
vaartuigen.2) 

zeilschepen en 
gesleepte schepen 
van :i00M'. netto 
inhoud en daar-

boven.J) 

Uil. 
Netto-
inhoud 
(in M».). 

Aan-
tal. 

Tandjoengpriok . . . . 
Soerabaja 
Semarang 
Cheribon 
Tjilatjap 
Emmahaven en Padang. 
Pangkalanbrandan . . . 
Poeloe Sembilang . . . 
Belawan I>eli 
Palambanc 
Bandjermasin 
Kal ik papan 
Samarinda 
Makassar 
Manailo . . . . . . . 
Ternate 
Soemenep 
Singaradja 
Sabang 
Pontianak 
Sambo 

8 K72 
2 .'125 
1936 
1161 

209 
BBS 
tat 
7*9 

1498 
914 
4?8 

1312 
834 
'.'.<, 
M 
201 

1052 
80 

1001 
1249 
7 OOI 

16088688 
14 877 125 
14696400 
B828798 
159B545 
2 724 T'.t 

l">i T M 
800 HM 

7 U12 24'.' 
2410820 

686663 
4 720156 

090877 
6 477 091 
1 4.U 317 

517 116 
514 600 

1 206 7:16 
7 830730 

688881 
4 544 846 

Netto, 
inhoud 
(in MJ.). 

zeilschepen en 
gesleepte schepen 
van minder dan 
300 M3. inlmud.5) 

Aan-
tal. 

Netto-
inhoud 
(in M».)-

2 4068 11 1 s:H 
IV. 28 552 4 057 102 533 
1 822 1048 43384 
2 1128 27:1 11495 

1066 30198 
— — 713 74 080 
1 410 695 BB 798 
2 732 709 62 4if, 

17 33 445 344 16 O is 
1 921 1031 84878 

22 9504 tttl 50 669 
3 1296 197 18027 
4 1840 4 944 202 888 

— — 308 4 894 
1 413 80 635 

— — 2653 44 715 
1 628 789 14 188 

16 9596 13 2177 
1 488 urn i 1063 411727 5 679 088017 

1) Stoomschepen, motorsebepen, zeilschepen met hulpvermogen, zeilschepen 
en gesleepte schepen; voor zoover zeilschepen en gesleepte schepen betreft, 
zijn slechts die van 300 M3. en daarboven opgegeven. 

2) Stoomschepen, motorschepen en zeilschepen met hulpvermogen. 
3) Geen gouvernementsvaartuigen. 

De aard van de scheepvaartbeweging in 1927 wordt voor de 
voornaamste havens aangegeven in de volgende tabel. 

De schepenordonnantie-1927 (I. S. n°. 33) en het schepen-
besluit-1927 (I. S. n°. 34) treden in werking met ingang van 
1 Juli 1928 (zie I. S, 1928 u°. 42). 

Overgangs- en invoeringsbepalingen betreffende de schepen-
ordonnantie-1927 en het schepenbesluit-1927 (,, In voeringsver-
ordening Schepenwetgeving 1927") kwamen tot stand bij Ord. 
van 22 Febr. 1928 (I. S. n°. 41). 

Ter uitvoering van art. 2, lid 7, der schepenordonnantie-1927, 
is bij Ord. van 22 Febr. 1928 (I. S. n°. 40) de erkenning van 
buitenlandsche scheepscertificaten geregeld („Buitenlandsche 
Scheep8certificatenverordening 1928")i 

De bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de Neder-
landsch-Indische koopvaardijschepen (I. S. 1873 n°. 119) zijn 
nader gewijzigd bij Ord. van 12 Mei 1927 (I. S. n°. 288), mede 
in verband met de invoering van de schepenordonnantie-1927 
(I. S. n°. 33). 

Bij Ord. van 11 Mei 1927 (I. S, n°. 210) zijn nieuwe voor-
schriften vastgesteld betreffende de meting van schepen en 
vaartuigen in Nederlandsch-lndië tehuis behoorende of aldaar 
tijdelijk aanwezig (scheepsmeting-ordonnnntie-1927). Bepalin-
gen ter uitvoering van de artt. 3, 4, 5 en 6 van die Ord. zijn 
vastgesteld bij G. B. van denzelfden datum n°. 16 (I. S. 
n-. 212). 

Bij Ord. van 12 Mei 1927 (I. S. n°. 289) kwam eene regeling 
tot stand van het toezicht op de schepen en vaartuigen, gebezigd 
voor het op reeden, rivieren en binnenwateren vervoeren van 
personen, goederen en/of dieren (binnenschepen-ordonnantie), 
in verband met de invoering van de schepen-ordonnantie-1927 
(I. S. n°. 33). 

De regeling van het toezicht op de scheepvaart met de vaar-
tuigen genoemd '\n art. 1, letters b, c, d, e en ƒ van de bepalin-
gen omtrent zeebrieven en jaarpassen (I. S. 1915 n°. 342) is 
nader gewijzigd bij Ord. van 11 Mei 1927 (I. S. n°. 211). 

2. Paketvaart en andere voornaamste scheepvaartdiensten. 

a. Op plaatsen in en buiten Ncderlandsch-Indië varende 
diensten (uitgenomen die onder b bedoeld). 

De bediening van de paketvaart in den Indischen Archipel 
door de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, ingevolge de met 
haar gesloten overeenkomst (zie I. S. 1926 n°. 71 en Bb. 
n°. 10992), had gedurende 1927 op normale wijze plaats. 

De volgende cijfers geven een overzicht omtrent het bedrijf 
der Maatschappij gedurende 1927 in vergelijking met het vorige 
jaar. 

Aantal geografische mijlen door de schepen der Maatschappij 
afgelegd: 

1926 1927 
op geregelde diensten 726 025 771372 

,, bijzonderereizen 144 391 165 774 
,, rivier- en sleepdiensten 33 053 37 878 

voor overbrenging van troepen — 280 
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op de Java—Australië-lijn 31352 81 170 
,, de Deli—Straits—China-lijn . . . . 27 014 28 926 
„ de Java—Siam-lijn 18 354 16 265 
,, de Rangoon—Deli-lijn 10 020 0 880 
,, de Saigon—Molukken-lijn — 11 856 

In het geheel derhalve (geografische 
mijlen) 990 212 1 0 7 3 407 

Op de verschillende lijnen in den Archipel werden vervoerd: 

1926 1927 
Landsreizigers 72 807 84 106 
Particuliere reizigers 1062 750 1089 742 

1 185 557 1 173 848 

I n 1927 werden 9 nieuwe schepen aan de vloot toegevoegd 
(de stoomschepen Patras, Kidoel, Sinabang, Bingin (hekwieler), 
Siberoet, Pahud, Op ten Noort, Van Outhoorn en Segah), ter-
wijl 1 schip (Van der Lyn) wegens zware averij voor afbraak 
naar het buitenland werd verkocht. Einde 1927 bestond de 
vloot uit 123 schepen, zijnde 115 stoomschepen en 8 motor-
schepen, metende net to 132 611 ton en bruto 226 051 ton. I n 
aanbouw zijn 13 schepen. 

Op de Java—Australië-lijn werden 12 reizen volbracht, ter-
wijl 5 extra-reizen naar Australië werden gemaakt. He t lading-
aanbod was bevredigend. Het passagiersvervoer liep eenigszins 
achteruit. 

Op de Deli—Straits—China-lijn werden 26 reizen gemaakt. 
H e t aanbod van lading is aanzienlijk toegenomen. 

De Rangoon—Deli-lijn werd zoodanig bevaren, dat iedere 
maand 2 afvaarten van Rangoon plaats vonden. H e t ladingaan-
bod was goed. 

Op de Java—Siam-lijn hadden 20 afvaarten van J ava plaats . 
H e t vervoer ging achteruit , hetgeen hoofdzakelijk te wijten is 
aan den geringen invoer van buitenlandsche rijst op Java . 

Bovendien werden nog 3 kolenreizen naar Bangkok en Saigon 
•volbracht, terwijl het stoomschip Op ten Noort in November 
1927 een toeristenreis ondernam naar Singapore, Bangkok, 
Saigon en de Molukken. 

De Java—China—Japan-lijn onderhield de volgende diensten : 
de Java—China-lijn-West met vrachtschepen me t passa-

giers-aceomodatie gedurende de eerste negen maanden om den 
anderen Zaterdag van Tandjoengpriok naar Hongkong en 
Shanghai en terug. He t tweede halfjaar 1927 werd het aan-
loopen van Keelung ingelascht, welke haven daarna door de 
schepen van de Java—-China-lijn-Oost niet meer werd aange-
daan, terwijl van Hongkong steeds directe afvaarten naar 
Batavia werden gegeven. Sedert October 1927 is de vertrekdag 
van Tandjoengpriok op Woensdag gesteld, terwijl Amoy als 
aanloophaven op de uitreis werd opgenomen.. Deze schepen ver-
trokken op de thuisreis van Hongkong verder om de andere naar 
Soerabaja via Makassar; 

de Java—China-lijn-Oost met vrachtschepen met passagiers-
accomodatie om den anderen Zaterdag via Makassar en Balik-
papan naar Hongkong, Amoy, Shanghai, C h i n W a n g T a o , Dalnv, 
Keelung, Amoy en Hongkong naar Batavia of Makassar— 
Soerabaja. Sedert Juli 1927 wordt Keelung niet meer aan-
gedaan; 

de Java—Japan-li jn met vrachtschepen om de 12 dagen tus-
schen Soerabaja, Makassar, Balikpapan, Yokohama, Nagoya, 
Kobe, Osaka, Moji, Miike, Nagoya, Kobe, Osaka, Makassar, 
Soerabaja en Java-kus t ; 

de Java—China-lijn-Zuid tusschen Java, Makassar, Balik-
papan, Manilla, Swatow en Hongkong; op de thuisreizen namen 
de in deze lijn varende schepen deel aan het rijstvervoer van 
Saigon naar Java, welk vervoer gedurende 1927 zeer slap was, 
terwijl de te bedingen rijstvrachten verliesgevend bleven. 

De vloot werd uitgebreid met de aangekochte schepen 
Tjimcntcng en Tjikampek, waardoor het aantal schepen der 
vloot steeg tot 17. 

De vrachtenmarkt bleef over het algemeen op een onbevre-
digend peil. De omvang van het passagiers-vervoer gedurende 
1927 toonde eene geringe toeneming in vergelijking met 1926. 

De Java—Pacific-lijn werd eind October 1927 door de Stoom-
vaartmaatschappij „Neder land" in samenwerking met den 
„Rottcrdamschcu Lloyd" heropend, voorloopig als een twee-
inaanilclijksche dienst. 

De Java—Xew-York-lijn zette haar veertiendaagschen dienst 
van Ncdcrlaiidsch-Indië naar New-York en ilcn halfmaamle-
lijkschen dienst van New-York naar Nederlandsch-Indië onge-
wijzigd voort. Bij voldoende ladingaanbod werden Singapore, 
Pinang en Port Swet tenham eveneens aangeloopen. Het lading-
Unbod van Amerika naar Xcdcrlandsch-lndië is toegenomen, 
terwijl het ladingaanbod in omgekeerde richting eveneens niet 
onbevredigend w u. 

Gedurende het verslagjaar expedieerden de Stoomvaartmaat-
schappijen „Neder land" en „Rot terdamsche L loyd" oixler-
scheidenlijk 5 en 8 vrachtschepen van Indië naar Amerika en 
onderscheidenlijk 6 en 7 vrachtschepen in omgekeerde richting, 
terwijl de , ,Holland-Amerika-lijn" 5 vrachtschepen van Indië 
naar Amerika en 6 in omgekeerde richting zond. 

De Java—Beugalen-lijn had een grboter vervoer van suiker 
naar Calcutta dan in 1926. Door verscheping van melasse in 
tankschepen, werd he t vervoer met gewone vrachtschepen 
geringer, waarvan ook de Java—Bengalen-lijn den terugslag 
ondervond. Door een overvloedigen oogst op Java en doordat 
de bevolking meer en meer ander voedsel dan rijst gaat gebrui-
ken, is de invoer van Rangoon-rijst op Java veel geringer 
geweest dan in 1926. De invoer van rijst in Deli is echter, in 
verband met de groote ontwikkeling van dit gebied, toege-
nomen. De vrachten voor suiker en melasse van Java naar 
Calcutta waren nauwelijks loonend, terwijl door concurrentie 
de goenievrachten van Calcutta op een ongekend laag peil 
kwamen. 

He t aantal afvaarten van Java naar Calcutta bedroeg 31 , 
naar Rangoon 12. I n omgekeerde richting hadden 33 en 15 
afvaarten plaats* 

b. Op Europa varende diensten. 

De maildienst van de Stoomvaartmaatschappij „Neder l and" 
vond regelmatig p laa ts ; een druk passagiersvervoer viel te 
constateeren. 

De vloot der Maatschappij werd uitgebreid met het motor-
mailschip Christiaan Huygens, terwijl de vrachtschepen Cal-
cutta, IJatjan, Bawean, Boeroe, Bocton eh Java verkocht 
werden. I n aanbouw zijn de motormailschepen Johan van 
Oldcnbarnevelt en Mamix van St. Aldegonde, zoomede de 
motorvrachtschepen Poelau Bras, Poclau Laut, Poelau Roe-
biah en Poelau Tcllo. Einde 1927 telde de vloot der Maat-
schappij — laatstgenoemde 6 schepen niet medegerekend — 
10 mailschepen (bruto tonnenmaat 94 856) en 31 vrachtschepen 
(bruto tonnenmaat 218 845). 

He t ladingaanbod van Europa naar Indië is in 1927 op bevre-
digende wijze toegenomen. Ten einde de vrachten naar Neder-
landsch-Indië meer in overeenstemming te brengen met de 
Straits-vrachten, werden een aantal wijzigingen in het tarief 
aangebracht. Ook de thuisgaande schepen konden in het alge-
meen met bevredigende lading worden geëxpedieerd. De vrach-
ten naar Europa bleven over het algemeen op hetzelfde peil, 
behoudens de rubbervracht, welke verlaagd werd. H e t in 1927 
vallende gedeelte van het pelgrimsseizoen (November—Deeem-
ber) gaf een zeer druk vervoer te zien. 

In het verslagjaar bedroeg het aantal afvaarten in het uit-
gaande verkeer voor de mailschepen 26 en voor de vracht-
schepen 52, terwijl in het thuiskomend verkeer 27 mailschepen 
en 48 vrachtschepen geëxpedieerd werden. 

De maildienst van de Stoomvaart maatschappij , ,Rotter-
damsche Lloyd" vond regelmatig plaats. H e t passagiersvervoer 
nam in beide richtingen in omvang toe. In het drukke seizoen 
werden met het stoomschip Kawi twee extra reizen in den snel-
dienst naar Europa gemaakt. Het vervoer van buitenlandsche 
reizigers, afkomstig van Australië, en op de buitenlandsche 
tussc henstations nam eveneens toe. 

De vloot der Maatschappij werd uitgebreid met het motor-
mailsehip Sibajak en de motorvracht schepen Kota Intrn en 
Knta Radja, terwijl het inailsehip Kawi en de vrachtschepen 
Djocja en Ceylon verkocht werden. In aanbouw zijn de motor-
vrachtsehepen Kota Gcdr en Kota Baroc. Einde 1927 bestond 
de vloot — laatstgenoemde 2 «chepen niet medegerekend — uit 
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8 iiütilscliepen (bruto lonnenmaa t ' 73 647) en 28 vrachtschepen 
(bruto tonnenmaat IHHHOG). 

I)c in combinatie met de Ntoomvaartmaatschappij ,,Neder-
l a n d " onderhouden tweewekelijkache snelvrachtdienst en 
Genua-dientt bleven ongewijzigd bestaan. 

De in Februari 1926 door den „ l to t terdamschen Lloyd" , de 
Stoomvaartmaatoohappii . .Nederland", de Nederlandsche 
Stoomvaartmaatachappii , ,Oceaan" en de „Deutsch—Australh 
gche Dampfgchiffs (iesellschal't" in onderling overleg ingestelde 
directe halfmaandelijkBche diensten op Havre en Liverpool en 
maandelijkache diensten naar Baroelona en Triest, kwamen het 
directe vervoer naar deze havens zeer ten goede-. 

H e t ladingaanbod van Europa naar Indië nam in omvang toe. 
Voor de vrachten van Europa naar Indië werd een gewijzigde 
baai voor de vracht-berekening ingevoerd, welke voor enkele 
artikelen op cene kleine verlaging neerkwam, terwijl over het 
algi meen de vrachten op liet zelfde peil bleven. H e t ladingaan-
bod van Indië naar Europa was veel beter dan in 1926, welk 
jaar echter door de abnormale droogte van einde 1925 een slecht 
jaar was. O. a. is de uitvoer van koffie, thee, rubber, tabak, 
spiritus, cassia fistula en mangaaner ts naar Europa toege-
nomen ; eene zeer sterke toeneming vertoonde de uitvoer naar 
Europa van tapioeaineel en van rotan. De uitvoer van copra 
bleef echter ver beneden de normale, als een gevolg van de toe-
nemende opkoop door de plaatselijke oliefabrieken. De verkre-
gen klapperolie gaat grootendeels in de binnenlandsche con-
Bumptie, zoodat ook uil voer van klapperolic een achteruitgang 
vertoonde. Hoewel de suikerproductie van Java wederom voor 
het grootste deel naar Britseh-Indië, China en J a p a n ging, was 
hel vervoer naar Europa, vergeleken bij andere jaren, in 1927 
vrij aanzienlijk. 

In 1927 vonden 28 afvaarten met mailschepen en 47 met 
vrachtschepen naar Europa plaats en van Europa naar Indië 
29 afvaarten met mailschepen en 51 met vrachtschepen. 

De pelgrimsordonuantie 1922 ( I . S. n°. 698) is nader gewij-
zigd en aangevuld bij Ord, van 12 Mei 1927 (I. S. n°, 286), in 
verband met de invoering van de schepen-ordonnantie 1927 
(T S. n°. 33). 

3. Gouvsrnements Marine. 

Personeel. I n 1927 zijn 202 mindere schepelingen aan-
genomen, terwijl 582 schepelingen hun dienstverband ver-
lengden. 

Einde Maart 1928 bestond het korps ambtenaren uit 168 man 
(20 gezaghebbers, 62 officieren, 4 adspirant-officieren en 82 
werktuigkundigen), met inbegrip van één gezaghebber, tijdelijk 
geplaatst bij het hoofdkantoor van scheepvaart, een gezagheb-
ber, ter beschikking gesteld van den Directeur van Onderwijs 
en Eeredienst als leider van den zeevaartkundigen leergang, en 
11 ambtenaren, die buiten de sterkte van hun korps dienst 
deden aan boord van de schepen der bebakening en kustver-
lichting, bij de uitdieping van het Westervaarwater naar Soera-
baja en het vaarwater naar Pontianak, de blaugasfabriek t e 
Soerabaja en voor toezicht op de gewestelijke vaartuigen te 
Bengkalis. 

In Indië werden 2 jongelieden, afkomstig van den zeevaart-
kundigen leergang, als adspirant-officier aangenomen, benevens 
18 vierde-werktuigkundigen. 

Bij G. B . 23 üc t . 1927 n°. 49 (Bb. n°. 11480) zijn nieuwe 
bepalingen vastgesteld betreffende de opleiding van 2de-offi-
oieren en 2de- en 3de-werktuigkundigen bij de gouvernements-
marine voor den hoogeren rang. 

De bepalingen voor den leergang voor de opleiding van offi-
oieren en werktuigkundigen der gouvernementsmarine tot radio-
telegrafiat aan boord van de schepen behoorende tot den dienst 
van s;he,;>vaart, zijn aangevuld bij G. B . 21 Dec. 1927 n°. 38 
(Bb. n". 11510). 

De vloot was einde Maart 1928 bemand me t 735 schepe-
lingen. 

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

De gezondheidstoestand was bevredigend. 

Materieel. Einde Maar t 1928 bestond de vloot der gouver-
nementsmarine uit 24 schepen. Hiervan waren de Albatros, de 

Aldebaran, de Btilatrix, de Dcneb, de Fomalhout, de Gcmtna, 
de Kwartel, de Nias, de Sinus en de Zwaluw bestemd voor de 
stationsdiensten, do Dog (tevens voor zeeonderzoek), de Wega 
en de Merci voor de algemeenc diensten, de Argus en de 
Cycloop voor den tegengang van den opiumsluikhandel ter zee, 
de Zuidcrkruis voor kabelvverk, de Eridanua en de Orion voor 
opnemingswerkzaamheden, de Edi voor logementschip, terwijl 
de Brak, de Canopus, de Glatik, de Hazcnwind en de Spits in 
reserve waren. 

De Zeemeeuw is 9 Februari 1928 in het Westervaarwater 
naar Boerabaja vergaan. 

Bij de gewestelijke vaartuigen werden in dienst gesteld 
11 motorbooten, namelijk 1 (N°. 182) t e Tangerang (afd. 
Batavia) , 2 (O en 0) te Poeloe Tello (Tapanoeli), 1 (N°. 144) 
te Bengkalis (Oostkust van Sumatra) , 1 (Onrust) te Belawan-
Deli (Oostkust van Sumatra) , 7 (N°. 21, S, N°. 142, Eva, 
N". 126, N". ,r>0 en N°. 64) onderscheidenlijk te Palembang 
(Palembang), Palembang (Palembang), Djambi (Djambi), 
Sintang (Westerafdeeling van Borneo), Ketapang (Westeraf-
dceling van Borneo), Merauke (Molukken) en Iteo (Timor en 
Onderhoorigheden) ter vervanging van de motorbooten Kikim, 
Eva, N°. 96, O, N". 143, N°. 92 en N°. 93. Voorts zijn in dienst 
gesteld 2 motorschoeners (Kootje en 't Fortuintjen), onder-
scheidenlijk te Kisar (Molukken) en te Kaimana (Molukken), 
zoomede 3 stoomvaartuigen (Femke, Djambi en Ncptunus) 
onderscheidenlijk te Bengkalis (Oostkust van Sumatra) , Langsa 
(Atjeh en Onderhoorigheden) en Sintang (Westerafdeeling van 
Borneo) ter vervanging van de stoomvaartuigen Valk, Neptu-
nu8 en Hendrik. 

In aanbouw bevinden zich 7 motorbooten en 2 stoomvaar-
tuigen. 

Einde Maart 1928 waren in dienst 115 motorbooten, 42 
stoomvaartuigen en G motorschoeners, benevens vele roei- en 
zeilvaartuigen. 

4. Bebakening, kustverlichting en loodswezen. 

De bebakeningsschepen Hoofdinspecteur Zeeman, Castor en 
Pollux deden, behoudens de tijdperken voor dokken, herstel-
ling en onderhoud, onafgebroken dienst. 

Gedurende het verslagjaar werden gebouwd: een onbewaakt 
blaugasbaken hij kaap Djene (golf van Boni) ; een onbewaakt 
blaugasbaken bij kaap Pemalang (Noordkust J a v a ) ; een onbe-
waakt blaugasbaken op het eiland Petagan (Straat Alas) ; een 
onbewaakt blaugasbaken bij kaap Lero (bij Paréparé, Westkust 
Celebes); een onbewaakt blaugasbaken op het rif Malaloengoen 
(Oostkust Borneo); een onbewaakt blaugasbaken op he t eiland 
Roesa (Noordwestkust Atjeh) ; een bewaakt acetyleenlicht op 
het eiland Lembongan (Straat Lombok); een bewaakt acety-
leenlicht te Parigi (Golf van Tomini) ; een bewaakt petroleum-
licht te Tjarita (Noordwestkust J ava ) ; een onbewaakt blau-
p.sbaken op het terrein van het vliegkamp Morokrembangan 
(Soerabaja). 

Voorts werden de volgende kustlichten door wijziging van de 
lichtbron verbeterd: door vervanging van de petroleum-licht-
bron door acetyleen is de lichtsterkte van de kustlichten te 
Boeloekoemba (Celebes), Lho Seumawè (Atjeh) en Tandjoeng 
Oelar (Amboina) onderscheidenlijk verdubbeld, verdrievoudigd 
en verdrievoudigd; door vervanging van de petroleum-lichtbron 
door electrisch licht is de lichtsterkte van het kustl icht te 
Chcribon vervijftienvoudigd; door transformatie van acetyleen-
in blaugaslicht werd de lichtsterkte van het kustlicht op Walea 
(Manado) en op Dwaalder (Borneo) verdubbeld en de bedrijfs-

I zekerheid van die onbewaakte lichten verhoogd; door ombouw 
van vetgas- in blaugasbakens met gasschakelklok werd een een-

! voudiger en zuiniger exploitatie verkregen bij de kustl ichten 
Telan, Poelantan en Djinga Besar. 

In het verslagjaar werden bijgelegd 2 lichtboeien en 11 ton-
nen, geplaatst 19 ijzeren bakens (waarvan 3 ter vervanging 
van tonnen) en opgenomen 10 tonnen. Medio Maar t bedroeg 
het aantal onbewaakte lichtbakens 86 (waarvan 32 met acety-
leenlicht, 31 met blaugasgloeilicht en 4 met vetgaslicht-open-
vlam, 5 met vetgaagloeilicht en 12 met petroleumlicht) . H e t 
aantal te water liggende lichtboeien bedroeg 85 (1 met acety-
leenücht en 84 met vetgasgloeilicht), terwijl 24 lantaarnboeien 
uitlagen. H e t aantal te water liggende tonnen bedroeg einde 
Maart 1928 343 en het aantal ijzeren, houten en steencn bakens 
(geleide- en andere merken inbegrepen, doch met uitzondering 
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van de lichtbakens en de i.g. niet-offioieale merken) 431, Ei 
«varen H loodslichtschepen en 2 onbewaakte lichtschepen in 
m bruik. Het aantal bewaakte kustliehten bedroeg 150 (82 met 
petroleumliobt, 0 noel petroleumgloeilicht, 2 electrisch, 1 mei 
pharolinelicht en 106 mei acetyleenlicht)< Hel daarop geplaatate 
personeel bestond uil !<> hoofdlichtwachters, 246 lichtwaehters 
rn 67 koelies, benevens eenige reaerve-liohtwachters voor aflos* 
ging. Bovendien werden op verschillende reeden in den archipel 

!!l kleine baven- en steiger-petroleumlichten getoond. 
Aan loodsgelden werd geïnd: 

102^ 1026 L027 
Tandjoengpriok (Batavia) .. I L72805 l 198 759 f 208641 

baja en (irisec 807 87.". 002 024680 
Tjilatjap 65 946 60970 88 749 

, Emmahaven (Padang) 76282 74 422 79440 
Aroe-baai en Babalnn-geul . 66 289 ">7 040 18882 
Belawan (Deli) 177 038 200787 232 111 
Sambo 82 488 98 766 00827 
Palembang ma 839 248 948 276 707 
Balikpapan 218 866 286 488 24^537 
Kootei-rivier 80482 8ü 599 90 304 
Tarakan 61627 50 378 78 755 
Makassar 71666 88 668 «19 008 

Totaal ... f 2 018 037 f 2 255 86 ! t 2 188 080 

Aan bakengeld werd ontvangen: 
1926 1026 1927 

Java en Madoera f 076 978f 1 008 978 i 018019 
Buitengewestcn t 1 318 298 f 1 488 879 f 1 .".7.". 017 

f 2 294 276 f: ' ' : 352 2 193 086 

De regeling betreffende de toekenning van belooningen aan 
die (ld. havenmeesters en onderhavenmeesters, die wegens de 
belangrijkheid hunner tune-tien als zoodanig, en wegens be-
too'ideii ijver daarvoor in aanmerking komen (I. S. 1911 ir. 
100) is nader gewijzigd bij G. B. 11 Febr. 1928 n°. 21 (I. S. 
n°. 30). 

De regeling van dr b ingen aan havenmeesters voor 
werkzaamheden op verzoek van belanghebbenden verricht 
(J. S. L928 n". 116) is bij G. B. 14 Mei 1027 n« 40 (I. S. n". 812) 
gewijzigd. 

De reede-grenzen van Waikelo fres. Timor en onderhoorig-
heden) zijn vastgesteld bij G.Tt. 20 Jan. 1928 i . 2 (I. S. n». 10). 

5. Hydrografie. 

De Scrdang volbr. leeltelijk de in Februari 1927 aan-
gtvangen herziening der Kai-eilanden; bolood werden de West-
kust van Hoog-Kai Aan de zuidpunt tot Doevin en een Lredeclte 
van de Oostkust van Laag-Kai, waarna i'.et vaartuig einde 
Maart 1927 voortging mi t de belooding van Ceram I.acet en de 
Gorong-cilaiideii, welke opneming (inde April 1927 gedeeltelijk 
gereed kwam. In Juni 1027 is de 8erdang vervangen door de 
Tydeman. 

Einde Juni 1927 bracht de Tydeman de Laboean-Tring-baai 
in kaart; daarna stoomde hei vaartuig via Ainbon naar de Kai-
eilanden. waar het de door de Beraang geëindigde opneming 
voortzette. Opgelood werd het resteerende gedeelte van de \Vest- 
kusi van Hoog-Kai, benevens de Oostkust van Laag-Kai tot het 
eiland Daar. Begin September ving de Tydeman aan mei de 
opneming van Boeroe en Ambelau, welke in de eerste helft van 
Februari 1028 wegens wei ndigbeden werd afgebroken. 
Mei ui;zondering van een klein gedeelte ven de Noordkusl van 
Boeroe tusseben 12G°25' OL <n 126*55' OI. was deze opneming 
toen geheel gereed gekomen Kind Februari vertrok- het schip 
van Ambon naar de Kai-eilanden. waar het tol midden Maart 
voortwerkte. 

Na beëindiging van de berstelling te Boerabaja, zette de I <"< 
Duom begin Alei l'.)27 de "i ming van de eilanden Damar en 
Hasselt VOOrt, Welke eeliler einde Aha beëindigd m o o t worden 
wegens den bard-doorkomenden Zuid-jnoesson. Daarop ving 

aartuig aan mei «Ie opneming van den Obi-arehipel. Eind 
Augustus waren de werkzaamheden in dezen archipel, omvat* 
tende de opnemingen van Obilatoe, Tapat, Bisa, de Koerier-
riffen en Toebalai, alsmede de Weat- en Noordkusl van Obi-
major, gereed; den loden September d. a.v. was de opneming 
van Damar, Hasselt, Oeelmuiden en de Vijf-eilanden eveneens 
voleindigd. Vervolgens stoomde de Van Doom naar Kawee, 
rond welk eiland de triangulatie voltooid werd over de eilanden 

g, Stephanie, Quoy, Coquille en Uranie. In aansluiting 
aan de opneming door de 8vmbawa in 1918, werd daarna het 

leelte tusschen 0°5' Nbr. en 0"13' Zbr. en tusschen 129° 
50* en 130" 10' OL. belood. In October werden Oebee en Oagi 
opgenomen en vervolgens —• na een ververschingsbeurt te Am 
boina — de ten Noordoosten van (lebce liggende eilanden Joe 
en üeta, de tusschen de Boo-eilanden en Toebalai gelegen 
eilanden Pisang, Lawien, Toppershoedje en Kekek, en de be-
westen Ilalmahera liggende eilanden Majo en Tifore in kaart 
gebracht. Begin Januari 1928 ving de Van Doorn aan met de 
opneming van de Zuidkust van Obimajor. Inclusief Goemoemoe, 
kwam eind Januari de aansluiting van dit gedeelte aan de in 
Augustus 1927 opgenomen Noordkust tot stand, zoodat daar-
i Ie de opneming van de geheele Obi-groep gereed is gekomen. 
Midden Februari vertrok het schip naar Boerabaja ten einde te 
dokken en hersteld te worden. 

De Eridanus vertoefde van einde Maart tot midden Juni 1927 
rabaja voor dokken en herstellen; in Juli bracht het schip 

de monding van de Digoelrivier in kaart. Half Augustus werd 
de opneming hervat van de Soela-eilanden; de Noordkust van 
Mangoli en Lifamatola werd geheel opgenomen, zulks in aan-
sluiting met de Noordkust van Taliaboe. Eind September 
hervatte het vaartuig de opneming van den Banggai-archipel. 
In aansluiting aan de opneming in 1909 door de Borneo 

den Straat Katoembatang, werd de Oostkust van 
_ai afgewerkt en het zeegebied van hier tol en met 

Klein Saloeë in kaart gebracht. Begin October stoomde de 
Eridanus weder naar Lifamatola, waarvan de Oost- en Zuid-
oostkust werden opgenomen, en keerde vervolgens naar Ambon 
terug. Einde October vertrok het schip van Ambon naar de 
Bandazee, teneinde Goenoeng Api en de Luoipara- en Bchild-
padeilanden tijdens de kentering op te nemen. Half November 
werden de werkzaamheden in den Banggai-archipel hervat; aan-
sluitend aan hel reeds vroeger beloode gebied in Straal Grey-
hound, kwam de opneming van deze Straat met het daar be-
noorden gelegen terrein gereed. Begin Januari 1028 vertrok de 
Eridanuê van Ambon wederom naar de Soela-eilanden, waar, 
m aansluiting aan het terrein in Straat Greyhound, gedurende 

maand de Zuidkust van Taliaboe en die van Mangoli tot 
aan Sanana werden opgenomen. In Februari en Maart is ten 

de opneming van den Soela- eii Banggai-archipel zoo 
1 als geheel gereed gekomen. 

In April 1927 ging de Struis voort met de belooding van 
Straal Malakka ten Noordoosten van Diamant punt, welke 
opneming onderbroken werd doordat het schip tijdelijk ter be-
schikking werd gesteld van den Gouverneur van Atjeh en 
Onderhoorigheden. Einde Juni werd de bovenbedoelde opneming 

gezet en 7 Jul i geëindigd. Daarna stoomde hel schip naar 
Asahan. waar de bank bij kaap Tamboentoelang werd opgelood, 
terwijl vervolgens, in aansluiting aan de opneming van de 
Bokan-rivier, begonnen werd niet de belooding van de Sumatra* 
kust beoosten Seneboei. Begin Augustus werd de Stn'vs in 
heistelling genomen en vervangen door de Orion. 

De Orton bracht gedurende November 1027 de reede van 
Cheribon en de toegang daarheen in kaart , waarna het Bchip 
kleine locale opnemingen ten Zuiden van Billiton deed. 
Eind Januari 1028 vertrok de Orimi naar de Oostkust van 
Borneo, waar de monden van de Boeloengan-rivier werden 
opgenomen. Medio Maart keerde het schip te Tandjoengpriok 
terug, om zich vervolgens einde van die maand via Snmpit 
(voor de opneming van de bank voor de Sampit-rivier) naar 
het terrein ter Oostkust van Sumatra (Roepal tot Kampar-
rivier) te begeven. 

Handelingen der Staten-Oeneraal. Bijlagen. 1928—1929. 5. Ned.-Indië. 
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F. 
AANGELEGENHEDEN BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING 

VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

Bij G. B . 4 Sopt. 1927 n°. 1 (I. B. n°. 439) is te Ardjasa (afd. 
Soemenep, res. Madoera) een landraad gevestigd. 

Bij G. B, 4 April 1928 n°. 37 (I. S. n°. 89) heeft eene nadere 
aanwijzing plaats gehad van eenige eatcgorieën van Inlandsche 
ambtenaren als leden van den landraad in de residentie Jogja-
karta. 

Bij G. 13. 6 Jul i 1927 n°. 20 (I. S. n°. 369), gewijzigd bij da t 
van 24 Oct. 1927 n°. 59 (I. S. n°. 502), zijn alle gouv. besluiten 
— met uitzondering van dat van 19 Pebr. 1903 n°. 3 (I . S. n°. 
132) —, dan wel bepalingen uit besluiten of andere voorschriften 

waarbij aan leden van landraden en rapats een z.g. zittinggeld 
werd toegekend buiten werking gesteld, terwijl bij dezelfde ge-
legenheid eene regeling is getroffen inzake de toekenning van 
schadeloosstellingen aan leden van landraden in de gouverne-
mentslanden op Java en Madoera en in de Buitengowesten en 
aan de leden van de landraden in de Vorstenlanden op Java , 
die geen van Landswege bezoldigd ambt bekleeden en die niet 
zijn boepati najoko of regent najoko. Voor deze laatsten is bij 
G. B . 22 Sept. 1927 n°. 1 (I . S. n°. 458) de schadeloosstelling 
verhoogd-. 

§ 1. RECHTSWEZEN IN HET ALGEMEEN. 

Bij K. B . 23 April 1927 n°. 10 (L S. n°. 291) zijn — met 
ingang van 1 October 1927 (zie I . S. 1927 n°. 439) — voor-
zieningeu getroffen voor het rechtswezen in de districten 
Kangean en Sapoedi (res. Madoera). 

Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der 
just i t ie . H e t K. B . 13 Juli 1925 n°. 9 (I . S. n". 442), strekkende 
tot aanvulling van art. 92 van het reglement op de rechterlijke 
organisatie en het beleid der justit ie — zie Verslag 1926, 
kol. 62 — is in werking getreden met ingang van 1 October 1927 
(zie I . S. 1927 n°. 439). 

Inlandsen reglement. Bij K. B . 3 Mei 1927 n°. 61 ( I . S. 
n°. 300) is he t Inlandsch reglement aangevuld met eene be-
paling volgens welke ieder, die als getuige is opgeroepen, voor 
het districtshoofd moet verschijnen, bij gebreke waarvan tegen 
hem, nadat hij nogmaals is opgeroepen, een bevel tot mede-
brenging kan worden uitgevaardigd.. Bij dezelfde gelegenheid 
zijn in dat reglement bepalingen opgenomen nopens reconven-
tioneele vorderingen. 

Bij K. B . 13 Mei 1927 n°. 62 (I. 8. n°. 301) is het Inlandsch 
reglement in dier voege gewijzigd, dat de ambtenaar, belast met 
de uitvoering van vonnissen, den termijn bepaalt, binnen welken 
opgelegde boeten moeten worden voldaan of verbeurd verklaarde 
voorwerpen moeten worden uitgeleverd, dan wel het geldelijk 
bedrag, waarop zij bij de uitspraak zijn geschat, moet worden 
betaald. 

Landgerechten. V oor de wijziging van het landgerechtregle-
menl bij K. B . 8 Mei 1927 n°. 62 (I. S. n°. 301) zie men onder 
.. Inlandsch reglement" . 

Bij Onl, van 26 Juni 1928 (I. S. n". 236) is. met intrekking 
van de Ord. van 22 Sept. 1917 (1. S. n°. 577), bepaald waar op 
Java en Madoera landgerechten gevestigd zijn en welk rcchts-
Lvlii< il zij bestrijken. 

Bij G. B . 26 Juni 1928 n°. 3x (I. S. n°. 237) zijn voor de 
gewesten Jogjakarta en Soerakarta en bij G. 13. 30 Juni 1928 
n". 18b (L. S. n°. 248) zijn voor de gewesten Midden- en Oost-
Javn de plaatsen aangewezen waar de landgerechten zitting 
moeien houden. 

Rechtswezen in de Buitengewesten. Bij Ord. van 29 Dec. 
1927 (I . S. u". 576) is het rechtsreglemeni voor de Buiten-
gewesten (I. S. 1927 n". 227) gewijzigd in den geest van de 
wijzigingen in het Inlandsch reglement gebracht bij K. Bn. 
18 April 1927 n°. 37 (T. S. n°. 248), 7 April 1927 n°. 21 (I. S. 
n". 146), 3 Mei 1927 n°. (il (f. S. n°. 300) en 8 April 1927 n°. 25 
(I. S. n". 153). 

Met wijziging van de voorschriften tot uitvoering van het 
rechtsreglement voor de Buitengewesten voor zoover betreft he t 
gewest Tapanoeli (L S. 1927 n°. 229), is bij Ord. van 10 Maart 
1928 (I. S. n°. 63) bij de landraden te Sibolga, Padangsidim-
poean, Sipirok en Panjaboengan (res. Tapanoeli) een vast voor-
zitterschap ingesteld. 

Bij Ord. van 29 Dec. 1927 (I. S n°. 577) is het rechtswezen 
in de onderafdeeling Boven-Digoel (gouv. der Molukken) nader 
geregeld. 

Bij Ord. van 14 Juni 1928 (I. S. n°, 208) zijn — met ingang 
van 1 Juli 1928 (zie I. S. n°. 209)— de voorschriften ter uit-
voering van het rechtsreglement Buitengewesten voor zoover 
betreft de residentie Zuider* en Oosterafdeeling van Borneo 
(I . S. 1927 n°. 240) gewijzigd in verband met de splitsing van 
de afdeeling Samarinda en de opheffing van de onderafdeeling 
Boentok van de afdeeling Doesoenlanden. 

Inheemsche rechtspraak. In December 1927 zijn de twee in 
het sultans-gebied van Jogjakarta bestaande rechtbanken voor 
de berechting van zaken, vorstenverwanten en hoogo ambtenaren 
betreffende, samengevoegd tot één rechtbank en is eene nieuwe 
regeling van de artikelen op de rechtspraak van die rechtbank 
getroffen (Eijksblad 1927 n°. 35). 

In 1927 werd wederom eene kleine wijziging gebracht in het 
reglement, op de inheemsche rechtspraak van Tapanoeli. Tn 
Djambi werden, tengevolge van de invoering van adal-districlen 
in de onderafdeelingen Moearatebo, Moearaboengo, Hangko en 
Sarolangoen, de adatdistrictshoofden voorzitters van de districts-
rapats. In het gewest Biouw en Onderhoorigheden kreeg in 
Maart 1927 het onderdistrict Boengoeran (Zuid- en Noord-
Natocna-eilanden) een mohakamah ketjil met het onderdislriets-
hoofd als alleensprekend rechter.. In het landschap Siak (gouv. 
Oostkust var, Sumatra) werd in September 1927 het aantal leden 
der kerapatan tingi nader vastgesteld. In het gewest Manado 
werd in Augustus 1927 een districtsgerecht ingesteld in de af-
deeling Gorontalo. In Augustus 1927 is eene nieuwe regeling 
vastgesteld nopens de rechtspraak over de onderhoorigen van 
hei zelfbestuur van Tidore. In het gewest Timor en Onderhoorig-
heden werd in 1927 het door de zelfbesturen samengesteld 
Timor-landschapsreglemeni op hei rechtswezen vastgesteld. In 
aansluiting hierop werden voorschriften vastgesteld omtrent de 
bemoeienis van het Europeeseh bestuur niet de rechtspraak der 
zelfbesturen. Boor het zelfbestuur van Soembawa werd, als 
uitvloeisel van dat reglement, in Juni 1927 in zijn gebied voor 
elk demoengschap een gemeentegerecht ingesteld. 

Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen. Tn 1927 zijn in Indié' 
op den voet van K. B. 28 Maart. 1870 n°. 2 (T. 8. n". 64), 112 
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vereenigingen als rechtspersoon erkend, . alle (op 5 na) aan-
gegaan voor minder dan 30 jaren; 23 ervan, meest van lief-
dadigen en economischen aard, waren door Chineezen, 11 (2 van 
economisehen, 2 van liefdadigen, 1 van godsdienstigen aard, 
3 school vereenigingen, 2 sociëteiten en 1 sportvereeniging) door 
Inlanders en 1 (van economischen aard) door Arabieren opge-
richt. ^Rechtspersoonlijkheid werd geweigerd aan 22 vereeni-
gingcn, waaronder 17, welker s tatuten niet in overeenstemming 
waren te achten met het werkelijk karakter der vereeniging, 
en 5, welke moesten worden aangemerkt als wederkeerige waar-
borgmaatschappijen, waarop de bepalingen aangaande erken-
ning van vereenigingen als rechtspersoon niet toepasselijk waren. 

Naamlooze vennootschappen. In 1027 is in lndië bewilliging 
verleend op de oprichting van 154 en hier te hinde op die van 

30 naamlooze vennootschappen, welke haar werkkring uit-
sluitend of ten declc in Nederlandsch-Indië vinden, alle nader 
vermeld in bijlage G, label I, 

Filmordonnantle. Bij O. Ji . 10 M a a n 1'.I28 n". 4 ( I . S. n \ 7») 
zijn de tarieven voor de filmkeuring gewijzigd.. 

Rechtstoestand van personen. Van de in het vijfde lid van 
art. 163 der Indische Staatsregeling aan de Indische Itegeering 
voorbehouden bevoegdheid is gedurende 1027 gebruik gemaakt 
door de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op 
546 personen, onder wie 454 Inlanders (247 mannen en 207 
vrouwen) en 02 Chineezen (1. S. 1027 nos. 25, 32, 323, 515 en 
533). De meesten waren Christenen. 

§ 2. BURGERLIJK RECHT, HANDELSRECHT EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
Bij G. B . 25 Aug. 1027 n". 20 (I . S. n°. 421) is nader bepaald 

dat de invoering van de Nederlandsche burgerlijke kinderwet-
geving in Nederlandsch-Indië (I . S. 1027 n°. 31) in werking 
treedt met ingang van 1 October 1027. 

Bij K. B . 23 April 1026 n°. 17 (I . S. n°. 253) is in de Indische 
wetgeving overgenomen de inhoud van de wet van 1 Mei 1025 
(N. S. n°. 174) tot herziening in het algemeen belang van bij 
erfstelling of legaat gemaakte feedingen. 

Bij Ord. van 21 Sept. 1027 (I. S. n°. 456) zijn eenige nadere 
wijzigingen aangebracht in het burgerlijk wetboek, zooals da t 
luidt ingevolge he t K. B . 6 Dec. 1026 n°. 1 (I . S. 1027 n°. 31) 
tot invoering van de Nederlandsche burgerlijke kinderwetgeving 
in Nederlandsch-Indië. 

De bijstand en de vertegenwoordiging van partijen in burger-
lijke zaken voor de landraden is geregeld bij Ord. van 21 Oct. 
1027 (I. S. n°. 406), 

Bij Ord. van 11 Nov. 1027 (I. S. n°. 522) is eene tijdelijke 
voorziening getroffen omtrent schuldvorderingen, tot zekerheid 
waarvan kennelijk in onderpand zijn verstrekt z.g. grantrechten, 
staande ten name van niet-zelfbestuursonderhoorigen, in het 
gouvernement Oostkust van Sumatra , 

Bij G. B . 20 Jul i 1027 n°. 22 ( I . S, n°. 377) zijn voor het 
jaar 1028 de in het tweede lid van art. 153 van he t wetboek 
van koophandel voor Nederlandsch-Indië bedoelde feestdagen 
aangewezen. 

Bij Ord. van 23 Sept. 1027 (I. S. n°. 460) is — met ingang 
van 1 Januar i 1028 (zie I . S. 1027 n°. 525) — de ordonnantie 
op de overschrijving van den eigendom van vaste goederen en 
het inschrijven van hypotheken in Nederlandsch-Indië (I . S, 
1834 n°. 27) in dier voege gewijzigd, dat hetgeen bepaald is met 
betrekking tot schepen en vaartuigen van vier lasten of kojangs 
en daarboven, voortaan slechts zal gelden voor schepen en 
vaartuigen van 20 M*. en daarboven en dat van de akte van 
in- en overschrijving van schepen en vaartuigen door de griffiers 
en secretarissen of door hen, die ten aanzien der in- en over-
schrijving me t hunne functiën belast zijn uittreksels zullen 
worden gezonden aan het hoofdkantoor van scheepvaart. 

De aanwijzing van ambtenaren, voor wie de akten, bedoeld 
in art. 1 der Ord. van 21 April 1834 (1. S. n». 27) op de over-
schrijving van den eigendom van vaste goederen en het inschrij-
ven van hypotheken in Nederlandseh-Tndië, worden verleden. 

is gewijzigd bij G. Bn. 26 Jun i 1028 n°. 3x (I . S. n". 237) en 
30 Jun i 1028 n°. 136 (I. S. n°. 248). 

De invoering der kinderwetgeving heeft ten gevolge gehad da t 
bij de inwerkingtreding daarvan op 1 October 1027 voogdijraden 
zijn ingesteld. De voogdijraden bestaan uit de weeskamers, aan-
gevuld met een door den Gouverneur-Generaal te bepalen aan-
tal leden. De voogdijraden hebben hetzelfde ressort als de wees-
kamers. Een reglement op de voogdijraden kwam tot s tand bij 
G. B . 25 Jul i 1027 n°. 8 (I . S. n°. 382). 

Omtrent huwelijken t u u c h e n Mohammedanen zie men Bb 
n". 11474. 

Burgerlijke stand. He t reglement op het houden van de 
registers van den burgerlijken s tand voor eenige groepen van de 
niet tot de onderhoorigen van een zelfbestuur behoorende 
Inlandsche bevolking van Java en Madoera (I . S. 1020 n°, 751) 
is nader gewijzigd bij Ord. van 23 Dec. 1027 (I . S. n°. 563) ten 
einde de functie van ambtenaar van den burgerlijken stand te 
kunnen doen uitoefenen door regentschapssecretarissen. Voor-
zieningen in verband met deze nadere wijziging zijn getroffen 
bij G. B . van denzelfden da tum n°. 6 (I . S. n°. 564) 

Bij G, B . 26 Juni 1028 n°. 3x (I . S. n». 237) zijn in de gewesten 
Soerakarta en Jogjakarta en bij G. B . 30 Jun i 1028 n°. 136 
( I . S. n°. 248) zijn in de gewesten Midden, en Oost-Java de 
personen aangewezen, belast met de functie van ambtenaar van 
den burgerlijken stand voor de Europecsche bevolking. 

Eene instructie voor den inspecteur van den Inlandschen 
burgerlijken stand is vastgesteld bij O. B. 28 Dec 1927 n° 26 
(Bb. n°. 11545). 

Huurcommissie-ordonnantie. Bij Ord. van 17 Aug. 1927 
( l . s . n". 408) is de huurcommissie-ordonnantie (I . S. 1<HH 
n°. 288) en de daarbij behoorende uitvoeringsordonnantie (I . S. 
1018 n°. 280) met ingang van 1 Januar i 1020 ingetrokken. 

Andere onderwerpen. Ten aanzien van enkele andere tot 
deze paragraaf behoorende onderwerpen worden enkel statistU 
sche opgaven verstrekt. Die opgaven, welke zijn opgenomen in 
bijlage G, tabellen I I en VIT, betreffen de in 1027 gesloten 
huwelijken tusschen personen, die aan een verschillend recht 
zijn onderworpen en de in 1020 gedane inschrijvingen in de 
registers van den burgerlijken stand. 

§ 3. STRAFRECHT EN STRAFVORDERING. 
Het K. B . 23 April 1027 n°. 12 (I. S. n°. 256), houdende 

wijziging van de ar t t . 158 en 150 van het wetboek van straf-
recht voor Nederlandsch-Indië (zie Verslag 1027, kol, 74) is in 
werking getreden met ingang van 15 Augustus 1027 (zie I S. 
1027 n°. 383). 

Bij Ord. van 22 Aug. 1027 (I. S. ir*. 417) is het wetboek van 
strafrecht aangevuld met eene bepaling, waardoor dienstbetrek-
king dan wel ondergeschiktheid bij lichte mishandeling een 
element voor strafverhooging kan opleveren. 

Genoemd wetboek is nader gewijzigd bij Ord van 1 Nov 
1027 (I . S. n». 512) met betrekking tot hazardspel. 

Bij Ord. van 25 J an . 1028 (I. S. n°. 12) is in de artt. 668 

en 554 van het Wetboek van Strafrecht het woord ,.P,e-. •erings-
bescheiden" gewijzigd in ,.ambtelijke bescheiden van het Land 
en zijne organen" . 

Eene regeling aangaande de grenzen van de op de overtre-
ding van de voorschriften van regeeringsverordenin^en te be-
palen straffen kwam tot stand bij Ord. van 20 Juni 1927 (f S 
n°. 346). l ' 

H e t reglement op de strafvordering in Nederlandsch-Indië is 
aangevuld bij K. B . 3 Mei 1027 n°. 61 (I . S. n°. 300) in dien zin 
dat , van liet oogenbhk af, waarop revisie is aangeteekend bij 
den rev.s.erechter (raad van justitie of Hooggerechtshof') de 
bevoegdheid berust om wijziging te brengen in hetgeen door den 
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oorsten rechter omtrent de preventieve hechtenis van den 
• •_:i11- is bevolen. 

Bij Ord. van 2t> Oet. 1927 (I . s . n*. 507) is het tariei tol 
ng van de schadeloosstelling voor Inlander! ea mei hen 

Ide personen in strafzaken als getuigen of deskun* 
schenen (I. B. 1884 nD. 148) nader gewijzigd. 

•• B. I ' Jan , 1928 n". 29 is eene commissie ingesteld 
laak heeft na te gaan of en op welke wijze unificatie 

van 'i' irdering, zoo «vat bet vooronderzoek als wat liet 
bi reft, in eeni "i geleidelijk /a l kunnen worden 

wijze v<»>r strafzaken de staande en de 
uur /.uilen kunnen worden geunificeerd; of 

lic; Bestuur bij h nderzoek Kan en mag worden uitge-
onder dal de zorg voor de openbare rust en orde er 

ii: of en op welke wijze de politic in verband 
oor haar bij hel vooronderzoek te vervullen taak zal 

n gereorganiseerd, vooral bij uitschakeling van 
• ir: ten slotte hoe bepaaldelijk de regeling van preven-

lito ia en )inis- en papieronderzoek /al moeten gesehie-
den om eene behoorlijke toepassing ervan ie waarborgen; met 
opdrachl om de bepalingen te ontwerpen, welke voor 

eene regeling van een en ander noodig zullen worden geacht 
(commissie voor de herziening van het strafprocesrecht). 

Herziening van strafvonnissen van Inlandsche rechtbanken 
door de raden van justitie. In 1937 zijn door de raden van 

Batavia, Bemarang, Soerabaja, Padang, Medan in 
lar onderscheidenlijk 600, 805, 958, 'Jol, 185 on 272 

revisiezaken behandeld; daarbij werd door den raad te Semarang 
in 1 geval gebruik gemaakt van de bevoegdheid om mondeling 
debal toe te staan (zie art. 296 van bet reglement op de straï-
vordering in 1. B. 1919 n". 10), 

Uitlevering. Gedurende 1927 werden door het Straits-bestui t 
aan de Indische li i ring 2 Inlanders en werd door Int Indisch 
Gouvernement aan de Duitsche Regeering 1 Duitscher uitge-
leverd. 

Kwijtschelding en vermindering van straffen. De tot deze 
rubriek behoorende mededeelingen van statistisehen aard zijn 
opgenomen ia bijlage ü , tabel IV. 

Rietbranden op Java en Madoera. Voor opgaven hieromtrent 
zij verwezen naar bijlage <<. tabel l i l . 

§ i. GEVANGENISWEZEN. 

Tengevolge \: 'n de communistische woelingen, werd de toch 
reeds zoo moeilijke taak van het Indisch gevangeniswezen nog 
aanmerkelijk verzwaard, doordat thans plotseling in de flink 

e gevangenissen plaatsruimte p< n moest worden 
voor dringend op te nemen gevangenen. Het probleem was 

dijk, omdat de/e gevangenen geheel afge-
Bcheidi sten blijven van do overigen en bij voorkeur in 

issen of althans in afzonderlijke afdee-
i behoorden ie worden gehuisvest. Zoolan? de communisti-

len nog als a m Bt anten of preventieven op de ver-
'i van berechting moesten wei-den nange-

!, aal o, di inden zij uiteraard gehuisvest te worden in de 
jelijke gevangenissen; in <! dien waren dit de 

i van bewaring, doch waar hun getal zeer 
. moesten hiertoe hetzij gedeelten van strafgevange-

'.ij voor het 'loei leeggemaakte 
in bewaring in gebruik genomen 

in. 
Ite henner door hei in kracht van 

' Ie categorie <lcr veroordeelden 
n, veranderde het probleem van aard: met een-

voudige opsluiting kon niet meer worden volsta in; voor gelegen-
tewerkstelling onder behoorlijk 

worden zorg gedragen. H i e r i i werd overgegaan 
ie veroordeelden in de nog 

i huis van 
Glodok (Bi n in de s nis en huis 

van bewaring te Soerabaja. Voorts werd met spoed overgegaan 
van een tijdelijke, uit ijzeren koelieloodsen be-

Djoembleng (Noesa Kambangan) . 
Ter verkrijging van meer plaatsruimte werden voorts met 

veel spoed ontwerpen samengesteld voor eene vlugge ombou-
wing tot ingenis -\ indt opslagloodsen 
aan ei mede van het verlaten fort 
Willem T te Ambarawa. 

Met kracht werd voorts gearbeid aan den afbouw van de 
jeugdgevangenis ie Pamekasan, van de strafgevangenis voor 
ontwikkelden te Bandoeng en aan het uitwerken der ontwerpen 
voor nieuwe huizen van bewaring te Batavia en te Soerabaja. 

I > .enen onder de communistische veroordeelden, die waren 
veroordeeld met toepassing van art. 26 van het strafwetboek, 
en die meerendeels tot de leiders behoorden, werden opgesloten 
in de daartoe gaandeweg vrijgemaakte preventieven-afdeeling 
van het huis van bewaring te Tjipinang. 

Over liet algemeen konden, niet hel minst dank zij de toe-
wijding van lu t gevangenispersoneel, alle moeilijkheden worden 
overwonnen. 

De pogingen om te geraken tot „verbetering der ver.beterings-
vatbare ' veroordeelden werden voortgezet. In het bijzonder 
werd in de eerste jeugdgevangenis te Tanah-Tinggi aan den uit-
bouw van het progressieve stelsel voortgearbeid; de tweede 
jeugdgevangenis te Pam< kasan was einde 1927 gereed. 

Aangevangen werd met den houw der nieuwe strafgevangenis 
voor ontwikkelden te Boekamiskin bij Bandoeng. 

Mei den bouw van talrijke nieuwe huizen van bewaring werd 
een aanvang gemaakt, terwijl enkele gereed kwamen. 

Voortgegaan werd met het op hooger peil brengen van het 
gevangenispersoneel door het uitschiften van minder gewenschte 
elementen en het met zorg selecleeren van nieuwe beambten. 

Bij (1. B. 80 Juni 1927 n». 33 (Bb. n». 11370) is aan de te 
Bemarang gevestigde vereeniging tot het verleenen van hulp 
aan ontslagen Europeesche veroordeelden eene maandelijksche 
bijdrage van f 4.30 toegekend ten behoeve van den reclassecrings-
arbeid. 

Bij G. B . 5 Aug. 1027 n°. 19 (Bh. n°. 11408) is een centraal 
college voor de reclasseering ingesteld en is een reglement voor 

• vastgesteld. 

§ 5. TUCHT- EN OPVOEDINGSWEZEN. 

30 Jun i 1927 . . :il (Bb. n°. IKÏCSJ is aan 
Bandoeng gevestigde \ ,Pro J u v e n t u t e " eene maan-

ing san een ambtenaar. 
zoomede ter gedeeltelijke vergoeding der verplegingskosten van 
pupillen, w u r opname in i tichl dringend noodig wordt 

leeld, tl. 
Bij ( i . B . 80 Jun i 1927 n \ 82 (Bb. n°. 11889) is bepaald, dat, 

gerekend van 1 Januar i 1'-••_'7. aan het einde van elk kalender-
jaar aan de !e Padang gevestigde Vereeniging ..Pro J u v e n t u t e " 
wordt vergoed de helft der verplegingskosten van die pupillen, 

wier opneming in een gesticht of in een _;ezin dringend noodig 
wordt geoordeeld, 

In den loop van 1927 werden 285 minderjarigen (208 jongens 
en 17 meisjes) ter beschikking van de Regeering gesteld, naar 
den landaard te verdeden in 8 Europeanen, 13 Chineezen en 
264 Inlanders. Van deze minderjarige Regeeringspupillen wer-
den «r geplaatst : 11 in het Lanasopvoedingsgesticht te Bema-
rang, 16 in het Landsopvoedingsgesticht te Malang, 18 in het 
Landsopvoedingsgestichj te Ngawi, 220 in het I^andsopvoedings-
gesticht voor jongens te Tangerang, 9 in het Landsopvoedings-
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gesticht voor meisjes te Tangerang, 8 in de Witte-Kruis-kolonie 
te Warak bij Salatiga, 1 in gezinsverpleging te Medan onder 
controle van de Vereeniging Pro Juven tu te aldaar, 1 in de land-
bouwkolonie te Klakah (Loemadjang) en 1 in het klooster De 
Goede Herder te Weltevreden. 

In het geheel zijn thans in de Landsopvoedingsgestichten en 
particuliere gestichten in verpleging 1015 Regeeringskinderen 
(15 Europeanen, 32 Chineezen en 968 Inlanders). 

§ 6. 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 . 24 Oct. 1027 n°. 29 is voor het tijdvak 1 Jun i 1927— 

31 Mei 1928 weder een subsidie toegekend ten behoeve van de 
armenkolonie te Blondo (Magelang) ten bedrage van ten hoogste 
ƒ 400 's maands , berekend naar den maatstaf van f 4 per ver-
pleegde per maand. 

§ 7. LOTERIJEN. 

De regelen, door den Directeur van Just i t ie in acht te nemen 
bij he t toestaan van loterijen (Bb. n°-. 10957) zijn bij G. B . 
5 Nov. 1927 n°. 12 (Bb. n°. 11484) gewijzigd in dien zin, dat 
het nominaal bedrag der jaarlijks uit te spelen loterijen voortaan 
door dien Directeur wordt vastgesteld. 

Van de twee voor 1927 toegestane geldloterijen, groot elk 

f 1 000 000, ten name van he t bestuur der vereeniging Hulp-
fonds van den Heiligen Vincentius a Paulo te Soerabaja en van 
he t bestuur der Malangsche ziekenverpleging Lavalette-kliniek 
te Malang, zijn de winsten bestemd voor een 24-tal instellingen 
van weldadigheid en vereenigingen, welke een algemeen nut t ig 
doel beoogen. 

§ 8 . DOOR DE HOOFDEN VAN GEWESTELIJK BESTUUR VASTGESTELDE 
REGLEMENTEN EN K E U R E N VAN POLITIE. 

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 1927 afgekondigde verordeningen, verdienen afzon-
derlijk vermelding: de door den Resident van Sumat ra ' s West-
kust vastgestelde Kampar-Mahat-riviervaartverordening (Extra-
Bijvoegsel inhoudende locale verordeningen en andere besehik-
kingen van Locale Raden n°. 17); de door den Resident der 
Zuider- en Oosterafdeeling van: Borneo vastgestelde Borneo 
huurauto-verordening (E. B . n". 45) en de verordening op het 
bevaren van de Kleine Kali der Moeara Bajor in de afdeeling 
Samarinda (E . B . n°. 91) ; de door den Resident van Timor en 
Onderhoorigheden vastgestelde slachtkringverordening voor 
Soembawa-besar (E . B . n°. 19), uitvoerhengstenkeur Flores 
(E . B . n°. 78), verordening tot bescherming van de reuzen-
hagedis (Varanus Komodoënsis) op de eilanden Koinodo en 
Rindja en in het gebied op het eiland Flores als Manggarai 
bekend staande, deel uitmakende van het landschap Bima 
(E. B . n°. 78) en de keur ter verzekering van de richtige heffing 
van boa penghasilan van de in de zelfbesturende landschappen 
of in aangrenzende zeeën gewonnen, ten uitvoer aangeboden, 
hout-, bosch- en zeeproducten, paarden, karbouwen en runderen 
(E. B . n°. 88) ; de door den Gouverneur der Molukken vastge-
stelde Ngasé-verordening zclfbestuursgebied Tornato en Tidore 

1927 (E . B . n°. 69) ; de door den Gouverneur van Atjeh en 
Onderhoorigheden vastgestelde verordening tot tegengang van 
den invoer van koffiebessenboeboek in de onderafdeeling Taken-
gon der afdeeling Gajo- en Alaslanden ( E . B . n°. 28) ; de door 
den Resident van Benkoelen vastgestelde verordening to t 
intrekking van de verordening op de gardoe-diensten van de 
Vreemde Oosterlingen ter hoofdplaats Benkoelen ( E . B . n°. 36) 
en de wegen- en voertuigenkeur (E . B . n°. 50); de door den 
Resident van Bali en Lombok vastgestelde runderkeur 1927 
(E. B . n°. 39); de door den Resident van Tapanoeli vastgestelde 
verordening houdende een verbod voor het bezitten en exploi-
teeren van vischvijvers in de onderafdeeling Groot- en Klein-
Mandailing, Hoeloe en Pakan tan (E . B . n°. 55); de door den 
Resident der Westerafdeeling van Borneo vastgestelde nummer-
en naamborden-verordening Pont ianak (E. B . n°. 57); de door 
den Resident van Bangka en Onderhoorigheden vastgestelde 
gewestelijke huis- en verpondingsnummerverordening (E. B . 
n". 59); de door den Resident van Jogjakarta vastgestelde 
Djokjasche netheidsverordening (E . B . n°. 66) ; de door den 
Gouverneur der Oostkust van Sumat ra vastgestelde motorver-
ordening gouvernement Oostkust van Sumatra (E . B. n°. 70) 
en de door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden 
vastgestelde taxi-keur Cclebes (E . B . n°. 72). 

§ 9. BIJZONDERE RECHTEN. 

Recht van vereeniging en vergadering. De voor de hootd-
plaata Semarang geldende beperkingen van de uitoefening van 
het recht van vergadering (zie I . S. 1925 n°. 363) lijn met 
ingang van 12 Juli 1927 opgeheven (I . S. 1927 n°. 374). 

Voor de toepasselijkverklaring van de regelingen van het Land 
inzake het recht van vereeniging en vergadering en de beper-
king daarvan op het cohied der Vorstonlnndsohe Zelfbesturen 
zie men Bb . n°. 11627. 

Recht van verblijf. De gebruikelijke statistische opgaven 
omtrent toelating en vestiging of inwoning in Nederlandsoh-
Indië zijn opgenomen in bijlage G, tabellen V en VI . 

Sedert de afsluiting van do gelijksoortige opgaven in het 
Verslag 1927 werd i n d e periode van Ifi Maait 1927 tot lö Maart 
1928 de politieke maatregel van verwijdering toegepast op 648 

personen (162 uit West -Java , 13 uit Pekalongan, 77 uit Sema-
rang, 0 uit Rembang, 20 uit Soerabaja, 1 uit Madoora. 37 uit 
Paaoeroean, 7 uit Besoeki, 33 uit Banjoemas, 20 uit Kedoe, 
14 uit Jogjakarta, 74 uit Soerakarta, 35 uit Madioen. 28 uit 
Kediri, 21 uit Suma t r a ' s Westkust , 9 uit Tapanoeli, 22 uit 
Benkoelen, 1 uit de Lampoengsche Districten, 4 uit Palembang, 
17 uit de Oostkust van Sumatra , 1 uit Atjeh en Onderhoorig-
heden. 1 uit Riouw en Onderhoorigheden, 0 uit Celebes en 
Onderhoorigheden en 33 uit de Molukken). die. Introkken hij 
de communistische beweging in 1926, voor de openbare rust on 
orde in het gewest hunner inwoning gevaarlijk werden geacht. 

Gedurende dat tijdvak word ton opzichte van 1 |«>litiek ver-
wijderde de maatregel opgeheven en werd aan 10 politiek ver-
wijderden oene andere plaats tot verblijf aangewezen. 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1038—1020. 5. Ned Tndic. 
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§ 10. PERSONEN EN INSTELLINGEN MET HET RECHTSWEZEN IN VERBAND. 

Praktizijns en notarissen. Bij G. 15. 12 Dec. 1927 n". 1 (I. B. 
n°. 552) is hot notariaat te Grisee (res. Soerabaja) opgeheven. 

In 1927 zijn 21 rechtsgeleerde praktizijns aangesteld, name-
lijk 8 bij het Hooggerechtshof en onderscheidenlijk 4, 4, 1, 3 
en 1 bij de raden van justitie te Semarang, Soerabaja, Padang, 
Medan en Makassar. 

Aan een of meer gedeelten van het notarieel examen onder-
wierpen zich 99 adspiranten, van wie er 50 slaagden (20 voor 
het eerste, 4 voor het eerste en tweede, 17 voor het tweede en 
9 voor het derde gedeelte)* 

Bij G. B . 24 Dec. 1927 n°. 5 (Bh. n°. 11543) is bepaald, dat 
het tot dusver aan den wervingscommissaris opgedragen Over-
heidstoezicht op de werving met ingang van 1 Januar i 1928 
wordt uitgeoefend door een door den chef der arbeidsinspectie 
voor de Buitengewesten aan te wijzen inspecteur van den 
arbeid. 

In verband met de vervanging van de wervingscommissarissen 
te Batavia, Semarang en Soera.baja door arbeidsinspecteurs, is 
bij Ord. van 24 Dec. 1927 (I. S. n°. 569) art. 11 van de wer-
vingsordonnantie (I. S. 1914 n°. 613) nader gewijzigd en aan-
gevuld. 

Bij G, B . 28 Dec. 1927 n°. 14 zijn ten behoeve van de arbeids-
inspectie voor de Buitengewesten een 3-tal wervingscontroleurs 
in dienst gesteld. 

De voorschriften tot uitvoering van de wervingsordonnantie 
(Bb. n°. 8112) zijn nader gewijzigd bij G. B . 28 April 1927 
n°. 4 (Bb, n°. 11316). 

De modellen van eene akte van werkovereenkomst (zie I . S. 
1925 n°. 312) zijn gewijzigd en aangevuld bij G. B. 27 Dec. 1927 
n<\ 11 (I. S. n°. 572). 

Bij Ord. van 20 Aug. 1927 (I. S, n°. 413) zijn — met ingang 
van 1 Januari 1928 (zie I. S. n°. 414) — in de koelie-ordonnantie 
Sumat ra ' s Oostkust (I . S. 1915 n°. 421) eenige verbeteringen 
aangebracht. 

Bij Ord. van 27 Dec. 1927 (I. S, n°. 571) zijn in de koelie-
ordonnanties voor Atjeh en Onderhoorigheden, Tapanoeli, 
Djambi, Westerafdeeling van Borneo, Molukken, Sumat ra ' s 
Westkust , Benkoelen, Palembang, Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo, Celebes en Onderhoorigheden, Manado, Kiouw, 
Lampoengsche Districten en Bangka eenige verbeteringen aan-
gebraeht. 

Gedurende 1927 heeft het hoofd van het kantoor van arbeid, 
ingevolge art. 10 van de Ord. van 17 Dec. 1925 (I. S. n°. 647). 
aan 3 theefabrieken vergunning verleend om kinderen van den 
leeftijd van 10 tot 12 jaren gedurende een beperkt aantal uren 
te werk te stellen. 

Tot het tewerkstellen van vrouwen gedurende den nacht (van 
10 uur n .m. tot 5 uur v.m.) zijn 37 vergunningen verleend (aan 
28 theefabrieken, 5 rijstpellerijen, 2 koffiefabrieken, 1 mijn-
bouwonderneming en 1 particuliere spoorwegmaatschappij). 

Ten aanzien van de onderneming Pematang Danau (res. 
Benkoelen) werd een wervingsverbod uitgevaardigd (G. B . 15 
April 1927 n°. 21). 

Op den voet der wervingsordonnanties werden in 1927 naar 
do Buitengewesten verscheept 67 510 koelies (10 908 door de 
beroepswerving en 56 602 door de eigen werving). 

Van de Buitengewesten keerden 26 035 contractkoelies naar 
Java terug. 

Het aantal op den voel van de Ord. in 1. S. 1924 n°. 433 
naar de Lampoengsche Districten vertrokken personen, dal na 
6 maanden in hei gewest een immigratie-contract sloot, bedroeg 
in 1927 222. 

Hel aantal door de Deli-Planters-Vereeniging op den voet der 
vrije emigratie-bepalingen van Java naar de Oostkust van 
Sumatrn verscheepte geëmigreerden bedroeg in 1927 11275. 

Naar Suriname vertrokken 1691 emigranten. 
Met vrijstelling van hel in art. 1 van de Ord. van 9 Jan . 

1887 (f. S. n°, 8) gestelde verbod, werd vergunning verleend 
lot ho< werven van Inlanders voor het verrichten van arbeid in 

Weeskamers. De samenstelling der weeskamers is nader 
gewijzigd bij G. B . 16 Jan . 1928 n°. 23 (I, S. n°. 6). 

Voor nadere wijziging en aanvulling van de regeling der 
formatie, ressorten, standplaatsen en bezoldigingen van de 
agenten van de weeskamers zie men Bb. nos. 11438 (Medan), 
11450 (Soerabaja), 11465 (Semarang), 11509 (Soerabaja), 11Ö10 
(Makassar), 11606 (Padang) en 11657 (Batavia). 

| de Federated Malay States (vier vergunningen), Sera wak 
(Britsch Borneo) (twee vergunningen), Nieuw-Caledoniè' (een 
vergunning) en lndo-China (een vergunning). 

Ingevolge een Iiegeeringsopdraeht ondernamen het hoofd van 
het kantoor van arbeid en de chef van de arbeidsinspectie voor 
de Buitengewesten een dienstreis naar de Straits en de Fede-
rated Malay States ten einde een onderzoek in te stellen naar 
di arbeidsvoorwaardoi onder de Javaansehe cantractarbeiders 
aldaar. Tevens werd het onderzoek naar de arbeidstoestanden 
onder de Nederlandsch-Tndische arbeiders in Britsch Noord-
Borneo (zie Verslag 1927, kol. 80) voortgezet. I n Februari 1928 
vertrok een arbeidsinspecteur naar Nieuw-Caledonië ten einde 
aldaar wederom een onderzoek in te stellen naar de arbeids-
voorwaarden der Javaansehe contractanten. 

Op het eind van 1927 waren in Nederlandsch-Indië in gebruik 
bij particulieren 5888 landketels met een verwarmd oppervlak 
van 474 644 M2 . en 745 scheepsketetels met een verwarmd 
oppervlak van 75 293 M2 . , te zamen 6633 ketels met een. ver-
warmd oppervlak van 549 937 M2 . , tegen 6358 ketels met een 
verwarmd oppervlak van 527 070 M2. op het eind van 1926. 

Het aantal stoomtoestellen, andere dan stoomketels, bij 
particulieren in gebruik, bedroeg op het eind van 1927 in 
fabrieken 3769 en op schepen 77. 

Voor ketels bij .particulieren in gebruik werden in 1927 500 
akten van vergunning uitgereikt, voor toestellen andere dan. 
stoomketels 341. 

Het aantal ketels in gebruik op locomotieven van particuliere 
spoor- en tramwegmaatschappijen bedroeg op het eind van, 
1927 671 met een verwarmd oppervlak van 29 564 M2 , , met 
144 oververhitters met een verwarmd oppervlak van 3450 M2 . 

He t aantal aan het Gouvernement behoorendo stoomtoestel-
len, waarop controle werd uitgeoefend, bedroeg op het eind 
van 1927 1146 landketels met een verwarmd oppervlak van 
25 324 M2 . , 117 scheepsketels met een verwarmd oppervlak 
van 8919 M2 . , alsmede 35 toestellen andere dan stoomketels. 

liet toezicht op de locomotiefketels der staatsspoor- en tram-
wegen, waarvoor ambtenaren van den dienst zijn aangewezen, 
strekte zich uit over 867 ketels, met een verwarmd oppervlak 
van 68 094 M2. 

He t aantal .beproevingen voor eerste indienststelling van 
stoomketels bedroeg 614; het aantal periodieke onderzoekingen 
bedroeg 8578, waarvan 452 door deskundigen buiten het veilig-
heids toezicht. 

Het aantal fabrieken en werkplaatsen, vallende onder hel 
veiligheidsreglement, steeg van 3681 tot 4121, Geïnspecteerd 
werden 532 nieuwe bedrijven en 30SL fabrieken, welke voor 
herinspectie in aanmerking kwamen. Dooi' de electrotechnische 
ingenieurs werden 849 electrische installaties en 167 electrische 
buitenleidingnetten onderzocht. Vermeld werden 348 fabrieks-
ongevallen, veroorzaakt door werktuigen, mei 389 getroffenen, 
van wie 55 dooden, 159 ernstig* en 175 lichtgewonden. Verder 
werden nog vermeld 155 fabrieksongevallen, niel veroorzaakt 
door werktuigen, met 166 getroffenen, van wie 20 dooden, 63 
ernstig- en 83 lichtgewonden. In Gouvernemontsbedrijven, die 
niet onder het toezicht vallen, kwamen voor 57 ongevallen met 
67 getroffenen, van wie I dooden, 10 ernstig- en I I lichtge-
wonden. 

§ 11. ARBE1DSAANGELEGENHEDEN. 
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§ 12. KADASTRALE OPNEMINGEN. 

Aan het einde van 1027 bestond liet personeel van den kadas-
tralen dienst in Nederlnndseh-Indié' (met inbegrip van hei UB 
den opleidingscursus verbonden personeel) uit 1 hoofd van den 
dienst, 3 inspecteurs, 1 waarnemend inspecteur (met buiten-
landsch verlof), 3 bewaarders (van wie 1 met buitenlandsch 
verlof), 2 waarnemende bewaarders, 40 landmeters (van wie 8 
met buitenlandsch verlof en 2 leerkrachten aan den opleidings-
cursus) en 1 adjunct-landmeter, 1 tijdelijk kantoorhoofd, 1 
hoofdcommies, 2 eerste commiezen, 1 tijdelijk commies-redac-
teur, 7 commiezen, 6 adjunct-commiezen, 27 klerken, 29 hoofd-
mantr i ' s -opnemer (van wie 2 aan den opleidingscursus als assis-
t en t ) , 213 niantri 's-opnemer (van wie twee aan den kadaster-
leergang als assistent), 2 mantr i ' s- teekenaar en 35 hulpmantr i ' s . 

Van de aan den landmeterscursus te Wageningen in opleiding 
zijnde candidaten-Indisch landmeter werden gedurende het ver-
slagjaar twee personen, na he t behalen van het landmeters-
diploma, ter beschikking van de Indische Regeering gesteld en 
benoemd tot landmeter der 3de klasse bij het kadaster. 

In 1927 werden in Indië 3 jongelieden aangewezen voor eene 
opleiding tot landmeter aan den landmeterscursus te \Yagenin- 
gen, zoodat einde 1927 aan dien cursus een 23-tal jongelieden in 
opleiding waren voor landmeter in Nederlandsch-Indië. 

Aan den opleidingscursus van het kadaster te Bandoeng 
waren einde 1927 12 jongelieden in opleiding voor de betrekking 
van adjunct-landmeter (middelbaar vakkundige). 

H e t onderricht aan den opleidingscursus werd gegeven door 
2 landmeters, 2 hoofdmantri 's-opnemer en 2 mnntri s-opnemer 
van het kadaster, 1 hoofdmantri en 1 mantr i van den dienst 
van den mijnbouw en 1 mantri der Burgerlijke Openbare 
Werken. 

Einde 1027 waren in opleiding 12 leerlingen voor adjunct-
landmeter bij het kadaster, 24 leerlingen voor hulpmantr i bij 
het kadaster, benevens 0 leerlingen voor den dienst der lande* 
lijke inkomsten, 16 leerlingen voor den dienst van den mijn-
bouw en 4 leerlingen voor den Waters taa t en 's Lands Burger-
lijke Openbare Werken. 

In 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 1027 door het personeel van het kadaster nog 
werkzaamheden verricht ten behoeve van de wijziging in den 
verpondingsaanslag; de bijwerking in de kohieren van de bin-
nengekomen staten der verponding voor den aanslag 1023— 
1927; het vervaardigen van kopieën der kadastrale kaarten ten 
behoeve van de sub-commissies voor de vaststelling der verpon-
dingswaarden van perceelen voor het nieuwe tijdvak; de ver-
strekking van maandelijksche opgaven door alle kadasterkan-
toren aan de algemeene verpondingsconmiissie; de bijhouding 
van de op het Departement van Binnenlandse!) Bestuur samen-
gestelde lijst van landbouw-ondernemingcn in Nederlandsch-
Ind ië ; de berekening van de oppervlakte ten behoeve van het 
particuliere landerijen-kantoor van de terug te koopen lande-
rijen en de bestudeering, enz. der betreffende monographieën; 

de opmeting, enz. van de gebruiksperceelen in de zelf besturende 
gewesten Jogjakarta en Soera kart a. 

Ter hoofdplaatsen Bemarang, Soerabaja, Mulung en Bondo-
woso werden belangrijke metingen verricht voor de uitbreiding 
en herziening der kota. Met de herziening der gemeente Bui-
tenzorg werd een aanvang gemaakt . Voortgegaan werd met de 
kadastreeringswerkzaumlieden der hoofdplaats Paleinbang. Voor 
de kadastreerings- en herzieningswc rkzaamheden werd een land-
meter aangewezen, aan w a n werden toegevoegd een tijdelijk 
ambtenaar ter beschikking en 10 mantr i ' s . Opgemaakt werd een 
blokkaart van de nederzeit ing Tainbak (res. Banjoemas). Ver-
vaardigd werden overzichtskaarten van Toeban, Xgawen en 
Tjepoe ten behoeve van de sub-commissies der verponding. 
Voortgegaan werd met de afwerking van de minuutplans der 
nederzettingen Blimbing en Singosari (res. Pasoeroean). In het 
gewest Sumat ra ' s Westkust werden de nederzettingen Sawah-
loento en Doerian voorzien van een polygoon; waar noodig 
werden de perceelen aan de polygoon aangemeten en zullen van 
beide nederzettingen blokkaarten worden vervaardigd. De blok-
kaart van Pajakoemboeh werd voorzien van een polygoonnet 
en voorzoover noodig werden ontwikkelingsbladen daarvan ver-
vaardigd. Op verschillende kadasterkantoren werd de alphabe-
tische naamlijst overgebracht op de kaarten van het kaart-
sys teem; geleidelijk worden alle kantoren voorzien van kaarten-
kasten voor het kaartsysteem. Voortgezet werden de detail-
meting en kadastreering van Pematangsiantar en Koealasim-
pang. Ook met de polygoneering van Nieuw-Polonia (uitbrei-

j ding Medan) werd voortgegaan. Voorts werden aan den Be-
I stuursdienst gegevens verstrekt tot tegengang van het onwettig 
! grondbezit. Voortgegaan werd met het nagaan van de door 

verschillende diensttakken aangekochte, doch nog niet ten name 
van het Gouvernement overgeschreven perceelen; bemiddeling 
werd verleend voor de overschrijving dier perceelen. 

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 sehets-
kaar ten en processen-verbaal van onderzoek betreffende de in 
de Buitengewesten in erfpacht aangevraagde gronden. 

Bij G. B . 13 Oct. 1027 n°. 22 (Bb. n°. 11466) is bepaald, dat 
met ingang van 1 Januar i 1028 het eigendomskadaster wordt 
ingevoerd in het gewest I-ampoengsehe Districten. 

De instructie voor de bewaarders van het kadaster is aan-
gevuld bij G. B . 13 Oct. 1027 n". 23 (I . S. n°. 487). 

Na intrekking van de bepalingen betreffende den cursus voor 
de opleiding van technisch personeel bij den kadastralen dienst 
in Nederlandsch-Indië bij G. B . 8 April 1028 n°. 6 (I . S. n°. 02), 
zijn bij dezelfde gelegenheid (Bb. n°. 11618) bepalingen betref-
feilde den cursus voor de opleiding van technisch personeel bij 
den kadastralen dienst en bij andere diensttakken in Neder-
landsch-Indiê' vastgesteld% 

liet ontvangen salaris bedroeg f310 866, tegen f 221080 in 
1026, welke vermeerdering hoofdzakelijk een gevolg is van het 
grootere aantal opgemaakte meetbrieven voor erfpacht. 

§ 13. INDUSTRIEELE EIGENDOM. 

In 1027 zijn in de registers van het kantoor voor den Indus-
trieelen Eigendom te Weltevreden ingeschreven 010 handels-

kantoor bedraagt 5221; van dat aantal is de inschrijving in de 
registers geheel geweigerd voor 840 en gedeeltelijk geweigerd 

merken. H e t aantal ingeschreven internationale merken ter | voor 533 handelsmerken. I n den loop van het jaar werden 55 
bekrachtiging voor Nederlandsch-Indië aangeboden aan dat octrooi-aanvragen ingediend. 

COMPTABILITEIT. 
Bij O. B . 3 Oct. 1927 n \ 14 (Bb. n°. 11458) zijn de gevallen 

uitgebreid, waarin ten behoeve van sommige inrichtingen en 
diensten, ressorteerende onder het Depar tement der Marine, 
binnen de grenzen der begroot ing, gelden te goeder rekening 
kunnen worden verstrekt. 

De instructie voor de ambtenaren belast mei het houden 
van algemeene kasinspecties (Bb. n°. 10773), zoomede de rege-
ling op het aanhouden en de inrichting van een algemeen kas-
bock voor landsdienaren (Bb. n°. 10774) zijn gewijzigd en aan-
gevuld bij G. B , 2 J a n 1028 n°. 37 (Bb. nos. 11552 en 11558) 
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ALGEMEEN BURGERLIJK BEHEER. 
Aan den beer ir. I. BLAOUTOMB, Directeur der Burgerlijke 

Openbare Werken, is, niet ingang van 6 September 1927, op 
zijn verzoek, eervol ontslag uit 's Lands dienst verleend (G. B . 
22 liini 1927 n°. 24) ; tot zijn opvolger is benoemd de heer 
ir. I'.. II . M. U L J E E , hoofdingenieur bij den waters taat en 
's Lands burgerlijke openbare werken ( ü . B . 25 Aug. 1927 
n°. 11a). 

Aan den heer dr. A. A. L. RUTGERS, Directeur van Land-
bouw, Nijverheid en Handel , is, met ingang van 31 Maart 
1928, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend (G. B . 28 Dec. 
1927 n°. 20) wegens zijne benoeming tot Gouverneur van Suri-
ï iame: met de waarneming van dat directeurschap is belast de 

heer dr. C H . J . BERNARD, directeur van het proefstation voor 
thee te Buitenzorg (G. B . 14 Maart 1928 n°. 6)* 

De omschrijving van den werkkring van de departementen 
van algemeen burgerlijk bestuur in Nederlandsch-Indië (I . S. 
1924 n°. 570) is gewijzigd bij G. B . 29 Oct. 1927 n". 34 ( I . S. 
n». 510). 

Bij G. B . 11 Juli 1927 n°. 13 is eene commissie van toezicht 
op het Landsarchief ingesteld, tot taak hebbende toezicht uit te 
oefenen op den toestand en het gebruik van da t archief in het 
algemeen, zoomede op de werkzaamheden van den Lands-
archivaris en eventueel andere op dat archief werkzaam gestelde 
personen. 

J. 
I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE. 

Eene nieuwe regeling van de verhouding en de samenwerking lusschen burgerlijke en militaire gezaghebbenden kwam tot 
stand bij G. B . 20 Juni 1927 n». lx (I . S. n°. 345). 

§ 1. EUROPEESCH B E S T U U R ; POLITIE. 

a. EUBOPEKSCH BESTHK. 

Bij K» B. 24 Febr. 1927 n°. 71 (I . S. n°. 124) is — met 
ingang van 1 Juni 1927 (zie L S. n°. 303) — het K. B . 3 Dec. 
1925 n°. 51 ( I . S. 1926 n°. 28), houdende regeling van enkele 
onderwerpen, verband houdende met de instelling van provin-
eiën en van daarbinnen gelegen zelfstandige gemeenschappen, 
aangevuld. 

Bij G. B, 23 April 1927 n°. 2x (I. S. n°. 129) zijn de bij 
K. B . 11 April 1885 n°. 22 (I . S. n°. 102) aan de residenten 
opgedragen bevoegdheden, bemoeiingen en verrichtingen in zake 
de omzetting van communaal bezeten bouwgronden in erfelijk 
individueel bezit overgedragen aan eenige in verband met de 
bcstuurshervorming daarvoor m aanmerking komende nmbte-
naren en organen. 

De overdracht van bevoegd lied en inzake aanleg en gebruik 
van tramwegen ten behoeve van ondernemingen van landbouw 
en nijverheid in provincies (zie I. S. 1925 nos. 433. 588 en 684) 
is nader geregeld bij Ord. van 13 Febr, 1927 (I . S. n". 42). 

De regeling van den aanleg en het gebruik van transport-
kabels wordt in provincies overgelaten aan den provincialen 
raad (G. B . 13 Febr. 1927 n°. 4x in T. S. n°. 43). 

Bij Ord. van 4 Jan . 1928 (I . S. n°. 2) is het recht van den 
Gouverneur-Generaal tot schorsing en vernietiging van de be-
sluiten der gemeentebesturen nader geregeld. 

Hij G. B . 3 Febr. 1928 n°. lx (I . S, n°. '2f>\ zijn weder onder-
scheidingsvlaggen met het daarbij behoorende saluut voor de 
hoofden van gewestelijk bestuur ingevoerd. 

Ben overzicht betreffende de tewerkstelling op einde 1927 
van de controleurs bij het binnenlandsch bestuur op en buiten 
•lava en Madoera en van de gezaghebbers en fungeerende con-
troleurs bij het binnenlandseh bestuur in de Buitengewesten is 
opgenomen onder 1 van bijlage I I , terwijl onder I I I van dezelfde 
bijlage is te vinden een zoodanig overzicht betreffende de 
assistent-residenten bij den algemeenen bestuursdienst in de 
provincie West-Java en in het gouvernement der Molukken en 
de gezaghebbers in laatstgenoemd gouvernement. Een opgaaf 
van het aantal bestuursambtenaren, tijdelijk geplaatst buiten 

den bestuursdienst, of in betrekkingen die niet in de formatie 
zijn opgenomen, komt mede voor onder I van bijlage H . 

Java en Madoera. 

Bij Ord. van 14 Nov. 1927 (I. S. n°. 528) is eene algemeene 
kiesordonnantie voor de provinciën op Java en Madoera (,,Java 
Provincie Kiesordonnantie") vastgesteld. 

Nader gewijzigd is de administratieve indeeling van de resi-
dentiën Banjoemas (I . S. 1927 n°. 362), Madioen (I . S. 1927 
n°. 534) en Semarang en Soerabaja (I . S. n". 568). 

Bij Ordn. van 19 Dec. 1927 (I, S. n°. 560 en 561) is bepaald, 
dat — met ingang van 1 Juli 1928 — het gebied van elk der 
residentiën Soerakarta en Jogjakarta vormt een gewest, ge-
naamd gouvernement Soerakarta en gouvernement Jogjakarta, 
waarover he t bestuur wordt uitgeoefend door een gouverneur 
met Soerakarta respectievelijk Jogjakarta als standplaats. 

In verband met de voorgenomen instelling van de ad ministra 
tieve gewesten Oost- en Midden-Java, is bij Ord. van 19 Dec. 
1927 (L S. n°. 556) — met ingang van 1 Januar i 1928 — over-
gegaan tot eene herziening van de indeeling van het grond-
gebied van Nederlandsch-Indië voor zoover betreft de residen-
tiën Rembang, Semarang, Soerabaja, zoomede tot de opheffing 
van het ressort van den gewestelijken raad van Rembang. 

Bij Ord. van 19 Dec. 1927 ( I . S. n°. 559) zijn — met ingang 
van 1 Juli 1928 — de gewesten Pekalongan, Semarang, Ban-
joemas en Kedoe opgeheven en is hun gezamenlijk gebied 'gc-
vormd tot een gewest Midden-Java. De zetel v a n ' h e t bestuur 
over het gewest Midden-Java is Semarang. De ressorten van de 
gewestelijke raden van Pekalongan, Semarang, Banjoemas en 
Kedoe zetten hun bestaan voort onder de namen van ressort 
van de plaatselijke raden van Tegal en Pakalongan; Semarang, 
Koedoes, Rembang en Blora; Noord- en Zuid-Banjoemas; 
Kedoe, Bagelen en Wonosobo. 

Bij Ord. van 19 Dec. 1927 (I. S. n°. 558) zijn — met ingang 
van 1 Juli 1928 — de gewesten Soerabaja, Madioen, Kediri. 
Pasoeroean, Besoeki en Madioen opgeheven en is hun gezamen-
lijk gebied gevormd tot een gewest Oost-Java. De zetel van 
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het bestuur over het gewest Oost-Java is Soerabaju. Do ressor-
ten van de gewestelijke raden van Soerabaja, Madioen, Kediri, 
Pasoeroean, Besoeki en Madoera zetten luin bestaan voort onder 
de namen van ressort van de plaatselijke raden van Soerabaja, 
Modjokerto, Grisee en Bodjonegoro; Madioen en 1'onorogo; 
Kediri en Bli tar; 1'asoeroean, Malang en Probolinggo; Bondo-
WOM i n Djember; West-Madoera en Oost-Madoera. 

In verband met de opheffing van het gewest Rembang, zijn 
bij Ord. van 29 Dec. 1927 (I. S. n". 573) eenige voorzieningen 
getroffen. 

Buitengewetten. 

Atjeh en onderhoorigheden. Voor wijzigingen van bet regie-
ment op het afleggen van een examen in de Atjehsche taal door 
Europeesche bestuursambtenaren (Bb. n°. 10869) zie men Rb. 
nos. 1137'.) en 11418. 

Zulder- en Oosterafdeeling van Borneo. Bij G. B . 30 Maart 
1928 n°. 17 (I. S. nu. 80) is de onderafdoeliiig Boentok (afd. 
Doesoenlanden) als zoodanig opgeheven en voor zoover betreft 
het onderdistriet West-Doesoen gevoegd bij de onderafdeeling 
Moearatewe (afd-. Doesoenlanden) en voor zoover betreft het 
onderdistrict Oost-Doesoen gevoegd bij de onderafdeeling Tan-
djoeng (afd. Oeloe Soengai); tevens zijn de onderafdeelingen 

Boeloengan en Apo Kajan afgescheiden van de afdeeling Sama-
riiiila en gevormd tot een afzonderlijke afdeeling Boeloengan. 

I )e gebieden der onderafdeelingen Pelaihari, Tanahboemboü en 
Pasir zijn gewijzigd bij G. B . 36 April 1928 n°. 45 (I. S. n". 104). 

Molukken. Bij G. B . 8 Febr. 1927 n". 2x (1 . S. n°. 35) is 
bepaald, dat in het gouvernement der Molukken de functie van 
onderafdeelingsbestuurder kan worden opgedragen aan assis-
t ent residenten nieuwe stijl. 

Bij G. B . 4 Oct. 1927 n°. l x (I . S. n°, 473) is bepaald, dat 
he t bestu'ir over de onderaf deeling Boven-Digoel (afd. Am-
boina) mede kan worden opgedragen aan een onderafdeelings-
bestuurder. 

)). POLITIE . 

Bij G. B . 25 Oct- 1927 n°. 29 (I . S. n°. 505) is bepaald, dafc 
met ingang van den dag waarop ter zake door den Directeur van 
Binnenlandsch Bes tuur voorschriften zullen worden vastge-
steld, worden ingetrokken de bij G. B . 23 Mei 1918 n°. 48 ( I .S . 
n°. 261) en G. B . 1 Febr. 1915 n°. 46 (Bb. n<\ 8365) gegeven 
voorschriften betreffende de kleeding, bewapening en uitrusting 
van het personeel der algemeene en gewapende politie in \ e d e r - 
landsch-Indië. 

§ 2. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK ZELFBESTUUR. 

De instructie van den adviseur voor de decentralisatie (Bb. 
n°, 10751) is aangevuld bij G. B . 29 Oct. 1927 n°. 35 (Bb-. 
n°. 11481). 

Bij G. B . 10 Dec. 1927 n". 56 is eene commissie ingesteld 
welke zal zijn belast met het onderzoek naar de onderwerpen, 
die voor een taak van de gemeenten in medebestuur in aan-
merking komen (medebestuurs-commissie). 

Locale ressorten. Bij Ord. van 19 Dec. 1927 (I. S. n°. 557) 
zijn algemeene voorzieningen getroffen tot regeling van enkele 
gevolgen verbonden aan de opheffing van locale ressorten en 
de daarvoor ingestelde raden. 

Plaatselijke raden. Bij Ord. van 6 Sept. 1927 (1. S. n°. 440) 
is de regeling der verkiezing van de tot de inheemsche onder-
danen-niet-Nederlanders behoorende leden van den Minahasa-
raad (I . S. 1919 n°. 65) nader gewijzigd, met betrekking tot de 
kiesdistricten. 

Bij Ord van 24 Febr. 1928 (I. S. n°. 44) is de wijze van 
samenstelling van den Ambonraad gewijzigd en is eene nadere 
regeling getroffen inzake het aftreden van de gekozen leden 
van dien raad, terwijl bij Ord. van denzelfden datum (I . S. 
n°. 45) de regeling van de verkiezing van leden van dien raad 
nader is gewijzigd. 

Bij G. B . 20 Maart l'.n>8 n». 15 (1. S. n°. 74) zijn de ambten, 
waai aan bet l idmaatschap van den gewestelijken raad van 
Madoera is verbonden, nader aangewezen. 

Burgemeesters. He t door de burgemeesters te dragen onder-
sehoidingsteeken en ambtsgewaad is vastgesteld bij G. B . 15 
Juli 1927 n". 6 (Bb. n°. 11400). 

Wethouders. Bij G. B . 12 Juli 1927 n". 1 ( J . C. n°. 56) is 
bepaald, dat de gemeenteraad van Soerabaja. bij voorkeur uit 
zijn midden, drie wethouders benoemt. 

Afgezonderde geldmiddelen. Verhoogd werden de geldmid-
delen, afgezonderd voor de gemeente Amboina (I . Sv 1927 
n°. 431) (ter tegemoetkoming in de kosten van straatverlich-
ting), voor de gemeente Bandjermann (T. S. 1927 n°. 432) (in 
verband met de hoogere uitgaven, voortvloeiende uit verminde-
ring van het aantal gestraften, waarover die gemeente kan 
beschikken), voor de gemeente Bandoeng (T. S. 1927 n°. 433) 
(in verband met het (e gering gebleken bedrag der jaarlijksehe 
vaste uitkeering aan die gemeente), voor de gemeente Meesier 
Comelil (I. S. 1927 n°. 434) (in verband mei de ver/waring 
van het wegenonderhoud), voor het gewest Semarang (T. S. 
1927 n°. 444) (in verband met de wijziging van de grens tus-
schen de gewesten Semarang en Kedoe), voor het cultuurgebied 
der Oostkust van Sumatra (T. S. 1927 n°. 145) (ter tegemoet-

koming in de kosten van het onderhoud van wegen), voor de 
onderafdeeling Barabai (I . S. 1927 n°, 493) (in verband met de 
indienststelling van eigen personeel voor de uitvoering der 
locale werken). 

He t geheele bedrag van de op den voet van art. 123, lid 1, 
der Indische Staatsregeling, voor gewesten en gedeelten v a n ' 
gi'westen bij wijze van vaste uitkeering afgezonderde geldmid-
delen is, in verband met deze verhoogingen, thans gebracht op 
f 5 489 742. 

Locale belastingen. Bij Ord. van 27 Aug. 1926 (I. S. n°. 372), 
aangevuld bij die van 13 Nov. 1926 (I . S. n°. 497) en 12 Oct. 
1927 (I. S, n°. 486), zijn — met ingang van 1 Oei ober 1926 
(zie I . S. n°. 374) — regelen gesteld voor de invordering van 
belastingen van provinciën en van als zelfstandige gemeen-
BChappen aangewezen gedeelten daarvan, begrepen in kohieren, 
registers, leggers of s taten. 

Hij Ord. van 8 Nov. 1927 (I. S. n°. 517) zijn regelen vast-
gesteld omtrent de heffing en invordering van provinciale, 
regentschaps- en stadsgemeente-belastingen. 

Door de Regeering werden goedgekeurd: de verordening tot 
heffing en invordering eener belasting op het houden van open-
bare vermakelijkheden in de gemeente Soerabaja (extra bijv. 
.1. C. 1927 n°. 6 ) ; de verordening tot heffing en invordering 
eener belasting op den verkoop van vuurwerk in de gemeente 
Kediri (extra bijv. J . C. 1927 n°. 9) ; de verordening tot heffing 
en invordering eener belasting onder den naam van ,.forensen-
b) lasting op huurvoer tuigen" in de gemeente Kediri (extra 
bijv. .1. C. 1927 n°. 97) ; de verordening tot heffing eener aan-
vullende gemeentelijke belasting van de personen, die geacht 
kunnen worden in do gemeente Makassar tehuis te behooren 
en tot de militairen der zeemacht dan wel tot het varend perso-
neel der Koninklijke Paketvaartmaatschappij behooren en elders 
zijn of worden aangeslagen in de Landsinkomstenbelasting 
(extra bijv. J , C. 1927 nD. 2 ) ; de verordening tot heffing eener 
gemeentelijke forensenbelasting in de gemeente Makassar 
(extra bijv. J . 0 . 1927 n°. 52): de verordening tot heffing 
en invordering van eene belasting onder den naam van 
„d rank rech t " in de gemeente Amboina (extra bijv. J . C. 
1927 n". 82) : de verordening tot heffing en invordering 
eener gemeentelijke belasting van natuurlijke personen, die 
zich in den loop van een jaar in de gemeente Bandjermasin 
vestigen en elders zijn of worden aangeslagen in de Lands-
inkomstenbelasting (extra bijv .1. O. 1927 n°. 9 ) : de verorde-
ning tot: heffing en invordering van eene belasting onder den 
naam van „motorrij! uiLrehl>elasting" in het gewest Kediri (extra 
bijv. J . C. 1927 n°. 9 ) ; de regeling nopens den aanslag en de 
inning van landrente in het ressort Karangasem (extra bijv. 
J . C. 1927 n°. 24 ) : de wijzigingen van de verordening tot heffing 
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en invordering eener belasting op den verkoop \;>n sugoeweer in 
de gemeente Manado (extra bijv. J . C. 1927 n°. 2 ) ; de verorde-
ning op het maken van reclame in de gemeente Kediri (J. C. 
1027 n". H); de verordening op de wegenbelasting in de gemeente 
Blitar (extra bijv» J . C. 1927 n°. 1.1); de verordening tot heffing 
en invordering eener belasting onder den naam ren ,,motor-
rijtuigonbelasting" in het gewest Soerabaja (extra bijv. J . C. 
1937 n". 17); de verordening tot heffing van eene hrandw cerbe 
lasting in de gemeente Bandjermasin (extra bijv. J. C. 1927 n". 
25); de motorrijtuigenbelastingverordening in de gemeente Bli-
tar (extra bijv. J . O. 1927 n°. 86) ; <le verordening op de \\< gen-
belasting in de gemeente Madioen (extra bijv. J. C. 1927 n°. 44) ; 
de verordening tot beffing en invordering eener belasting op het 
houden van openbare vermakelijkheden in het gewest Rembang 
(extra bijv. J . G. 1927 n°. 58); de verordening tot heffing van 
opoenten op <le Landsinkomstenbelasting in de gemeente Modjo-
kerto (extra bijv. J . G. 1927 n°. 66) ; de verordening tot heffing 
van opcenten op de hoofdsom der personecle belasting in de 
gemeente Muljokerto (extra bijv. J . C. 19:27 n". 06) ; de ver-
ordening tot heffing eener gemeentelijke inkomstenbelasting in 
de gemeente Boerabaja (extra bijv. J . C. 1927 n°. 67); de rij- en 
voertuigenbelastmgverordening van de gemeente Modjokerto 
(extra bijv. J . G. 1927 n°. 73); de verordening tot heffing van 
eene vrachtauto* en autobusbelasting van de gemeente Sema-
rang (extra bijv. J . C. 1927 n°. 76); de verordening tot helling 
van eene automobielbelat ting van de gemeente Semarang (extra 
bijv. J. G. 1927 n°. 76); de verordening tot heffing van eene 
terreinenbelasting in de gemeente Semarang (extra bijv. J . C. 
1927 n°. 76); de verordening tot het heffen van eene belasting 
van naamlooze vennootschappen, commanditaire vennootsehap-
pen op aandeelen, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, ver-
eenigingen of stichtingen, welke een beroep of bedrijf uitoefenen 
en coöperatieve vereenigingen van de gemeente Semarang (extra 
bijv. J-. C. 1927 n°. 76); de verordening tot heffing en invorde-
ring eener belasting onder den naam van motorrijtuigenbelas-

n de gemeente Blitar (extra bijv. J . G. 1927 n°. 85); de 
verordening tot heffing en invordering eener belasting op den 
verkoop van sagoeweer van de gemeente Manado (extra bijv. 
J . G. 1927 n°. 100); de verordening tot het heffen van eene 
belasting op het maken van reclame in de gemeente Madioen 
(extra bijv. J . G. 1927 n°, 101). 

Gemeentelijke en gewestelijke geldleeningen. Bekrachtigd 
weiden de hieronder nader omschreven besluiten van geweste-
lijke en gemeenteraden, strekkende tot hei aangaan van geld-
leeningen. 

Gewestelijke Bedrag 
ofgemeente* der 

raad van: leening. 

Ordonnantie 
Bestemming van de opbreng* ter 

der leening. goedkeuring 
in I.S. 

Malang. 

Madioen. 

f 500000 

430000 

Uitbreiding van de drinkwater. 1927 n'. Ui. 
leiding; bouw van een stadhuis 
en aflossing van het rest uil 
van de 7" „'s leening 1922. 

Conversie van reeds loopende 1927 n". 105. 
geldleeningen, voorts ten be-
hoeve van hel eleclriciteita-
bedrijf, Boomede ten behoeve 
van de voltooiing van den 
pasarbouw. 

Gewestelijke 
of gemeente-

raad van: 

Bedrag 
der 

leening. 

Probolinggo. 

Probolinggo. 

i Tandjoeng-
balai. 

Boerabaja. 

Pekalongan. 

Kedoe. 

Boerabaja. 

Madoera. 
Banjoeinas. 

Rembang. 

Pasoeroean. 

Bandjerma-
sin. 

Bestemining van de opbrengst 
dor leening. 

Ordonnantie 
ter 

goedkeuring 
in I. S. 

1927 

1927 

n'\ 10t>. 

n°. 107. 

n°. 110. 

43 0OO Conversie van eene gemeente-
leening en hypotheekschuld. 

364 000 Aanleg van eene bronwater-
leiding. 

525000 Aflossing van het restant van 
geldleeningen; oprichting van 
een gemeentelijk electriciteit B-
bedrijf. 

225000 Aanleg van eene drinkwater-
leiding in Zuid-Soerabaja. 

1(52000 Conversie van eene geldleen HL'. 

760000! Pasarbouw: consolidatie van 
schulden. 

I 
660000 GemeenteUjk grondbedrijf. wu- 1927 n". S87. 

ningbedrjjf, waterleidingbe-
drijf', slachthuis; bouw van 
een gemeentehuis. 

1027 n". 290. 

1927 
1927 

nu. 335. 
n". 886. 

150<Kto| Gewestelijk electriciteitsbedrijf. 

500 000 

210000 

Verbetering en nieuwbouw van 
pasars. 

Verbetering van de drinkwater-
leidingen voor Rembang en 
Lasem. 

1927 
1927 

n°. 405. 
n°. 483. 

1927 n". 184. 

800 000 Pasarbedrijf, slachthuisbedrijf, 1927 n". 516. 
waterleidingbedrijf; aflossing 
van eene leening. 

1300U0 Bouw van pasarloodsen en van 
een sporttribune. 

1927 n°. ."78. 

Bij Ord. van 11 Mei 1927 (L S. n°. 224) zijn de verpliehtin-
gen geregeld van de regentschappen Gheribon, Koeningan, 
Indramajoe en Madjalengka tegenover de provincie West-Java 
met betrekking tot de door het voormalig gewest Cheribon aan-
gegane geldleeningen. 

Bij Ord. van 11 Jan. 1927 (I . S. n°. 13) is een besluit van den 
gewestelijken raad van Pekalongan en bij Ord. van 1 Dec. 1927 
(I. S. n°. 538) is een besluit van den gewestelijken raad van 
Pasoeroean bekrachtigd, beide strekkende tot wijziging van het 
rentecijfer van eene gebileening. 

Bij Ord. van 25 Febr. 1927 (f. S. n°. 58) is een besluit van 
den gewestelijken raad van Kedoe bekrachtigd, strekkende tot 
het converteeren van eene geldleenmg. 

Bij Ord. van 19 Jan . 1927 (I. S. n". 21) is een besluit van 
den gewestelijken raad van Pasoeroean bekrachtigd, strekkende 
tot het aangaan van eene erediet-overeeiikomst. 

Aan locale raden in beheer gegeven zaken. De voorziening 
in het belang van de naleving van de verordeningen op het 
gebruik van wegen in beheer bij locale raden (I. S. 1925 n°. 23), 
is bij Ord. van 10 Mei 1927 (T. S. n°. 178) uitgebreid lot locale 
pasarverordeningen. 

Verrichtingen der locale raden. Hieromtrent zij verwezen 
naar het uitgegeven decentralisatie-verslag 1926—1937. 

§ 3. INLANDSCH BESTUUR. 

Bij Ord. van 4 Jan . 1928 ( I S . n°. 2) is hei recht van den 
Gouverneur-Generaal tot schorsing en vernietiging van de be-
sluiten der regentschapsbesturen, alsmede de taa l . - waarin de 
regentschapsverordeningen behooren te worden vastgesteld, 
Mader geregeld, en is de mogelijkheid opengesteld tot toeken* 
ning van sittinggelden aan de leden van de colleges van geoom-
mitteerden. 

Eene algemeene kiesordonnantie voor de regentschappen op 
Java en Madoera, met uitzondering van de Vorstenlanden 
(regentschapskiesordonnontie) kwam tol stand bij Ord. van 
14 Nov. 1027 (I. S. n°. 529). 

Bij Ord. van 25 Jan 1938 (I . S. n". 11) zijn — met U rug-
werkende kracht tot 1 Januari 1926 — in beheer aan de be-
trokken regentschappen in de provincie West-Java overgedra-
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gen eenigc zaken, welke nnn het Land toebehooren, of bij de in 
de plaats van de betrokken voormalige gewesten getreden res-
sorten in beheer zijn geweest; tevens is eene nadere voorzie-
ning getroffen ten aanzien van de aan regentschappen in 
beheer overgedragen pasanggrahans. 

Hij t l . B. 18 Nov. 1927 n°. 37 (I. S. n"* 884) zijn — mat 
ingang van 1 Januar i 1928 — de regentschappen .Magetan en 
Patj i tan aangewezen als regentschappen, waar de overdracht 
van bevoegdheden, welke zijn omschreven in het Inlandach 
ontvoogdingsbesluit (I. S. 1921 n°. 310), kan plaats vinden. 

Met ingang van 1 Januar i 1928 wordt het onderdiatrict Dja-

singa (distr. Djasinga, reg. Buitenzorg) bestuurd door een 
onderdiatrictahoofd (I. S, 1927 n". 586). 

De binnen de grenzen der stad Malang (res. 1'asoeroean) 
i gelegen Inlandsche gemeente Temenggoengan is bij Ord. van 

10 Mei 1927 (I. S. n°. 181) opgeheven. 
De betrekking van diatrictihoofd van, Bontonompo (gouv. 

Celebes en onderhoorigheden) is ingetrokken (I. S. 1928 n". 89). 
Nopens de in 1927 plaats gehad hebbende samenvoegingen 

en splitsingen van desa 's komen opgaven voor in tabel II van 
bijlage H . 

§ 4. B E S T U U R OVER V R E E M D E O O S T E R L I N G E N . 

Te Poerwakarta (res* Krawang, prov. West-Java) is een 
hoofd der Arabieren met den titel van luitenant in dienst gesteld 
(I . S. 1927 n°. 540). 

Te Sragen (afd. Sragen, res. Soerakarta) is een hoofd der 
Chineezen met den titel van luitenant in dienst gesteld (1. S. 
1927 n°, 551). 

De luitenant der Klingaleezen en Chettys te Medan zal in 
den vervolge den titel voeren van luitenant der Voor-Indiërs, 
anderen dan Bengaleezen, Siks en Bombavers (I . S lïr28 
n°. 18), 

De formatie van het Chineeach bestuur ter hoofdplaats 
Makassar is bij G. B . 24 Dee. 1927 n°. 11 (T. S. n'\ 57(1} 
gewijzigd. 

He t personeel van het Chineesch bestuur in de residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo is uitgebreid met één 
luitenant voor het onderdist riet Sangaaanga (afd. Samarinda) 
( I S . 1928 n°. 77). 

De betrekking van luitenant der Chineezen te Tandjoengselor 
(onderafd. Boeloengan, afd. Samarinda, res. Zuider- en Oostcr-
afdeeling van Borneo) is ingetrokken (I . S. 1928 n°. 183). 

§ 5. B I J Z O N D E R E O N D E R W E R P E N . 

Emigrat ie van Javanen naar de Buitenge westen. Lampoeng-
sche Districten. Einde 1927 bedroeg het zielental voor Gedong 
Tataan 21 828. H e t sterftecijfer was 572 of 2,02 %, tegen 
2,57% in 1926. Vertrokken of om andere redenen afgevoerd zijn 
502 personen. He t aantal geboorten bedroeg 947, terwijl door 
immigratie op eigen kosten en door terugkomst van vroeger 
weggeloopen kolonisten het zieleulal in 1927 toenam mei 721 
De meest voorkomende ziekten waren malaria, influenza en 
dysenterie. I n het verslagjaar ontstonden 2 nieuwe desa's 
(Pringkoempoel en Podoromo) met een zielental van 242 en 201. 
De veestapel bestond einde 1927 uit 8528 beesten; er werden 
in 1927 985 kalveren geboren, terwijl 310 dieren stierven of 
geslacht werden. Op de veemarkt werden 710 beesten verkocht 
voor f 49 068. De padi-oogst bracht 212 (XX) pikol op. Dank zij 
den aanleg van waterleidingen, vermeerderde het sawahareaal 
met 415 bouws. In de nieuwe desa's werd 528 bouws oerbosch 
ontgonnen. Aan den aanplant van polowidjo op de erven werd 
de grootste zorg besteed, h i den Oostmoesson werden groote 
uitgestrektheden met tabak beplant. 

liet rielental op het kolonisatieterrein te Kota Agoeng be-
droeg einde 1927 3337. Kr kwamen in 1927 I's!» sterfgevallen 
(5,66%) voor; slechts 117 kinderen werden geboren. Vertrokken 
of om andere redenen afgevoerd zijn 111 personen. Door 
immigratie op eigen kosten en door terugkomst ren vroeger 
weggeloopen kolonisten nam het /ielental toe met 104. Nieuwe 
assaineeringsw erken werden ter hand genomen ter verbetering 
van den gezondheidstoestand. De veestape! telde einde 1927 
81 beesten. Geboren werdeii 19 kalveren, terwijl 28 beesten 
stierven: verkocht werden 11 stieren voor f 451. De padi-oogst 
braclit 31 000 pikol op. Het polow idjo-produet kon grit' van de 
hand worden gedaan tegen hooge prijzen. Dank zij de oprich-
ting van een pasar in het cent ruin van het kolonisal iet e n e n. kon 
de bevolking hare producten gemakkelijk verkoopen. De schul-
den van de kolonisten waren in den loop der jaren zóó hoog 
gestegen, dat de Begeering die schulden tot een redelijk inbaar 
bedrag moest redneeeien (de Begeering schreef voor hare 
rekening van de kolonistenleeningen f 2 6 3 0 0 0 ai, de Centrale 
Kas schreef f 82 000 af aan gekweekte rente en de Yolkskl 
bank nam eene vermindering der schulden met f 120 000 \ » r 
hnre rekening). 

Grenzen. De Westgrens van de afdeelingshoofdplaati 
(res. Pekalongan) is nader vastgesteld (I, S. 1027 ir'. 456). 

Door den Directeur van Binnenlamlsch Bestuur zijn de gren-
| zen vastgesteld van de afdeelingshoofdplaats Bangil (res. 

Pasoeroean) (Bb. n°. 113N0) en van de onderdistrictshoofdpuats 
Lawang (res. Pasoeroean) (Bb. n°. 11058). 

Bestrijding van drankmisbruik. Bij Ord. van 16 Aug. 1927 
(I . S. n°. 407) is strafbaar gesteld het zonder vergunning voor-
handen hebben van werktuigen, bestemd voor de bereiding van 
gedistilleerd in die Buitengewesten, waar die bereiding in het 
algemeen, dan wel zonder vergunning verboden is. Bij dezelfde 
gelegenheid zijn de bepalingen tot bestrijding van drankmis* 
bruis voor het voormalige gewest Amboina van toepassing ver-
klaard voor hel geheele gouvernement der afolukken. 

Vuurwapenen. De vuurwapenordonnantie (in- en uitvoer) 
1925 (I. S. 1025 n». 498) is — met ingang van 15 Mei 1027 (/ie 
1-. S. n°. 154) — gewijzigd bij Ord. van 18 Maarl 1027 ( I S 
n°. 88). 

He t G. B . 7 Juni 1870 n°. 20 (Bb. n°. 3114). waarbij is 
bepaald dal vuurwapens tegen betaling uit 's Lands magazijnen 
kunnen werden verkregen dooi' personen, die bewijzen daaraan 
behoefte te lubben, is bij G. B. 29 Mei 1027 n°. 11 (Bb. n°. 
11351) ingetrokken. 

Pet roleum. De petroleumopslagordonnantie ( I . S. 1027 
n°, 100) is aangevuld bij Ord. van 6 Dec. 1927 (I. S. n". 517). 

Bij Ord. van 16 Mei 1928 (T. S. n°. 144) zijn voorschriften 
gegeven ter uitvoering van de petroleum-vervoev,ordonnantie 
1027 (I. S. o'. 214) (petroleum-vervoerverordening 1928 

Reizen. Bij (J. Bn. 4 Aug. 1027 n". lx (1. S. n" 389). 7 Mei 
1928 n". lx (1. S. n°. 114) en 15 Mei 1028 n». 3x CL. S. n'. I 18) 
zijn eenige landstreken in de residentiën Manado, Bumatra 's 
Westkust en Manado aangewezen waar het reizen aan niet 
binnen die streken woonachtige personen, dan wel aan door het 
hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen categorieën daar* 
\: v all e i geoorloofd is met een paspoort. 

Motorrijtuigen. Voor de modellen van waarschuwingsborden 
voor de aanduiding van de maximum-snelheid door motor-
rijtuigen in acht te nemen, zie men Bb. n°. 11561. 
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II . PERSOONLIJKE DIENSTEN. 

In verband niet de opheffing op 1 Januar i 1928 van heb 
gewest l iembang en de toevoeging van 'lat gebiedsdeel eensdeels 
aan de residentie Semarang en anderdeels aan de residentie 
Soerabaja, zijn do voor de betrokken gebieden geldende heeren-
dienstordonnantiën bij Ord. van lo Maart 1038 (I. 8. n". c>2) 
gewijzigd. 

Bij Ordi van 5 Mei 1927 (I. 8. n". 152) is, met terugwerkende 
kracht tot 1 Januar i 1927, het hoofdgeld op Java en Madoera, 
gehi ven krachtens <le hoofdgeld-ordonnantie ( I S . 19.14 n°. 313), 
afgeschaft. Tn verband niet die afschaffing, is bij Ord. van 
7 Sept. 1927 (1. S. i r . ! l l ) voorzien in de wijze waarop gedu-

i rende 1927 de uitkeeringen in verband met de afschaffing van 
beerendiensten aan de gewesten op Java zullen plaats hebben. 

l ien rondschrijven betreffende de heerendiensten in de Bui-
{ tengt westen is opgenomen in Bb. n°. 11399. 

l i e t aantal verrichte dagdienstcn daalde van 14 343 397 in 
1926 tot 12 046 415 in 1927; he t aantal afkoopers steeg van 
560 184 tot 717 265. 

Verdere opgaven over 1927 . betreffende de verrichting van 
heerendienst en den afkoop daarvan in het rechtstreeks be-
stuurd gebied van de Buitengewesten zijn opgenomen in bij-
lage J . 

III AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; UITGIFTE VAN GROND. 

Bij G. B t 10 Mei 1928 n°. 17 is eene commissie ingesteld, 
welke tot taak heeft der Regeering van advies te dienen nopens 
de vraag of, en zoo ja, waarom en in hoever, het uit een princi-
pieel oogpunt gewenscht moet worden geacht het domein-
beginsel als grondslag van de agrarische wetgeving los te laten 
en van welke beginselen de agrarische wetgeving in dat geval 
zal moeten uitgaan, zoomede om in hoofdtrekken mede te 
deelen, welke veranderingen en uit een legislatief oogpunt en 
met het oog op de praktijk aan eene eventueele loslating of 
wijziging van dien grondslag verbonden zijn. 

Nieuwe voorschriften omtrent het verkrijgen van de vrije 
beschikking over ten behoeve van den Lande benoodigde gron-

den zijn vastgesteld bij G. B . 1 Juli 1927 n°. 7 (Bb. n°. 11372). 
H e t K. B . 12 Aug. 1912 n°. 54 (I . S. n°. 480) nopens de terug-

brenging van particuliere landerijen tot het Landsdomein is 
nader gewijzigd bij K. Bn. 19 April 1927 n°. 19 (I. S. n°. 285) 
en 7 Mei 1927 n°. 24 (I. S. n°. 302), 

De Ord. van 29 Sept. 1914 (I . S. n°. 639), zooals die wordt 
gelezen ingevolge Ord. van 26 Jun i 1916 (I . S-. n°. 454), hou-
dende de verklaring, dat het algemeen belang de terugbrenging 
tot het Landsdomein vordert van het particuliere land Keda-
woeng-Oost, is gewijzigd bij Ord. van 29 Dec. 1927 (I . S. 
n°. 579). 

§ 1. JAVA EN MADOERA. 

Omzett ing van communaal in erfelijk individueel grondbezit. 
Gedurende 1927 hebben 99 omzettingen van communaal in 
erfelijk individucel grondbezit plaats gehad in de residentie 
Semarang. 

Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door agrari-
schen eigendom. Gedurende 1927 werden, tot verkrijging van 
agrarischen eigendom op den voet van K. B . 10 April 1872 
n°. 29 (I. S. n°. 117). 19 aanvragen, betrekking hebbende op 
eene gezamenlijke uitgestrektheid van 5 1 bouws, aanhangig 
gemaakt, zoodal mei de op hel einde van 1926 aanhangig 
gebleven 129 aanvragen voor 12:58 bouws, in den loop van 1927 
148 aanvragen voor 1292 bouws in behandeling waren. Op het 
einde van 1927 waren nog in behandeling 135 aanvragen voor 
1253 bouws. 

Tengevolge van de nieuwe toewijzingen werd op het einde 
van 1927 eene uitgestrektheid van 12 960 bouws in agrarischen 
eigendom bezeten (vgi. de gewestelijke opgaven in tabel II van 
bijlage K). 

Verhuur Aan in agrarischen eigendom verkregen grond kwam 
voor in de residentiön West-Priangan, Oost-Priangan, Soerabaja 
en Kediri. 

Verhuur van grond door Inlanders aan niet-Inlanders . Op 
den voet van de grondhuur-ordonnantie (I. 8. 1918 nos. 88 en 
214 en 1919 n°. 124} zijn in de rechtstreeks bestuurde gewesten 

:; huurovereenkomsten bekrachtigd, betrekking hebbende 
op 168 032 bouws. Nadere opgaven daaromtrent bevat tabel T 
van bijlage K. 

Gedurende 1927 hebben 89 overtredingen plaats gehad (13 
in de residentie Pekalongan, 1 in de residentie Semarang, 16 
in Je residentie Soerabaja. 1 in de residentie Pasoerooan. ! in 
de residentie Besoeki en 1 in de residentie Kedoe). 

Ontginning door Inlanders van woosten, niet tot de desa 's 
behoorenden grond. Uit het overzicht, opgenomen in tabel TTI 
vnn bijlage K, blijkt, dal gedurende 1927, op den voet van de 

ontginningsordonnantie (I . S. 1896 n°. 44 en 1904 n°. 416), aan 
Inlanders 32 549 vergunningen zijn verleend om domeingrond 
te ontginnen en wel tot eene uitgestrektheid van 34 194 bouws, 
tegen 36 555 bouws krachtens 32 480 vergunningen in 1926. 

In 1927 kwamen 212 van de verleende vergunningen, betrek-
king hebbende op 116 bouws, te vervallen (in 1926 495 vergun-
ningen voor 350 bouws), hoofdzakelijk wegens het niet-
nakomen van de gestelde voorwaarden. 

Om soortgelijke redenen, als daarvoor tot dusver golden, zijn 
4805 aanvragen, betrekking hebbende op 4476 bouws, afge-
wezen. 

Het aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning be-
droeg in 1927 5851 (tegen 10 070 in 1926), van wie achteenvob 
gens 540, 61, 490, 364. 385, 787. 119. 85. 192. 115. 31 . 9. 
929, 294, 571, 35, 187. 538 en 119 in de residentiën Ban-
tam, Buitenzorg, Erawang, West-Priangan, Midden-Priangan, 
Oost-Priangan, Indramajoe, Cheribon, Pekalongan, Semarang, 
I .einbang, Soerabaja, Pasoeroean, Besoeki, Banjoemas, Kedoe, 
Madioen, Kediri en Madoera. 

Uitgifte van grond in erfpacht. Gedurende 1927 zijn in erf-
pachl voorloopig toegezegd 124 perceelen, tegen 59 in 1920 en 
63 in 1925. 

Afstand (vaste toezegging) in erfpacht van de in 1927 voor-
loopig toegezegde perceelen heeft in dat jaar nog niet plaats 
gehad; wel werden 85 in vorige jaren in erfpacht voorloopig 
toegezegde perceelen afgestaan (vast toegezegd) (waarvan 38 
in 1927 ingeschreven), tegen 31 in 1926 en 71 in 1925. 

Het aantal gedurende 1927 ingeschreven (door de aanvragers 
aanvaarde) perceelen bedroeg 64, ter gezamenlijke grootte van 
14 796 bouws, tegen 38 perceelen met eene gezamenlijke opper-
vlakte van 5697 bouws in 1926. 

Van de in 1927 aanvaarde perceelen, van welke er 7 ten name 
van Europeanen en de overige ten n a m e van cul tuurmaatschap-
pijen en een vreemden Oosterling zijn ingeschreven, waren er 
35 bestemd tot uitbreiding van bestaande ondernemingen, zoo-
dat zij niet voor het volle tijdvak van 75 jaren, doch voor den 
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verderen duur van het reeds op die ondernemingen gevestigd 
erfpachtsrccht zijn afgestaan. 

Tegenover evengemelde vermeerdering van het aantal inge-
sehreven perceelen met 64 tot eeno uitgestrektheid van 14 796 
bouws, valt to wijzen op het te niet gaan van 7 pen-celen en 
8 pereeelsgedeelten, te zamen groot 1674 bouws. 

Van de 64 aanvaarde perceelen is de canon vastgesteld voor 
4 op f 1, 9 op f 1,50, 3 op f 2, 5 op f 2,50, 13 op f 3 , 1 op f 3,50 
en 29 op f 5. 

Tot en met 1927 werden in erfpacht aanvaard 4061 perceelen 
ter gezamenlijke grootte van 800 216 bouws (zie tabel IV A van 
bijlage K), Hiervan zijn in 1926 en 1927 wegens het tenietgaan 
van het erfpachtsreeht tot het Land teruggekeerd 39 perceelen 
en 23 perceelsgedeelten, met eene gezamenlijke uitgestrektheid 

vun 16 289 bouws, zoodat op het einde van 1927 in erfpacht 
werden bezeten 4022 perceelen, ter gezamenlijke oppervlakte 
van 783 927 bouws. Behalve deze perceelen, waarop tijdens de 
uitgifte in erfpacht geen titel gevestigd was, waren op het einde 
van 1927 nog als in erfpacht bezeten, ingeschreven 89 perceelen 
(met eene oppervlakte van 32 299 bouws), uitmakende gronden, 
welke vóór de vestiging van dien titel als huurgronden te boek 
stonden. Uit noot a van tabel IV A van bijlage K blijkt, hoe de 
32 299 bouws, naar gelang ook van het aantal perceelen waar-
voor die uitgestrektheid stond ingeschreven, over de gewesten 
verdeeld waren. 

Op het einde van 1927 bedroeg het aanta l nog niet aan-
vaarde, doch reeds afgestane (vast toegezegde) perceelen 100, 
betrekking hebbende op 29 025 bouws, en da t der voorloopig 
toegezegde, doch nog niet afgestane (vast toegezegde) perceelen 
184, met eene uitgestrektheid van 99 984 bouws (gewestsgewijze 
aangegeven in de voormelde tabel IV A). 

H e t aantal aanvragen, in 1927 om verschillende redenen j 
afgewezen, bedroeg 120, tegen 63 in 1926. 

He t over 1927 door verschillende erfpachters op Java — ook • 
door hen, die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten — aan I 
canon verschuldigde bedroeg f 1 806 082. 

Bij het einde van 1927 waren tot uitoefening van den kleinen 
land- of tuinbouw door min-vermogende Europeanen voorloopig 
toegezegd 132 perceelen, tot eene gezamenlijke grootte van 
1831 bouws, en afgestaan (vast toegezegd) doch nog niet aan-
vaard 63 perceelen, met eene oppervlakte van 567 bouws, ter-
wijl 46 perceelen, gezamenlijk groot 448 bouws, door de aan-
vragers waren aanvaard (vgl. de gewestelijke opgaven onder 
IV C van bijlage K). 

Het aantal in 1927 om verschillende redenen afgewezen aan-
vragen bedroeg 40, tegen 59 in 1926. 

Verhuur van grond. Voor andere dan landbouwdoeleinden 
waren einde 1927 huurovereenkomsten van kracht op grooten-
deels door niet-Inlanders onwettig in gebruik genomen terreinen 
in alle gewesten op Java en Madoera over eene uitgestrektheid 
van 62 706 852 M2 . , waarvoor bedongen is f980 582. Volledige 
gegevens daaromtrent zijn te vinden in tabel VI van bijlage K. 

Verkoop van grond. De gezamenlijke uitgestrektheid van de 
kleine stukken grond, welke in 1927 voor woonerven en nijver-
heidsinrichtingen door het Land aan particulieren in eigendom 
zijn afgestaan, bedroeg 4 334 189 M2^, waarvoor verschuldigd 
was f 1 151 837 (zie tabel V van bijlage K) . 

Uitgifte van grond met het recht van opstal . De onder dezen 
titel in 1927 door het Land aan particulieren afgestane kleine 
stukken grond bedroegen gezamenlijk 3 602 012 M2 . , waarvoor 
bedongen werd f 264 746 (zie tabel V van bijlage K). 

Uitgifte van grond in bruikleen of me t he t recht van gebruik. 
Uitgifte in bruikleen of met het recht van gebruik had in 1927 
plaats in West-.Iava, Pekalongan. Semarang, Rembang en 
Kedoe. 

Beschikking door het Land over grond in he t bezit van derden. 
Hieromtrent zie men tabel VI I van bijlage K. 

§ 2. B U I T E N G E W E S T E N . 

1°. GoUVERNEMENTSLAXDEN. 

Het agrarisch reglement voor het gewest Bangka en onder-
hoorigheden (I . S. 1923 n°. 508 en 1927 n°. 194) is in werking 
getreden met ingang van 1 October 1927 (zie L S. 1927 n°. 451). 

Verhuur van grond door Inlanders aan niet-Inlanders . In de 
Minahasa (ros. Manado) werden, op den voet van het agrarisch 
reglement, klappertuinen verhuurd aan niet-Inlanders. 

Ontginning door Inlanders van domeingrond. In de residentie 
Benkoelen had uitbreiding der ontginningen plaats , meest voor 
den aanleg van na t t e en droge rijstvelden, en eveneens voor 
koffie-, klapper-, peper-, kruidnagel", hevea- en gambir-tuinen, 
zoomede voor z.g. tweede gewassen. 

In de residentie Djambi heeft ontginning plaats in streken 
gelegen binnen beperkte afstanden van de doesoens en kam-
pongs en langs de groote rivieren. Gebonden aan de plaais van 
iiiwnning. keert de Inlander spoedig weer terug tot de enkele 
jaren te voren door hem ontgonnen en daarna verlaten gronden 
(beloekar). In do laatste jaren zijn deze bcloekargronden hoofd-
zakelijk benut voor de cultuur van hevea. 

In het gouvernement Celebes en Onderhoorighedcn had 
geregeld uitbreiding plaats , meest voor klappertuinen en te r 
beplanting met tweede gewassen. 

Uitgifte van grond In erfpacht. Bij (J. B. 15 Juni 1927 
n°. 21 (I . S. n°-. 341) zijn regelen vastgesteld nopens de reser-
veerinir van grond voor den afstand niet het recht van erf-
pacht ten behoeve van de groot-landbouw-industrie. 

In 1027 kwamen 214 aanvragen om uitgifte in erfpacht van 
domeingrond tot afdoening (tegen 182 in 1926), van welke er 
48 zijn afgewezen, terwijl 14 ingediende aanvragen door de 
aanvragers werden ingetrokken en 66 toegezegde aanvragen 

| kwamen te vervallen. De 116 ingewilligde aanvragen haddeu 
betrekking op 125 perceelen tot eene uitgestrektheid van 
36 816 bouws. 

Van het beginsel om slechts bij uitzondering den canon lager 
te stellen dan het in 1888 aangenomen laagste bedrag van f l 
per bouw 's jaars, tenzij het streken geldt, waarvoor een lager 
bedrag vooralsnog aanbeveling verdient tot aanmoediging van 
de vestiging eener particuliere landbouwnijverheid, is in I'.i27 
afgeweken ten aanzien van 2 perceelen in Sumat ra ' s Westkust 
(f 0,20), 3 perceelen in Benkoelen, de Lampoengsehe Districten 
en de Molukkcn (f 0,50), 1 perceel in Benkoelen (f 0,;*>.'>) en 
1 perceel in de Molukken (f 0,75). Voorts is de jaarlijksche 
canon per bouw voor 32 perceelen in Sumat ra ' s Westkust , 
Tapanoeli, Lampoengsehe Districten. Palembang. Riouw en 
Onderhoorighedcn, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
Westerafdeeling van Borneo, Manado en de Molukken op f 1 
gesteld; terwijl voor 1 perceel (f 1,25), voor 3 perceelen (f 1,50). 
voor 5 perceelen ( f2 ) , voor 1 perceel ( f2 ,50) , voor 2 perceelen 
(f 3), voor 1 perceel (f 3,50), voor 2 perceelen (f 5), voor 1 per-
ecel (f 5.50) en voor 15 perceelen (f 7) de pachtsom per bouw 
's jaars hooger werd gesteld dan f 1. 

Ingeschreven, d. i. door de aanvragers aanvaard, zijn in l'.t'JT 
70 perceelen, gezamenlijk groot 21 768 bouws. Voor deze per-
ccelen, van welke er 10 bestemd waren tot uitbreiding van 
bestaande ondernemingen, zoodat zij niet voor het volle tijd-
vak van 75 jaren zijn afgestaan, is als maatstaf voor den jaar-
lijkschen canon aangenomen het hoogste bedrag van f 1 per 
bouw. 

In 1927 is aanteekening gehouden van hel tenietgaan van hot 
erfpachtsreeht op 27 perceelen, tengevolge waarvan de uitge-
strektheid der erfpachtsgronden verminderd is met 59 371 
bouws.. Op het einde van 1927 stonden 1670 perceelen te boek 
met eene uitgestrektheid van 1 190 124 bouws. zijnde de tot 
en mot 1927 aanvaarde 1714 perceelen gezamenlijk groot 
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1 290 270 bouwB (zie bijlage K, ouder IV A) verminderd met 
de in 1926 en 1927 aan het Land teruggekeerde 44 perceelen 
met eene oppervlakte van 100 L46 bouws. 

Ingevolge I . S. 1880 n° 39 en 1914 n». 307 was over 1926 
canon te betalen voor 1459 aanvaarde perceelen. He t versehul-
digd bedrag beliep f 721 550. 

Omtrent do aanzuivering gedurende 1927 wegens achterstand 
over vorige jaren, wordt verwezen naar tabel IV 15 van ibij-
lage K. 

Uitgifte van grond tot uitoefening van den kleinen land- of 
tuinbouw op den voet van T. S. 1904 n". 320, in verband met 
I . S. 1908 n". 203, kwam slechts voor in Sumat ra ' s Westkus t 
(2 perceelen, groot 24 en 10 bouws). 

Verhuur van grond. De huurovereenkomst betreffende de 
landen Lajang en Totaka (Celebes en Onderhoorigheden), ter 
grootte van 34 bouws, bleef voorfloopen. 

De voor andere dan landbouwdoeleinden loopende huurover-
eenkomsten, betrekking hebbende op grootendeels door niet-
lnlanders onwettig gebruikte gronden, brachten in 1927 aan 
hnursom f 225 004 op (zie tabel VI van bijlage K ) . 

Uitgifte van grond in eigendom of met het reoht van opstal. 
Hieromtrent zij verwezen naar de gewestelijke opgaven in 
tabel V van bijlage K. 

Uitgifte met het recht \?an gebruik of van bruikleen. Afstand 
in bruikleen of me t het recht vun gebruik kwam in 1927 voor in 
Tapanoeli en de Molukken. 

2°. ZELFBESTURENDE LANDSCHAPCUN. 

Bij G. B . 14 Jun i 1927 n°. 23 (I. S, n°. 339) is ingetrokken 
het G. B . 22 Oct. 1920 n°. 61 (I . S. n°, 781), houdende vaststel-
ling van eene regeling nopens de kostelooze ingebruikgeving voor 
de vestiging en uitbreiding van kolonistenkainpongs ter voor-
ziening in de arbeidsbehoefte op ondernemingen, van stukken 
grond, behoorende tot perceelen, welke in zelf besturende land-
schappen in de Buitengewesten in erfpacht zijn uitgegeven op 
den voet van de erfpachtsordonnantie in I . S-. 1919 n°. 61. 

IV. VOLKSKREDIETWEZEN. 

1. Centrale Kas. 

In het belang van het beheer van de Centrale Kas is bij Ord. 
van 10 Aug. 1927 (I . S. n°. 402) de mogelijkheid geopend om 
bij genoemd lichaam ook personeel buiten ambtelijk verband in 
dienst to stellen. 

Hot grondkapitaal ( f 2 875 250) bleef onveranderd; de rente-
vrije uitgestelde schuld bleef f 732 163. 

Einde 1927 hadden de volksbanken een bedrag van f 8 795 000 
bij de Kas belegd (f 8 049 000 in 1920). 

Einde 1927 hadden 78 banken (00 op J ava en 18 in de Buiten-
gewesten) eene credietovereenkomst met de Centrale Kas 
(vorig jaar 70); het geopende krediet bedroeg f 12 197 000, 
tegen f 10 575 000 in 1920. 

De rentevoet over deposito's, door de afdeelingsbanken be-
taald, bedroeg 5 % 's jaars. 

De Centrale Kas maakte een winst van f 126 000. 

2. Volksbanken. 

Het aantal banken bleef 90 (71 op Java en 19 in de Bui ten-
ge westen). 

He t afgeloopen jaar was gunstig voor het bedrijf der banken. 
De uitleeningen bedroegen op Java f 49 600 000 (verdeeld over 

712 70H personen) en in de Buitengewesten f 1 3 717 000 (ver-
deeld over 00 201 personen), tegen f 45 200 000 (653 751) en 
f 11 106 000 (47 902) in 1920. He t uitstaand bedrag vermeer-
derde met ruim f 5 millioen, hoofdzakelijk door vermeerdering 
van bet aantal leeners. De achterstand in de aflossingen ver-
minderde op Java van 5,9 tot 3,7 % en in de Buitengewesten 
van 2,53 tui 2,42 ",, van het uitstaand bedrag. 

Het eigen vermogen der banken nam in verslagjaar toe met 
ruim E lf millioen en bedroeg op Java gemiddeld 2 5 % en in 
de Buitengewesten 10,3 % van de opgenomen gelden. 

De beleggingen van Inlanders bij de volksbanken bedroegen 
einde 1927 op Java f 3 971 400 (in 1926 f 3 378 400) en in de 
Buitengewesten f K01 200 (in 1920 f 707 900). 

3. Deaaloemboengt. 

In 1927 zijn op Java opgeheven 127 en opgericht (door split-
sing van bestaande) 10 desaloemboengs, waardoor het aantal 
einde 1927 6071 bedroeg, tegen 0182 in 1926. 

|), uitgeleende hoeveelheid bedroeg 1 723 000 pikol padi, 
tegen 1 077 000 pikol in 1920. 

ilei aantal leeners daalde van 1 272 000 (verbeterd cijfer) 
tot 1 195 000, waardoor hei gemiddeld per leener ontvangen 
bedrag steeg (van 1,31 (ril 1,14 pikol). 

He t padibedrijfskapitaal der loemboengs steeg van 2 071 000 
tot 2 129 000 pikol; het gemiddelde bedrijfskapitaal in padi per 
loemboeng nam toe van 335 tot 351 pikol. Aan geld en schuren 
bezaten de loemboengs een kapitaal van f 8 792 000, waarvan 
f 7 377 000 belegd bij de volksbanken. De achterstand vermin-
derde van 60 000 tot 34 000 pikol. 

4. Desabanken. 

H e t aantal desabanken steeg van 5330 tot 5658, terwijl het 
uitstaand bedrag vermeerderde van f 7 128 500 tot f 8 231 600 
(of 'gemiddeld per bankje van f 1337 tot f 1455). Uitgeleend 
werd ruim f 41 millioen, verdeeld over 1 052 300 debiteuren. 
H e t aantal leeningen bedroeg 3 020 400, met een gemiddelde 
leensom van f 13,70. De achterstand bedroeg 1,3 % van hefc 
uitstaand bedrag. 

He t eigen vermogen van de desabanken steeg van f 9 877 000 
tot f 11 40)8 800. H e t overgroote deel der banken werkt bijna 
uitsluitend met eigen bedrijfskapitaal. Tegenover eene beleg-
ging van f 5 269 500 bij de volksbanken, werd door verschillende 
instellingen een «bedrag van f 1 128 500 van de volksbanken 
geleend. 

Over de leeningen werd een gemiddelde rente ontvangen van 
7,3 % (in het vorig jaar 7,8 %). 

De desabanken maakten, een netto-winst van f 1 494 800, 
tegen f 1 733 000 in 1926. 

He t aanlal ter Sumatra ' s Westkust in werking zijnde dorps-
bankjes bedroeg 302, tegen 208 einde 1926. De resultaten van 
het negeribankbedrijf waren goed. Gedurende 1927 werden door 
de bankjes 110 914 leeningen uitgegeven aan 6-1071 personen 
tot een bedrag van f 1 894 023. In 1926 waren die cijfers 
89 273, 52 454 en f 1 4 0 9 120. Door een 16-tal bankjes werden 
in 1927 landbouwleeningen uitgegeven, welke na den oogst 
tegelijk' met de rente ineens terugbetaald moeten worden. Tn 
Palembang hadden einde 1927 85 margabanken eredietovereen-
komsten gesloten met de Volksbank tot een bedrag van 
f528 250; de rentevergoeding bleef 6 °/u. He t door alle banken 
in 1927 uitgeleend bedrag bedroeg f 892 569 (in 1926 f 315 917). 
Het aantal leeners vermeerderde van 5771 tot 13 231. In Ben-
koelen hadden einde 1927 79 margabanken credietovereenkom-
slen gesloten met de Volksbank tot een bedrag van ruim 
f217 000 (in 1920 f 174 000); de door de Volksbank berekende 
rente bedraagt 0 %. Uitgeleend werd f 757 000, togen f 551 00O 
in 1920. Tn de Karolanden (gouv. Oostkust van Sumatra) waren 
einde 1927 30 bankjes in werking. Het uitgeleende bedrag steeg 
van f 221 000 tot f 330 000. De in Manado bestaande 19 bankjes 
leenden f 99 000 uit aan 1200 leeners (in 1920 f 78 000 en 1000). 
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Op Bali leenden de 44 bankjes een bedrag van f 190 508 uit aan 
5960 personen; het aantal leeningen bedroeg 10 438. 

5. Coöperatie. 

In de Minahasa werden 8 dorpserediet- en spaarvereenigingen 
opgericht en ingeschreven volgens de nieuwe regeling op de 
coöperatieve vereenigingen van Inlanders (zie I . S. 1927 n". 91). 

I n Soerabaja en Sernarang bleek van Inheemsche zijde belang-
stelling voor coöperatie te bestaan. De bedoeling is om de be-
staunde desabanken, liggende in de gemeenten waaraan door 
de opheffing van die desa 's haar juridische en bestuurlijke basis 
komt te ontvallen, in coöperatieve bankjes om te ze t ten; een 
9-tal dergelijke instellingen werden reeds opgericht en inge-
schreven. 

V. DIENST DER CHINEESCHE ZAKEN EN KANTOOR VOOR 
J A P A N S C H E ZAKEN. 

De adviseur, hoofd van den dienst, H . Mouw begaf zich 
naar China ter voldoening aan de hem bij G. B . 19 Nov. 1926 
n°. 23 gegeven opdracht (zie Verslag 1927, kol. 98). 

De ambtenaar voor Chineesche Zaken J . SNELLEN VAN VOL-
LENUOVEN werd belast met het houden van voordrachten over 
he t Chineesche vereenigingsleven ten behoeve van de adspi-
rant-commissarissen van politie van het laatste studiejaar der 
opleidingsschool voor het personeel der politie te Soekaboemi. 

Aan den ambtenaar voor Chineesche Zaken A. D. A. DE KAT 
ANGELIXO is opgedragen de samenstelling van een in de 
Fransche en Engelsche talen uit te geven boekwerk, waarin 

onze Inlander-politiek, waaronder te verstaan de Overheids-
zorg in al hare geledingen voor de belangen van de Inlandsche 
bevolking van Nederlandsch-Indië, objectief en duidelijk wordt 
uiteengezet, zulks op zoodanige wijze, da t een duidelijk beeld 
wordt verkregen van de beginselen, die het beleid van de 
Nederlandsche Begeering op dat terrein beheerschen. 

I n 1927 werden dienstreizen ondernomen naar de residen-
tiën Sernarang, Midden-, West- en Oost-Priangan, Wester-
afdeeling van Borneo, Billiton, Bangka, Palembang, Lam-
poengsche Districten, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
en naar Singapore. 

K. 

ONDERWIJS. l) 

Bij Ord. van 31 Mei 1928 ( I . S. n°. 189) is de verlofs-subsidie-
regeling (I. S. 1920 n°. 531) nader gewijzigd met betrekking tot 
de toekenning van voorschot op de ondersteuning voor verlofs-
bezoldiging van particuliere leerkrachten. 

De instructie voor den handleidingadviseur is opgenomen in 
Bb. ti°. 11412. 

I. Onderwijs met het Nedcrlandsch als voertaal. 

A. VoORIiKRKIDKNI) LAGER (FKÖBEL-) ONDERWIJS EN 
SPECIALE LEERGANGEN. 

Openbare fröbelklassen. Van Landswege wordt bet voor-
bereidend lager (fröbel-)onderwijs gegeven in de vóórklassen van 
een aantal scholen met onderricht op Westerschen grondslag. 

Einde 1927 waren aan die scholen 133 (107) vóórklassen ver-
bonden, met 5785 (4741) leerlingen en 87 (71) fröbelonderwijze-
ressen, een en ander verdeeld als volgt: a) 

1) Do tussehen ( ) geplaatste cijfers hebben betrekking op het jmtr 1936. 
u) Aan scholen met weinig leerlingen in de vóórklasse zijn meestentijds 

geen fröbelonderwijzeressen verbonden. Een onderwijzeres in het bezit der 
akto lager onderwijs geeft dan les in eene gecombineerde vóórklasse en 1ste 
klasse. Uit do volgende tabel kan dus niet het gemiddeld aantal leerlingen 
per fröbelonderwijzeres worden berekend. 

Aantal 
vóór-

klassen. 

Leerlingen. 

Jongens. 

Aantal 
fröbel-
i > i l t l . ' T -

HelBjes. wi ize" r essen. 

Java en Madocra. 

Europeesche lagere 
scholen 

Hollandsch-Inlandsche 
scholen 

Gemeentelijke Hol-
landsch- inlandsche 
scholen 

Speciale scholen . . 
Hollandsch-Chineesehe 

scholen 
Gemeentelijke Hol-

landsch-Chinnosche 
scholen 

20 (17) 189(208), 184(116) 9 (ö) 

31 (26) 1098(970) M6(880j 61 f24) 

4 147 49 4 
7 (6) 199(199); 195(163) 7 (7) 

Totalen 

34 (31) 

! 
ilOO (80) 

898(857» 786(626) : 10 (IK) 

109 65 l 

2640(2234)1675(1305) 71 (66) 
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Aantal 
VÓOP 

klassen. 

Leerlingen. 

Jongens. ' Meisjes. 

Aantal 
fiöbel-
onder 
\vi)ze-

ressen. 

e (5) | 110(93) 76(63) O Ui 

Buitengenetten. 
Europeesche lagere 

scholen 
Hollandseh-lnlandsche 

scholen 0(6) 300(227) 14ö(ll6) ! 6 (7) 
Speciale scholen . . 3 (2i | 102(84) 83(75) 1(1) 
Hollandsch-Chineesche | 

scholen 15 (14) 

Totalen 33 (27) 

413(355) | 240(189) 

'.•25 (759) ; 545(443) 

4 (4) 

16 (16) 

Bijzondere fröbelklassen en -scholen en speciale leergangen. 
H e t 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 
s taande fröbelscholen, uitgaande van particuliere corporaties. 
E inde 1627 waren aan die lagere scholen 89 (88) vóórklassen 
verbonden, met 4021 (3810) leerlingen en 44 (44) fröbelonder-
wijzeressen, een en ander verdeeld als volgt: a) 

Java en Madoera. 

Europeesche lagere 
scholen 

Hollandsch-Inlandsche 
scholen 

Speciale scholen . . 
Hollandsch-Chineesche 

scholen 

Totalen . . . 

Buitenyewesten. 

lagere 

Aantal 
vóór-

klassen. 

Leerlingen. 

Jongens. Meisjes. 

Aantal 
fröbel-
onder-
wij ze-

ressen. 

4 (4) 

46 (42) 
1 (0) 

24 (25) 

75 (71) 

66(87) 19(46) • — (1) 

1183(1126)i «51(695) j 33 (35) 
19(0) 21(0) — 

711(686) 

1979(1899) 

Europeesche 
scholen . 

463(475) | 4 (3) 

1354(1216) 37 (39) 

Hollandsch-Inlandsche 
scholen 

Hollandsch-Chineesche 
scholen 

Totalen . . . 

4 (7) 96(141) j 72(74) 1 (1) 

10 (10) 315(319) ! 205(161) ; 6 (4) 

14 (17) I 411(460) ' 277(235) ! 7 (6) 

Volgens de ontvangen opgaven bestonden einde 1927 op Java 
en Madoera 72 (89) en in de Buitengewesten 27 (15) op zich 
zelf staande particuliere fröbelscholen met onderscheidenlijk 
4008 (4703) en 1272 (770) leerlingen. 

Daarnaast bestonden op verschillende plaatsen, zoowel voor 
Europeesche als niet-Europeescbe kinderen, voor zoover bekend, 
op Java en Madoera 223 (208) ochtend*, middag- en avond-
scholen, of wel cursussen voor enkele vakken van lager onder-
wijs of meer uitgebreid lager onderwijs met 14 851 (12 867) leer-
lingen en in de Buitengewesten 49 (38) met 2192 (2147) leer-
lingen. 

B . LAGER ONDERWIJS. 

Bij G. B . 7 Sept. 1927 n°. 22 (J . C. n°. 73) is, bij wijze van 
tijdelijken maatregel, ecne reorganisatie van he t toezicht op bet 

e ) Aan scholen met weinig leerlingen in de vóórklasse zijn meestcntijdi 
geen fröbelondcrwijzcressen verbonden. Een onderwijz» res in het bezit der 
akte lager onderwijs geeft dan les in eene gecombineerde vóórklasse en 1ste 
klasse. Uit de volgende tabel kan dus niet het gemiddeld aantal leerlingen 
per fröbelonderwijzeres worden berekend. 

Westersch lager onderwijs tot stand gebracht. Nederlandsch-
Indië is daarbij voor dat toezicht verdeeld in 7 inspectie-
ressorten, waarvoor in dienst zijn gesteld een inspecteur in alge-
meenen dienst, acht inspecteurs (van wie één ter beschikking) 
en negen plaatsvervangende inspecteurs. De instructie voor de 
inspecteerende ambtenaren van dat onderwijs is opgenomen in 
Bb. n°. 11670. 

He t Europeesch onderwijsreglement (1. S. 1894 n°. 192) is 
nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 25 Eebr. 1928 (L 8. 
n°. 53) in verband met de wijziging van de eischen voor het 
examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid als onder-
wijzer(es). 

De in de Europeesche schoolinstructie voorkomende regeling 
van de uitreiking van schoolrapporten op de scholen voor Wes-
tersch lager onderwijs is gewijzigd (zie Bb. n°. 11588). 

Bij G. B . 28 Nov. 1927 n ' , 19 is, onder den naam van ,,Hol-
landsch-Inlandsche Onderwijscommissie", eene commissie van 
advies ingesteld inzake de maatschappelijke behoefte aan lager 
onderwijs met Nederlandsch als voertaal voor de inheemsche 
bevolking, welke tot taak heeft : 

a. te dienen van raad en voorlichting nopens de vraag tot 
hoever en in welke tempo met de uitbreiding van het lager 
onderwijs met Nederlandsch als voertaal voor de inheemsche 
bevolking moet worden voortgegaan en daarbij 

b. meer in het bijzonder na te gaan: 

1°. welke resultaten tot dusver met het hier bedoeld onder-
wijs zijn .bereikt, gemeten naar de behoefte der Indische maat-
schappij aan Westersch gevormde krachten en naar haar ver-
mogen om dezen eene positie te verzekeren in overeenstemming 
met de genoten opleiding ; 

2°. of de beginselen, welke tot dusver bij de voorziening in 
de vraag naar Hollandsch-Inlandsch onderwijs als richtsnoer 
hebben gegolden, herziening behoeven, zoo ja, welke criteria de 
uitbreiding van dit onderwijs moeten beheerschen; 

c. zoo mogelijk een op de aan te geven beginselen steunend 
concreet plan voor te brengen voor de uitbreiding van het aan-
tal Hollandsch-Inlandsche en schakelscholen in de eerstvolgende 
vijf jaren. 

Openbare Europeesche lagere scholen. H e t aantal openbare 
Europeesche lagere scholen kwam in 1927 van 184 op 187 [141 
(138) op Java en Madoera en 46 (46) in de Bui tengewesten] , 
waarvan 14 (14) uitsluitend voor meisjes. 

Eind 1927 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen — te zamen 25 617 (25 891) leerlingen, verdeeld als 
volgt: 

Java en Madoera. 

J o n g e n s . . 

Meisjes . . 

Totaal . 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

8 761(8882) : 1927(2042) 816(817) 

7 296 (7 168) i 1057 (1 096) 552 (525) 

16057 (16050) I 2984 (8 13S) 1 36S (1 342) 

Buitengewesten. 6) 

J o n g e n s . . . . i 2101(2141) | 641(724) 168(168) 

Meisjes . . . . ! 189S(1947) | 324(311) 76(70) 

Totaal . . . : 3999(40S8) 965(1035) 244(238) 

b) Van de meisjesschool te Manado en >an d« gemengde school te Balik-
papan zijn geen gegevens ontvangen. 
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l i e t aantal leerlingen, da t kosteloos tot de school was toe-
gelaten, bedroeg eindo 1927 5222 (5788). 

In het geheel waren op d a t tijdstip — me t inbegrip van de 
schoolhoofden — 8^9 (881) Europeesche leerkrachten aan de 
openbare Europeesche lagere scholen verbonden, namelijk 241 
(253) mannelijke en 470 (445) vrouwelijke op Java en Madoera 
en 75 (79) mannelijke en 113 (104) vrouwelijke in de Buiten-
gewesten. Voorts waren op die scholen werkzaam op Java en 
Madoera 5 (5) vrouwelijke kweekelingen en 9 (4) fröbelonder-
wijzeressen en in de Buitengewesten 1 (0) mannelijke kweeke-
ling en 5 (4) fröbelonderwijzeressen. 

Bijzondere Europeesche lagere scholen. H e t aantal bijzondere 
Europeesche lagere scholen .bedroeg einde 1927 80 (71), name-
lijk 55 (50) scholen op godsdienstigen grondslag en 25 (21) 
neutrale scholen, waarvan 67 (62) op J ava en Madoera en 13 
(9) in de Buitengewesten. Voor de splitsing van de subsidiën zie 
men bijlage M. 

Einde 1927 telden deze scholen —. met inbegrip van de vóór-
klassen — 16 743 (14 322) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Scholen opgods-
d iens t igen 
gronds lag . * 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 4 788 (3 957) 202 (186) 390 (889) 
Meisjes . . . . 5 754 (5 288) 270 (212) 519 (491) 

Buitengewesten. 
Jongens . . . . 387 (305) 27 (22) 18 (14) 
Meisjes . . . . 398 (370) 24 (17) 16 (9) 

Totaal . . . 11277(9 920) 523 (437) 943 (903) 

Neutrale 
scho len . 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 1912(1821) 54 (37) 59 (64) 
Meisjes . . . . 1410(1419) 35 (21) 57 (63) 

Buitengewesten. 
Jongens . . . . 234 (192) 18 (18) — 
Meisjes . . . . 218(198) 3 (3) 

Totaal . . . 3 774 (3 630) 110 (79) 116 (127) 

H e t aantal leerlingen, da t kosteloos onderwijs ontving, be-
droeg einde 1927 op de scholen op godsdienstigen grondslag 
op J ava en Madoera 917 jongens en 1040 meisjes en in de Bui-
tengewesten 84 jongens en 83 meisjes, en op de neutrale scholen 
op J ava en Madoera 10 jongens en 5 meisjes. In het geheel 
waren op dat tijdstip — me t inbegrip van de schoolhoofden — 
572 (505) Europeesche leerkrachten aan de particuliere Euro-
peesche lagere scholen verbonden, namelijk voor zooveel de 
scholen op godsdienstigen grondslag betreft 118 (99) manne-
lijko en 270 (239) vrouwelijke op Java en Madoera en 10 (8) 
mannelijke en 14 (12) vrouwelijke in de Buitengewesten, terwijl, 
voor zooveel de neutrale scholen betreft, die cijfers 41 (43), 
92 (83), 10 (9) en 17 (12) waren. Voorts waren aan de scholen 
op godsdienstigen grondslag werkzaam 11 (29) vrouwelijke 
kweekelingen. 

Openbare Hollandsch-Inlandsche scholen. He t aantal open-
bare Hollandsc-h-Inlnndsche scholen kwam van 162 op 172 [110 
(103) op Java en Madoera en 62 (59) in de Bui tengewesten] . 

Eind 1927 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen — 39 977 (37 968) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Java m Madoera. 

Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

10 (10) 
11 (10) 

21 (20) 

19190(18211) 
7428(6833) 

26618(25044) 

289 (218) 
94 (75) 

833 (288) 

Buitengewesten. 

Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

102 (90) 
93 (84) 

195 (174) 

9338(9 179) 
2890(2 704) 

12228(11888) 

377 (345) 
210 (214) 

587 (559) 

He t aantal leerlingen, dat kosteloos tot de school was toege-
laten, bedroeg einde 1927 171 (155) jongens en 85 (89) meisjes 
op Java en Madoera en 34 (144) jongens en 15 (122) meisjes in 
de Buitengewesten. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
hoofden der scholen — 1160 (1086) leerkrachten aan de open-
bare Hollandsch-Inlandsche scholen verbonden, namelijk 124 
(114) Europeesche onderwijzers, 105 (70) Europeesche onder-
wijzeressen en 526 (528) Inlandsche leerkrachten op Java en 
Madoera en 61 (54) Europeesche onderwijzers, 44 (34) Euro-
peesche onderwijzeressen en 300 (286) Inlandsche leerkrachten 
in de Buitengewesten. Voorts waren aan die scholen werkzaam 
10 (9) Europeesche en 25 (15) Inlandsche fröbelonderwijzeres-
sen op Java en Madoera en 1 (4) Europeesche en 5 (4) Inland-
sche fröbelonderwijzeressen in de Buitengewesten. 

Bijzondere Hollandsch-Inlandsche scholen. Voor zoover 
bekend, bedroeg het aantal bijzondere Hollandsch-Inlandsche 
scholen einde 1927 114 (111), namelijk 66 (61) scholen op gods-
dienstigen grondslag en 48 (50) neutrale scholen, waarvan 66 
(48) en 25 (35) van Landswege worden gesubsidieerd. Voor de 
splitsing van de subsidiën zie men bijlage M. 

Einde 1927 telden deze scholen voor zoover bekend — met, 
inbegrip van de vóórklassen — tezamen 23 252 (23 818) leer-
iingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. 

Scholen opgods-
d ienst igen 
grondslag . 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Buitengewesten. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . . 

Neutrale 
scho len . 

Java m Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Buitengewesten. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

31 (27) 
22 (20t 

7846(7333) 
2683(2496) 

277 (280) 
156 (1661 

30 (17) 
62 (50) 

145 (114) 

; 2052(2271) 
' 1157(1187) 

j 13788(13287) 

90 (70) 
148 (143) 

671 (619) 

1 (2) 
0 (1) 

0 ( l i 
0 (1) 

1 (5) 

4 457 (50:) li 
3100(28121 

805(1281) 

202 (484) 

8564 (9 631) i 133 (182) 

46 (40i 
BS (18) 

28 (54) 
13 (20) 

Het aantal leerlingen, dat kosteloos onderwijs ontving, be-
droeg einde 1927 op de scholen op godsdienstigen grondslag op 
Java en Madoera 16 (12) jongens en 14 (34) meisjes en in de 

Handelingen üer Blalen-Uenenud. Bijlagen. 1'.>2N—1029. 5. Ned.-Indië. 
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Bmtengewesfen 4 (8) jongens en 13 (11) meisjes en op de 
neutrale scholen op Java en Madoera 33 (29) jongens en 10 (12) 
meisjes en in de Buitengewesten 3 (23) jongens en 1 (5) meisjes. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
hoofden der scholen — 654 (678) leerkrachten aan de bijzondere 
Hollandsch-Inlandsche scholen verbonden, namelijk voor wat 
betreft de scholen op godsdienstigen grondslag 80 (78) Europee-
sche onderwijzers, 66 (52) Europcesche onderwijzeressen en 
154 (153) Inlandsche leerkrachten op Java en Madoera en 16 
(28) Europcesche onderwijzers, 13 (14) Europcesche onder-
wijzeressen en 69 (58) Inlandsche leerkrachten in de Buiten-
gewesten. 

Voor wat betreft de neutrale scholen waren die cijfers 2(5 (28), 
68 (69), 128 (135) en 2 (1), 4 (4), 28 (58). 

Voorts waren aan de scholen op godsdienstigen grondslag 
werkzaam 8 (11) Europeesche en 9 (12) Inlandsche fröbel-
onderwijzeressen — van wie 1 (1) Inlandsche in de Buiten-
gewestcn — en aan de neutrale scholen 9 (9) Europeesche en 
7 (6) Inlandsche fröbelonderwijzeressen uitsluitend op Java en 
Madoera. 

Openbare speciale scholen. Door de oprichting van speciale 
scholen te Bandoeng en Padang (G. B . 5 April 1927 n°. 18) steeg 
het aantal speciale scholen van 8 tot 10 (7 op Java en Madoera 
en 3 in de Buitengewesten). Einde 1927 telden deze scholen 
— met inbegrip van de vóórklassen — 2766 (2611) leerlingen, 
verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

— 941 (916) 
775 (759) 

1716 (1675) 

18 (15) 
5 (5) 

23 (20) 

Buüengewesten. 

— 
564 (512) 
463 (404) — 

Totaal . . . 

— 

1 027 (916) 

— 

Het aantal leerlingen, dat kosteloos tot de school was toege-
laten, bedroeg einde 1927 76 (60) jongens en 37 (33) meisjes 
op Java en Madoera en 4 (4) jongens en 8 (9) meisjes in de 
Buitengewesten. 

In het geheel waren op dat tijdstip •— met inbegrip van de 
schoolhoofden — 73 (59) leerkrachten aan de speciale scholen 
verbonden, namelijk 10 (7) Europeesche onderwijzers, 5 (1) 
Europcesche onderwijzeressen en 32 (29) Inlandsche leerkrach-
ten op Java en Madoera en 3 (2) Europeesche onderwijzers, 
1 (1) Europeesche onderwijzeres en 22 (19) Inlandsche leer-
krachien in de Buitengewesten. Voorts waren aan die scholen 
werkzaam 5 (4) Europeesche en 2 (3) Tnlandsche fröbelonder-
wijzcressen op Java en Madoera en 1 Europeesche fröbelonder-
wijzeres in de Buitengewesten. 

Bij G. B. 20 Juni 1928 n°. 2 (T. S. n<\ 220) is bepaald, dat de 
bemoeienissen, welke aan de Inlandsche schoolcommissiën met 
betrekking tot de speciale scholen zijn opgedragen, voortaan 
worden uitgeoefend door de Europeesche schoolcommissiën. 

Bijzondere speciale scholen. De op .lava bestaande bijzondere 
speciale school telde einde 1927 142 Inlandsche leerlingen (76 
jongens en (IC) meisjes). Aan de school waren verbonden 3 Euro-
peesche onderwijzeressen en 1 Inlandsche onderwijzeres. 

Openbare schakelscholen. Het reglement voor de openbare 
schakelscholen is opgenomen in Bb. n°. 11549. Door de opening 
van 7 nieuwe scholen op Java en Madoera en 1 nieuwe school 
in de Buitengewesten kwam het aantal openbare schakelscholen 
op 30 (22), namelijk 21 (14) scholen op Java en Madoera en 
9 (8) in de Buitengewesten. Eind 1927 telden deze scholen 2096 
(1276) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

— 1 345 (730) 
91 (55) 

1 436 (785) 

5 (0) 
l (0) 

6 (0) 

Buüengewesten. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

_ 527 (379) 
116 (100) 

7 (10) 
4 (2) 

Totaal . . . 648 (479) U (12) 

Het aantal leerlingen, dat kosteloos tot de school was toe-
gelaten, .bedroeg einde 1927 9 (1) jongens op Java en Madoera 
en 2 (1) jongens en 1 (0) meisje in de Buitengewesten. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
schoolhoofden — 80 (54) leerkrachten aan de openbare schakel-
scholen verbonden, namelijk 20 (14) Europeesche onderwijzers, 
2 (0) Europeesche onderwijzeressen en 31 (18) Inlandsche leer-
krachten op J ava en Madoera en 9 (8) Europeesche onder-
wijzers. I (1) Europeesche onderwijzeres en 17 (13) Inlandsche 
leerkrachten in de Buitengewesten. 

Bijzondere schakelscholen. H e t aantal bijzondere schakel-
scholen bedroeg einde 1927 9 (6), namelijk 8 (3) scholen op 
godsdienstigen grondslag en 1 (3) neutrale school. 

E inde 1927 telden deze scholen 568 (365) leerlingen (568 
Inlanders en 2 Vreemde Oosterlingen), te weten 512 (215) 
jongens en 23 (13) meisjes op de scholen op godsdienstigen 
grondslag en 30 (135) jangens en 3 (2) meisjes op de neutrale 
scholem 

In het geheel waren op da t tijdstip — met inbegrip van de 
schoolhoofden — 24 (13) leerkrachten aan de bijzondere schakel-
scholen verbonden, namelijk 7 (3) Europeesche onderwijzers, 
1 (0) Europeesche onderwijzeres en 13 (5) Inlandsche leerkrach-
ten aan de scholen op godsdienstigen grondslag en 1 (3) Euro-
peesche onderwijzer en 2 (2) Inlandsche leerkrachten aan da 
neutrale scholen. 

Openbare Hollandsch-Chineesche scholen. Als gevolg van 
de opening van 8 nieuwe scholen steeg het aantal openbare 
Hollandsch-Chineesche scholen van 45 op 53, waarvan 15 in de 
Buitengewesten. 

Eind 1927 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen — 13 152 (10 998) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Java en Madoera. 

J o n g e n s . . . 

Meisjes . . . 

Totaal . . 

Buüengewesten. 
Jongens . . . 
Meisjes . . . 

Totaal . . 

2 (2) 
5 (8) 

7 (5) 

3 (7, 
1 (8) 

4 (10) 

6 272 (5 170) 
3 781 (2 871) 

2 (2) 
5 (8) 

7 (5) 

3 (7, 
1 (8) 

4 (10) 10 053 (8 041) 

16 (27) 
28 (25) 

18 i52) 

161 (144) 
46 (85) 

i 

| 1979 (1 925) 
859 (786) 

16 (27) 
28 (25) 

18 i52) 207 (17!)) 2s:;s (2 711) 

Het aantal leerlingen, dat kosteloos tot de school was toe-
gelaten, bedroeg einde 1927 34 (37) jongens en 14 (15) meisjes 
op Java en Madoera en 3 (6) jongens en 3 (3) meisjes in de 
Bintengewesten. 

In het geheel waren op dat tijdstip — met inbegrip van de 
schoolhoofden —• 341 (29(5) onderwijzers aan de openbare Hol-
landsch-Chineesche scholen verbonden, namelijk 208 (167) 
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Europeesehe leerkrachten — onder wie 141 (116) vrouwelijke — 
en 48 (37) Chineesche — onder wie 16 (14) vrouwelijke — op 
Java en Madoera. I n de Buitengewesten bevonden zich 65 (73) 
Europeesehe leerkrachten — onder wie 39 (49) vrouwelijke — 
en 20 (19) Chineesche leerkrachten, onder wie 7 (7) vrouwelijke. 
Voorts waren aan die scholen werk/nam 20 (18) fröbelonder-
wijseressen op Java en Madoera en 4 (4) in de Buitengcwesten. 

Bijzondere Hollandsch-CIiinecsche scholen. Voor zoover op-
gaven werden ontvangen, bedroeg het aantal bijzondere Hol-
landsch-Chineesche scholen einde 1927 37 (36), namelijk 84 (31) 
op godsdienstigeu grondslag (22 op Java en Madoera en 12 in 
de Buitengewesten) en 3 (5) neutrale uitsluitend op Javn en 
Madoera. 

Einde 1927 telden deze scholen — met inbegrip van de vóór-
klassen — 7491 (7498) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Scholen 0|>gOds-
dienstiuen 
grondslag. 

Java en Madoera. 
Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

41 (38) 
46 (44) 

21 (13) 
30 (15) 

138 (110) 

332 (23o) 
114 (104) 

187 (160) 
91 (64) 

2 856 (2 -V)8> 
1 640 il 4001 

1 087 (1 002) 
638 (616) 

724 (5tj4) ; 6 171 (5 576) 

Buitengewesten. 

Jongens . . . . 
Meisjes . . . . 

Totaal . . . 

Neutrale 
scholen. 

Java en Madoera. 

Jongens . . . . 284 (820) 
Meisjes . . . . 144 (428) 

Totaal . . . 428 (1 248) 
H e t aantal leerlingen, dal kosteloos onderwijs ontving, be-

droeg einde 1927 op de scholen op godsdienstigen grondslag op 
Java en Madoera 3 (6) jongens en 5 (11) meisjes en in de Bui-
tengewesten 49 (65) jongens en 36 (35) meisjes. 

I n het geheel waren op da t tijdstip — me t inbegrip van de 
hoofden der scholen — 198 (105) onlerwijzers aan de bijzondere 
Hollandsch-Chineesche scholen verbonden, namelijk voor wat 
betreft de scholen op godsdienstigen grondslag 120 (109) Euro-
peesche (onder wie 70 (62) vrouwelijke) en 10 (6) Chineesche 
[onder wie 5 (4) vrouwelijke] leerkrachten op J ava en Madoera 
en 50 (46) uitsluitend Europeesehe leerkrachten (onder wie 
27 (24) vrouwelijke) in de Buitengewesten. Aan de alleen op 
Java gevestigde neutrale scholen waren verbonden 15 (30) Euro-
peesche leerkrachten (onder wie 13 (22) vrouwelijke). 

Voorts waren aan de confessioneels scholen 9 (6) fröbelonder-
wijzeressen, van wie 6 (4) in de Buitcngewcsten, en aan de 
neutrale scholen 1 (1) fröbelonderwijzcres werkzaam. 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 1926. 

li)27. 
i Vfmrloopigo 

r i j l 'Ts . l 

W e s t e r s c h l a g e r o n d e r w i j s 
l i t i r a r e u . 

I. Openbaar en bijzonder n,nle,triJK. 
| Personeel . . 

Inspectie Europeesch \ s t a n d p l a a t s 
lager en Hollandsen. t £ 
Inlandsen onderwas. ƒ 

' Materieel . . 

130.7 

3,6 

Totaal 

15:: 

6,2 

f 138,9 f 162.4 

Uitgaven en ontvangsten 
«in 1000 tallen guldens). 

1926. 1927. 
(Voorloopigf 

L'. Openbaar onderwijs. 

Personeel 

Europeesch lagei 
onderwijs. 

Hollandsch-Chi-
neesch onderwijs. 

Hollandsch-In-
landsch onderwijs. 

f 3 767.8 f 3 846 
Standplaats 

toelagen . 
Matei ieel 
Gebouwen . 
Personeel . 
Standplaats 

toelagen , 
Materieel . 
Gebouwen . 
Personeel . 
Standplaats 

toelagen . 
tterieel 

Gebouwen . 

54,6 
248.2 

t 
1 068, i 

19,2 
108,6 I 
t 

8 864,8 

65,7 
222.4 
t 

66 
257,3 
t 

1 140 

21,8 
92,3 
t 

8606 

63,4 
812.3 

Totaal 

8. Bijzonder onderwijs. 

Subsidièn ten behoeve van het Euro-
peesch lager. Hollandsch-Chineeseh 
en Hollandsen Inlandsch onderwijs. 

Subsidièn ten behoeve van hetfröbel-
ondervvijs 

Subsidièn ter bestrijding van de ver-
lofskosten ten behoeve van Euro-
peesche leerkrachten 

Subsidièn ter bestrijding van de kosten 
van uitzending uit Nederland van 
Europeesehe leerkrachten . . . . 

i f 8 918.it f 9 303.6 

f 4 655 

94,6 

397 

287 

4 600 

180 

3H(i 

Totaal 

250 

f 5 433,6 f 5 360 

Ontvangsten. 
S c h o o l g e l d e n . 

Openbaar onderwijs. 
Europeesch lager onderwijs . . 
Hollandsch-Chineeseh onderwijs 
Hol landsenInlandsen onderwijs 

Totaal . . . 

C. V o o s T o a z n sa UITGEBREID I.AGER ONDERWIJS. 

Openbare Mulo-afdeelingen der Algemeene Middelbare 
School. Als gevolg van de opening van vier nieuwe Mulo-
afdeelingen der algemeene middelbare school, steeg het aantal 
dezer onderwijsinstellingen in 1927 van 26 tot 30, met 7179 

| (6716) leerlingen, verdeeld als volgt: 

f 1 221,8 f 1 176,6 
382 398,3 

1 202,1 1 171,6 

f 2805.9 f 2 746.* 

Europeanen. : Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

Jongens . . . . ' 1 098 (1 196) j 8656 (8217) 600 (571) 
Meisjes . . . . 977 (969) 709 (657) 139 (106) 

Totaal 2075 (2 165) 4 865 (8874) 739 (677) 

http://8
http://918.it
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Aan de mulo-afdeelingen varen einde 1927 334 (293) Euro-
pee ene leerkrachten verbonden, namelijk '270 (245) manne-
lijke en 64 f48) vrouwelijk* 

Op de scholen met gedifferentieerd leerplan wordt aan de 
leerlingen, die drie maanden in de eerste klasse doorgebracht 
hebben, geadviseerd of het gewenseht is, dat zij naast het onder-
wijs ii> Engelsen, nog bovendien los in 1 of 2 talen zullen ont-
vangen. Na het eerste studiejaar wordt een advies uitgebracht 
over het volgen van eind- of vervolgonderwijs* 

Einde 1927 waren '2H (25) Inlandsche leerkrachten aan deze 
scholen verbonden 

Bijzondere Mulo-scholen. H e t aantal particuliere Mulo-
scholen steeg in 1927 van 21 tot 24. Voor de splitsing van de 
aan 20 (16) dier scholen verleende subsidién zie men bijlage M. 

Einde 1927 telden de bijzondere scholen tezamen 2445 (1980) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

: ! 
Europeanen. inlanders. 

Vreemde 
oosterlingen. 

Jongens . 
Meisjes 

Totaal 

594 (455) 
799 (704) 

1 393 (1 159) 

593 (472) 
133 (91) 

726 (563) 

230 (194) 
96 (64) 

326 (258) 

Einde 1927 waren bij de particuliere Mulo-scholen werkzaam 
90 (65) mannelijke en 47 (44) vrouwelijke Europeesche leer-
krachten en 3 (4) Inlandsche leerkrachten. 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 

1920. 1927. 
(Voorlooptpe 

cijfers.) 

Mulo-onderwi j s . 

U i t g a v e n . 

Personeel . . . 
Inspectie 1 Materieel. . . . 

Standplaatstoelagen 

Totaal . f 

15,7 f 

0,6 

f 16,3 

16,7 

0,6 

17,3 

Openbaar Mu-
lo-onderwijs. 

Personeel . . . . 
Standplaatstoelagen 
Materieel 
Gebouwen . . . . 

Totaal . . . . 

f 2 473,4 
98 

266 
i-

f 2 837,4 

f 2 575 
107 
170 
t 

f 2 652 

Byzonder Mulo-onderwijs (subsidiën) 

O n t v a n g s t e n , 
(schoolgelden). 

Openbaar Mulo-onderwijs 

f 629,3 I f 550 

467,9 488.5 

D. MIDDELBAAR EN VOORBEREIDEND HOOGEK ONDERWIJS. 

De gezamenlijke wekelijksche taak voor reizende leeraren ia 
vastgesteld bij G. B . 10 Aug. 1927 n°. 37 ( l ib. n". 11410). 

Openbare hoogere burgerscholen. H e t reglement op de open-
bare hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus is nader ge-
wijzigd bij G. B . 7 April 1928 n°. 21 ( l ib . n°. 11623). 

De regeling van de toelatingsexamens tot de eerste klassen 
der hoogere burgerscholen is nader gewijzigd en aangevuld bij 
G. B . 2 J an . 1928 n°. 22 (Bb. n°. 11550). 

H e t aantal openbare hoogere burgerscholen met 5-jarigen 
cursus bedroeg 5 (te Batavia, Bnndoeng, Semarang, Soerabaja 
en Malang) Aan laatstgenoemde, op 1 Juli 1927 geopende 

school is tevens verbonden een voorbereidend hooger ou<lerwija-
afdeeling B der algemeene middelbare school (zie G. B . 18 Mei 
1927 n°. 49). 

Bindt 1927 telden de 5 openbare hoogere burgerscholen me t 
5»jarigen cursus tezamen 1776 (1830) leerlingen, verdeeld als 
volgt: 

Jongens 
Meisjes 

Totaal . 

1082 (1 184) 
456 (400) 

1 538 (1 584) 

95 («)0l 
23 (24) 

118 (114) 

98 (114) 
24 (18) 

120 (132) 

Aan het eindexamen onderwierpen zich 209 (210) candidaten, 
van wie er 149 (152) slaagden. 

De openbare hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus te 
Weltevreden (Trins Hendrik-school) telde einde 1927 120 leer-
lingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

Jongens . . 48 12 22 
Meisjes . . . . 37 1 

Totaal . . . 85 12 23 

Aan het eindexamen onderwierpen zich 40 (41; candidaten, 
van wie er 29 (25) slaagden* 

Bijzondere hoogere burgerscholen. H e t aantal particuliere 
hoogere burgerscholen voor meisjes bleef 7 (2 neutrale en 4 
Roomsch-katholieke met een driejarigen en een neutrale met een 
vijfjarigen cursus). 

Einde 1927 telden de zes hoogere burgerscholen met 3-jarigen 
cursus te zamen 583 (578) leerlingen, namelijk 527 (541) Euro-
peesche, 13 (8) Inlandsche en 43 (29) Chineesche meisjes. De 
eenige hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus (van de Car-
pentier Alting-stichting te Weltevreden) had op dat tijdstip 88 
(96) leerlingen, namelijk 83 (93) Europeesche, 4 (0) Inlandsche 
en 1 (3) Chineesch meisje. 

De 2 particuliere lycea (één te Batavia en één te Bandoeng) 
telden einde 1927 214 (87) leerlingen, namelijk 136 (53) Euro-
peesche jongens en 73 (29) Europeesche meisjes, 0 (1) Inland-
sche jongen en 2 (1) Inlandsche meisjes, 2 (2) Chineesche jon-
gens en 1 (1) Chineesch meisje. 

Aan het eindexamen bij de particuliere hoogere burgerscholen 
met 3-jarigen cursus onderwierpen zich 148 (145) candidaten, 
van wie er 116 (128) slaagden. Van de particuliere hoogere bur-
gerschool met 5-jarigen cursus deden 9 (8) leerlingen eind-
examen aan de gelijksoortige openbare inrichting (Koning Wil-
Lem TTI-school) te Batavia, van wie 8 (7) slaagden. 

Openbare voorbereidend hooger onderwijs-afdeelingen der 
algemeene middelbare school. H e t aantal dezer afdeelingcn 
bedroeg einde 1927 vijf (te Jogjakarta, Bandoeng, Soerakarta, 
Malang en Weltevreden). Laatstgenoemde school is 1 Jul i 1927 
opgericht (zie G. B . 18 Mei 1927 n°. 48). Einde 1927 telden 
deze 5 onderwijsinrichtingen tezamen 642 leerlingen, verdeeld 
als volgt: 

Europeanen. Inlanders. Vreemde 
oosterlingen. 

105 
19 

124 

416 
17 

82 
3 

Totaal . . . 

105 
19 

124 433 85 
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Bei rolgende staatje <.'l(>ft e ° n overzicht van de leerlingen, 
die de scholen kosteloos besochten. 

, , Vreemde 
Europeanen, inlanders. oosterlingen. 

.lOligCIlS . 

Meisje 

Totaal 

6 
8 

g 

19 
1 

20 

Europeanen. Vreemde 
Inlanders. ; oosterlingen. 

19 
1 

19 13 

Totaal . . . 20 19 13 

H e t aantal beursleerlingen bedroeg 8 (1 Europeaan en 7 
Inlanders)» 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 

1926. 1927. 
(Voorloopige 

cUfers). 

Middelbaar onderwijs. 
U i t g a v e n . 

1. Openbaar en bijzonder onderwijs. 

Inspectie 

2. Openbaar onderwijs. 

Personeel 

17.1 17,1 

Hoogere burgerscho-
len(de Prins Hendrik-
school inbegrepen). 

Voorbereidend hoo-
ger onderwijs-afdee-
lingen der algemeene 
middelbare school. 

Standplaats-
toelagen . 

Gebouwen . 
Materieel 
Personeel . 
Standplaats-

toelagen . 
Gebouwen . 
Materieel 

Totaal . . 

f 1264,1 I' 1 483,5 

87 
t 
45,1 

225.7 

71 
t 
40 

271.9 

7.1 
t 
19,9 

6,1 

20 

f 1 028.9 f 1898,5 

Hei aantal beursleerlingen bedroeg 80 (4 Europeanen, 67 j 
[nianders en 9 Vreemde Oosterlingen). Aan het eindexamen 
onderwierpen zich 66 oandidaten, van wie 50 slaagden. 

De voorloopige voorschriften voor do algemeene middelbare 
school ( I . S, 1919 n°. 260) zijn nader gewijzigd bij G. Rn. 19 
Jan . 1928 n°. 19 (I. S. n°. 9) en 7 April 1928 n°. 23 (I. S. n°. 91). 

Voor wijzigingen van he t leerplan van de Oostersch-letter-
kundige aideeling (voorbereidend hooger onderwijs-afdeeling 
A I) der algemeene middelbare school zie men Bb. nos. 11343 
au l l€ 

Bijzondere voorbereidend hooger onderwijs-afdeelingen der 
algemeene middelbare school. In 1927 werden twee voor-
bereidend hooger onderwijs-afdeelingen B op confessioneelen 
grondslag geopend. Einde 1927 telden deze scholen tezamen 52 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

Uitgaven en ontvangsten 
(In 1000 tuilen guldens). 

192(i. 1927. 
(Vooriooplga 

• Dim). 

;!. Bjjzonder ondU runjt, 
Bubsidién t 866,1 t' 876 

1' 380,4 j f 456,6 

Ont vangs ten 
(schoolgelden). 

Openbaar ondei wij». 
Hoogere burgerscholen (de handels* 

school aan de Prins'Hendrik-school 
inbegrepen) 

Scholen van voorbereidend hooger ' 
onderwijs i.ttdeelingen der alge 
meene middelbare school) . . . . 11 19,7 

Totaal . . . . I' 897,4 f 17~>.2 

E . HOOGER ONDERWIJS. 

I n verband met de oprichting van een geneeskundige hooge-
sehool te Weltevreden is de hooger onderwijs-ordonnantie 
( I S . 1924 n°. 456) nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 
9 Aug. 1927 (I . S. n°. 395). 

Bij G B. 10 Aug. 1927 n°. 5 is, met ingang van 16 Augustus 
1927, het college van curatoren der rechtshoogeschool opgeheven 
en is, in verband met de opening van de Geneeskundige Hooge-
school, ingesteld het college van curatoren over de Bataviasche . 
Hoojrescholen, 

Rechtshoogeschool te Batavia. Bij G. B . 81 M< i 1927 n". 4 
( I . S. n°. 322) is tijdelijke vrijstelling verleend van den eisch 
inzake kennis van het Latijn voor het doctoraal examen privaat-
rechtelijke richting aan de Rechtshoogeschool. 

He t reglement der Rechtshoogeschool (I . S. 1924 n°. 457) is 
nader gewijzigd en aangevuld bij G. B . 29 Sept. 1927 n"\ 59 
( I . S. n°. 469) met betrekking tot de betaling van collegegeld. 

Bij G. B . 19 Mei 1927 n°. 28 (Bb. n°. 11348) is bepaald, dat 
ten behoeve van de s tudenten der Rechtshoogeschool te Welte-
vreden leergangen in de Engelsche, Fransche en Duitsche talen 
worden geopend. 

De stat' van docenten der rechtshoogeschool bestond einde 
1927 uit 7 hoogleeraren en 3 buitengewone lectoren. 

Einde 1927 telde de rechtshoogeschool 131 (106) s tudenten, 
verdeeld als volgt: 

Mannen . 
Vrouwen 

Totaa l . 

Europeanen. I Inlanders. Chineezen. 

30 (29) 
8 (6) 

36 (34) 

68 (49) 
2 (3) 

70 (52; 

23 (20) 
2 

25 (90) 

Rovendien waren er op dat tijdstip nog 9 (19) toehoorders. 
H e t candidaatsexamen eerste gedeelte werd met goed gevolg 

afgelegd door 36 (33) studenten.. He t candidaatsexamen tweede 
gedeelte werd met goed gevolg afgelegd door 21 (10) s tudenten. 

H e t doctoraal examen, eerste gedeelte, werd met goed gevolg 
afgelegd door 2 s tudenten. 

In 1927 zijn door de Regeering 14 (5) studiebeurzen ve(r-
leend aan onvermogende leerlingen van aanleg. 

Uit het Vorstenlandseh studiefonds werden aan een drietal 
Inlandsche studenten beurzen toegekend. 

De verdeeling der s tudenten over de vier studiejaren was 
als volgt: 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 5. N'cd.-Indië. 13 
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Studiejaar. 

Euro-
peesche 

In-
landsche 

I I I . VI ' . 

" Chi-
neesche Tol 

in. 

aal 

l i l . VI'. 

In-
landsche 

I I I . VI ' . 
i 

m. vi'. 

Tol 

in. vr. 

I 10 3 26 . — 5 2 41 :. 
li 10 2 23 — 5 — 88 2 

lil 6 — 11 2 8 — 2 5 '< 2 
IV 4 1 s - 5 ' 1 7 : 

1 

Totaal . . . 30 6 08 ; 2 23 2 121 10 

Technische Hoogeschool te Bandoeng. Hot reglement van 
de Technische Hoogeschool (1. 8. 1025 n°. 271) is bij G, B . 
29 Sept. .1927 n°. 40 (1. S. n°. 4(57) nader gewijzigd me t be-
trekking tot de vrijstellingen van de betaling van collegegeld 
en ten aanzien van de getuigschriften welke toelating geven 
tot die school. 

De technische hoogeschool telde einde 1927 60 (70) s tudenten, 
verdeeld als volgt: 

Studiejaar. Europeanen. Inlanders. (Jhineezen. 

II 
i l l 
IV 

17 (19) 7 (7) 
4 (4) 4 (3) 
6 (14) 2 (2) 

14 (101 3 (7) 

1 (O.i 
- (2) 
1. (1) 
1 (1) 

Totaal . . . 41 (47) 16 (19) | 3 (4) 
Aan het eindexamen onderwierpen zich 62 (23) candidaten, 

van wie er 44 (20) slaagden.. 
Geneeskundige Hoogeschool te Weltevreden. H e t reglement 

\oor deze op 16 Augustus 1927 ceopende hoogeschool is vast-
gesteld bij G. B . 9 Aug. 1927 n". 4 (I. S. n°. 396). 

Als studenten lieten zich voor de eerste maal inschrijven 23 
mannelijke en 1 vrouwelijke s tudent , namelijk 6 Europeanen, 
7 Inlanders en 11 Chineezen Voorts liet zich eene toehoorderes 
inschrijven voor de colleges in de sehci- en natuurkunde. 

Aan 7 studenten van aanleg werd van gouvernementswege 
een studiebeurs toegekend. Door den sultan van Jogjakarta 
werd eveneens een studiebeurs toegezegd. 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvang-sten 
(in 1000-tallen guldens). 1926. 

1927. 
(Voorloopigfi 

c(jfers). 

Hooger o n d e r w a s . 
U i t : 

Rechtshoogeschool 

Technische Hooge-
school. 

Geneeskundige 
Hoogeschool. 

;a v e n . 
Personeel . 
Standplaats-

toelagen . 
Materieel . 
Gebouwen . 
Personeel . 
Standplaats-

toelagen . 
Materieel . 
Gebouwen . 
Personeel . 
Standplaats-

toelagen . 
Materieel 
Gebouwen . 

Totaal . . . 

f 120,8 : f 146,7 

20,2 
1,6 

206 

3,5 
49,8 
12,8 

f 418.3 f 

4,8 
20,4 
73,6 

205 

5.1 
54,7 

5,9 

190 

17,1 

723,3 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 1926. 

19:!,. 
(Voorloopigo 

cyfeis), 

Ontvangsi en. 
(collegegelden). 

Rechtshoogeschool . . . 
Technische Hoogeschool . 
Geneeskundige Hoogeschool 

Totaal 

28,7 
20,9 

88,6 
19,3 
6,2 

f 19,6 f 64,1 

F . V A K - EN NIJVERHEIDSONDERWIJS. 

1. Opleiding voor besluurs-, rechterlijke en administratieve 
functies. 

Opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren. H e t aantal 
opleidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren verminderde tot 
5 (Bandoeng, Magelang, Madioen, Probolinggo en For t de 
Koek). De. scholen te Serang en Blitar werden opgeheven. I n 
verband met de tot stand gekomen reorganisatie bevonden zich 
einde 1927 geen leerlingen in de eerste afdeeling. 

Aan het eindexamen van de tweede afdeeling werd deel-
genomen door 90 (124) leerlingen, van wie er 89 (122) slaagden. 

Met intrekking van de voorschriften voor de opleidingsscholen 
voor Inlandsche ambtenaren, kwam bij G. B . 13 J an . 1928 
n°. 23 (Bb. n°. 11559) een reglement voor do middelbare op-
leidingsscholen voor Inlandsche ambtenaren (OSVIA-reglemenfc) 
tot stand. 

1 )e opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren tevens kweek-
school voor Inlandsche onderwijzers te Makassar telde einde 
1927 107 (108) leerlingen, van wie er 61 (67) uit Celebes en 
Onderhoorigheden, 27 (31) uit de Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo, 9 (5) uit Manado, 6 (4) uit Amboina, 2 uit Ter-
nate en 2 (1) uit Timor en Onderhoorigheden afkomstig waren. 

In verband met de reorganisatie dezer school, werd in 1927 
alleen examen afgenomen aan de candidaat-onderwijzers, die 
de 6de klasse hadden doorloopen. Aan dit eindexamen namen 
10 candidaat-onderwijzers deel, die allen slaagden. 

Bestuursschool te Batavia. Bij l a t begin van den nieuwen 
cursus (3 October 1927) telde deze inrichting 101 (79) leerlingen, 
verdeeld als volgt: 

Europeesche afdeeling 
Inlandsche afdeeling 

Totaal . . 

Eerste Tweede 
stud ïejaar. stud ïejaar. 

25 (25) 25 (16) 
18 (19) 19 (19) 

43 (44) 44 (35) 

Voorts bevonden zich in het nieuw gevormde derde studie-
jaar voor Inlanders 14 leerlingen.. 

Het eerste studiejaar van de Europeesche afdeeling telde 
| einde 1927 25 (25) leerlingen en de tweede afdeeling 25 (16) 
. leerlingen. 

Het eerste, tweede en derde studiejaar der Inlandsche af-
dee l ing te lden e inde 1*927 onde r sche iden l i jk 18, 19 en 13 
cursisten. 

Aan hei examen voer hulpgezaghebber namen in 1927 deel 
15 candidaten. van wie vr 13 slaagden. 

Rechtsschool te Batavia. Het einddiploma werd uitgereikt 
I aan 17 (17) leerl ingen. 

l ande 1927 telde de school nog 20 (39) leerlingen. 

Cursus voor den bureaudienst . De door de gemeente Batavia 
opgerichte en in stand gehouden bureau-cursus had einde 1927 
151 ( l i l ) leerlingen, namelijk 85 (41) Europeanen, van wie 7 
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(12) vrouwen, en 114 (103) Inlanders, van wie 2 (1) vrouwen, 
en 2 Chineezen. 

Aan het eindexamen onderwierpen zich 32 (28) candiduten, 
van wie er 28 (22) slaagden. 

De regeling van de inrichting en liet beheer van de cursussen 
voor de opleiding van personeel ten behoeve van 's Lands alge-
meen financieel-administratief beheer (Hb. n". 11877) is ge-
wijzigd («ie Bb. D M . 11378, 11630 en 11642). 

2. Opleiding van medisch personeel. 

Armenscholen. De school tot opleiding van Indische arteen 
(Stovia) te Batavia en de Nederlandsch-Indische artsenschool 
(Nias) te Soerabaja hadden hij het eind van 1927 onderscheU 
denlijk 160 (293) en 275 (315) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Stovia. 

Europeanen 
Inlanders . 
Chineezen . 

Totaal . 

Nias. 

Europeanen 
Inlanders . 
Chineezen . 

Totaal . 

Voorbereidende 
afdeeling. 

Jongens. Meisjes. 

Geneeskundige 
afdeeling. 

Jongens. Meisjes. 

— (5) 
— (43) 
— (2) 

— (60) 

20 (29) 8 (2) 
126 (198) 

11 (14) 

157 (241) 3 (2) 

2 (6) 
21 (52) 
14 (10) 

87 (68) 

— (2) 
1 (—) 

1 (2) 

21 (27) 
168 (165) j 
42 (50) 

231 (242) 

. 1 . 
(2) 

6 (3) 

In 't geheel werden in 1927 45 (16) leerlingen bevorderd 
tot Indisch arts . namelijk 34 (7) van de school te Batavia en 
11 (9) van de school te Soerabaja-. 

De voorbereidende afdeeling en de 1ste en 2de klasse van de 
geneeskundige afdeeling der Stovia werden opgeheven. 

Leergang voor analysten en controleurs voor de volksgezond-
heid. Ook dit jaar werden geen nieuwe leerlingen als adspirant-
controleur voor de volksgezondheid toegelaten. 

De analystenleergang telde eind 1927 12 (10) leerlingen (2 
Europeanen, 9 Inlanders en 1 Chinees). 

He t einddiploma werd in 1927 uitgereikt aan 1 (3) leerling. 
Aan dezen leergang waren eind 1927 8 leerkrachten ver-

bonden. 

Apothekers-assistentenschool te Weltevreden. Einde 1927 
telde deze school 45 (40) leerlingen, namelijk 35 (31) mannelijke 
en 10 (9) vrouwelijke, onder wie 23 (23) Europeanen, 9 (10) 
Inlanders en 13 (7) Chineezen. 

Bij het in 1927 gehouden eindexamen der school slaagden 
1U van de 13 deelnemers. 

Aan het examen voor apothekers-assistent namen in 1927 
deel 10 (17) candidaten. van wie er 8 (14) slaagden. 

Het personeel bestond uit 1 Europeesche leerkrachten 

3. Sijvi rlnidsondcrivijs. 

Ambachtsleergang te Batavia . Einde 1927 telde de school 
208 (±29) leerlingen 

Van de eerste naar de tweede klasse werden bevorderd 49 
smeden (66 %) en 15 timmerlieden ( 6 5 % ) . Van de tweede 
naar de derde klasse werden bevorderd 39 smeden (78 %) en 
9 timmerlieden (90 % ) . 

Het, einddiploma werd toegekend aan 32 smeden (97 %) en 
aan 11 timmerlieden ( 8 5 % ) . 

Leergang voor ins t rumentmakers en glasblazers te Bandoeng. 
Deze van Landswege gesubsidieerde pari iei l l iere cursus telde 
einde 1927 88 (.'i") Leerlingen, namelijk 8 (10) Europeanen, 
21 (IK) Inlanders en 1 (2) vreemde Oosterling. 

Aan lut eindexamen namen 7 (4) leerlingen deel, die allen 
slaagden (I als le<•rling-iiistriitnenliiiakcr en 3 als leerling' 
glasblazen. De geslaagden konden dadelijk in verschillende l»-
trekkingen worden geplaatst. 

Openbare technische scholen, lande 1927 telden de l scholen 
— zonder de toehoorders — tezamen 1087 (1160) leerlingen, 
\i rdeeld als volei : 

Europeanen. 

Burgerlijke bouwkundigen . . . . 
Watcr- en tpoorwafbonwkundigan. j 
Werktuigkundigen j 
mjnbouwkuadlgm ; 
Bei ' :" '•" hnici i 

Totaal . . . . : 

."•O 17,', i ta (TH I l (171 

:« (60) 87 (64) 9 (7) 
5s6 (turn 174 060) 1,7 (01) 

1 3 i l . , ! 2 (4) 1 (I l 
Lli (201 l d (7) > (S) 

17751 (296) 

Bovendien waren er nog 17 toehoorders, namelijk 9 (4) voor 
de burgerlijke bouwkunde, 2 (4) voor de water- en spoorweg-
bouwkunde, 3 (5) voor de werktuigkunde en 3 (2) voor de 
electrotechniek. 

Aan de eindexamens in 1927 namen deel 238 (265) candi-
daten, van wie er 141 (185) slaagden, verdeeld als volgt: 

Burgerlijke bouwkundigen . . . . 
Water- eo spoorwegbonwkuiidigrn. 
Werktuigkundigen 
MOnhouwkundigen 
Blectrotechnici 

Totaal . . . . 

Europeanen. Inlanders. Chincexen. 

li> (211 !• ( 1 7 i 2 (4) 
m 07) K (4'„ 2 I O ) 

46 (CO) 13 (IS) 
1 l l ' 1 (21 -

SS (99) •• (•!. 

Technische school te Semarang. Den van Landswege gesub-
sidieerde school telde einde 1927 127 (137) leerlingen, verdeeld 
als volgt : 

A fd e e l i n g. Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

Bouwkunde . . 
Werktuigkunde . 

. 9 (20) 
79 (80) 

11» (Si 
15 (14) 

25 (22) 

'i i:-! i 

9 (12) 

Totaal . . . 88 (100) 

11» (Si 
15 (14) 

25 (22) 1 1 (15. 

\ au de 35 (86) candidaten, die in 1927 aan bei eindexamen 
deelnamen, slaagden er 28 (24), namelijk 10 (11) van de bouw-
kundige afdeeling en 18 (18) van de werktuigkundige afdeeling. 

Technische avondschool te Semarang. Deze door de ver-
eeniging ...Mangoenhardjo" te Semarang opgerichte en van 
Landswege gesubsidieerde school telde einde 1927 39 (41) leer-
lhigen, allen van Inlandschen landaard. 

Aan het in 1927 gehouden eindexamen namen 7 (8) candi-
daten deel. van wie er 6 (8) slaagden. 

Burger ambachtsschool te Soerabaja. Met ingang van 1 Juli 
1927 werd de technische afdeeling der school gesplitst in een 
dagschool en een avondschool. 

In verband met hel geringe aantal aanmeldingen werd bij de 
avondschool geen eerste klasse van de bouwkundige afdeeling 
gevormd. 

De school telde einde 1927 388 (828) leerlingen, verdeeld als 
volgt : 
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Aan bel eindexamen in 1037 werd deelgenomen door 75 (02) 
candidaten, van wie et 80 (48) i laagden, namelijk 26 (23) Euro-

Europi a ten. Inlanders. Chineezen. ; pennen — onder wie B (Ti meisjes —, 7 (4) Inlanders en 27 (19) 
Chineez( n. 

Öou I i" 

Totaal. . 

I in 1027 uil aan 58 (54) leer- '• 

U (9) 96 (99) 2 Hl 
18 (96) 50 2 .Il 
'1 (12) 62 (89) 48 (81) 

117) 208 (178) 17 

Openbare avondhandelsleergang te Soerabaja. Einde 1927 
telde de openbare handelsleergang te Soerabaja 57 (57) leerlin-
gen, verdeeld als volgt: 

Europeanen. lulan Chineezen. 

A f . loc '1 i n ï . Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

Jongen* 12 ü<» 
7 (6) 

Totaal 19 (16) 

18 d l ) 
i (2) 

14 (18) 

23 (28) 
1 (0) 

24 (28) • 

Bouwkunde. . 
W< :tuigkunde 
Handel . . . 

Totaal . . 

:; (6) 
16 (17) 

3 (0) 

22 (22) 

2:-i (16) 

•> (ö) 
6 (6) 

34 (271 

- (1) 

2 (4> 

2 (5) 

Suikerschool te Soerabaja. Einde 1927 telde de suikersehool 
.' (90) deelnemers, namelijk 80 (88) Europeanen, 

inlander en 0 (•*!) Chineezen. Van de leerlingen waren 40 
(47) gi in de afdeeling A (opleiding tot assistent-ehemist) 
en !7 (49) in dr afdeeling B (opleiding voor ehemist) . 

Voor hel diploma van afdeeling A hadden zich 44 candidaten 
meld, van wie er 20 slaagden. Aan het examen voor 

diploma B namen 88 leerlingen deel, van wie er 20 slaagden. 

I. Opleiding voor den handel. 

Hoofere handelsschool met 5-jarigen cursus te Batavia. H e t 
reglement met bijbehoorend programma voor he t eindexamen 
der ichool is opgenomen in I ib. n". 11563. 

De school telde einde 1927 71 (259) ') leerlingen, verdeeld als 
volgt : 

Europeanen. Inlanders. Chineezen. 

Aan het eindexamen in 1927 namen 11 (10) candidaten deel, 
van wie er 9 (9) slaagden, namelijk 2 (0) Europeanen, 5 (1) 
inlanders en 2 (8) Vreemde Oosterlingen. 

Gemeentelijke handelsschool te Semarang. Einde 1927 werd 
deze van Landswcge gesubsidieerde school bezocht door 163 
(152) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Europeanen, i Inlanders. Chineezen. 

Jongens 
Meisjes 

Totaal 

23 (10) 
26 (25i 

49 (41) 

21 (15) 
1 (2) 

22 (17) 

88 (93) 
4 (1) 

92 (94) 

Jongens . 
Meisjes . 

Totaal 

86 (121) 
18 (68) 

48 (174) 

8 (21) 
1 (2) 

4 (23) 

18 (60) 
1 (2) 

19 (62) 

De nieuw ingestelde schakelklasse telde op dat tijdstip 7 leer- ! 
Iingen, verdeeld als volgt: 

Jongens 
Meisjes 

Totaal . . 

1) De sterke vermindering van bat aantal leerlingen is toe te schrijven 
aan do nieuwe gro< pi erin;,' van de leerlingen. De leerlingen van de eerste drie 
klassen worden gerekend tot de leerlingen van de hoogere burgerschool met 
3-jarigen cursus te behooren. Het hier opgegeven aantal leerlingen heeft dus 
luWfl betrekking op die van de 4de en 5de klasse en de schakelklasse. 

Aan het in 1927 afgenomen eindexamen namen 34 (34) candi-
daten deel, van wie er 24 (25) slaagden, namelijk 5 (6) Euro-
peanen, 0 (7) Inlanders en 19 (12) Chineezen. 

Bond van vereenigingen voor handelsonderwijs in Neder-
landsch-Indië te Semarang. De in Mei en November 1927 
afgenomen examens hadden de volgende resul ta ten: 

V a k k e n. 

Boekhouden A (voorbereidend examen) 
Boekhouden B (praktijk examen). . . 

H a n d e l s c o r r e s p o n d e n t i e : 
Nedeilandsch 
Engelsch 
Duitsch 
Fransen 
Maleisen 
Stenografie B (kantoor-stenograaf). • 
Stenografie C (dictaat-stenograaf) . . 

Openbare avondhandelsleergang te Weltevreden. Einde 1927 
telde de openbare avondhandelsleergang te Weltevreden 25 (26) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

Candidaten. 

Aantal. Geslaagd. 

430 (430) 117 (89) 
149 (186) 29 (26) 

18 (28) 7 (7) 
32 (42) 15 (13) 

4 (5) 1 (3) 
1 (3) 1 (0) 
2 (3) 2 (1) 

59 (43) 28 (5) 
6 (4) 3 (1) 

Jongens 
Meisjes 

Totaal 

Europeanen. Inlanders. 
Vreemde 

oosterlingen. 

9 (10) 

9 (10) 

0 (8) 
0 (1) 

10 (7) 9 (10) 

9 (10) ü i9) 10 (7) 
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De Nederlandsche Bond van Accountants, gevestigd te Am 
•terdatn, heeft sedert 1922 een afdeeling in Nederlandsch-Indië. 
Sedert 1923 wordt vanwege dezen Bond ook aan in Indië stu-
deerenden dfl gelegenheid gegeven het volledige accountants-
exainen af te leggen en het aeeountantsdiploma te behalen. 
Aangezien de deelnemers over den geheelen arehipel verbreid 
zijn, worden schriftelijk cursussen gegeven in de verschillende 
onderdeden van het examen. Uit de resultaten blijkt, da t deze 
cursussen met vrucht gevolgd worden. In de jaren 1923, 1924, 
1925 en 192G werd aan een voortdurend toenemend aantal candi-
daten examen afgenomen. Aan de candidaten in Nederland en 
in Indië werden de zelfde vraagstukken ter uitwerking gegeven. 
De.'.e vraagstukken worden samengesteld door de examencom-
missic in Holland. Het in Indië gemaakte schriftelijk werk 
wordt naar Nederland opgezonden en door dezelfde examen-
commissie, die het werk der Nederlandsche candidaten beoor-
deelt, onderzocht. Voor de examens in 1927 hebben zich aan-
gemeld 32 candidaten, van wie 19 te Batavia en 13 te Soerabaja 
examen hebben afgelegd, verdeeld over de volgende vakken: 

Accoun-
tant. 

Bedit|f-
huishoud 

kunde. 

Staat-
hiiislimid-

kunde. 

Recht. 

A. 1 B. 

I l i l l l l l l IS-
rekenen. 

Alge-
iii' ene 
reken-
kunde. 

Gedeolte. 
Bedit|f-

huishoud 
kunde. 

Staat-
hiiislimid-

kunde. 

Recht. 

A. 1 B. 

I l i l l l l l l IS-
rekenen. 

Alge-
iii' ene 
reken-
kunde. 

lste. 2de. 

Bedit|f-
huishoud 

kunde. 

Staat-
hiiislimid-

kunde. 

Recht. 

A. 1 B. 

I l i l l l l l l IS-
rekenen. 

Aantal candidaten 

Geslaagden 

5 5 8 
8 

16 

12 

15 ! 16 

5 I :i 

12 

II 1 

5. Opleiding voor de zeevaart. 
Leergang voor de zeevaartkunde. Einde 1927 telde deze aan 

boord van den gouvernementsstoomer Wega gehouden wordende 
leergang 10 (9) deelnemers. Aan het examen voor 3den stuur-
man voor de groote stoomvaart onderwierpen zich 7 (8) candi-
daten, die allen slaagden» Deze leergang telde einde 1927 vier 
Europeesche leerkrachten. 

Voorts bestaat te Batavia gelegenheid tot het afleggen van 
het examen voor s tuurman .bij de groote vaart en voor s tuurman 
bij de locale vaart, alsmede voor de machinistendiploma's A, 
B en C. Hieronder volgt een overzicht van he t aanta l deel-
nemers en geslaagden: 

Examens voor s tuurman bij 
de groote vaart. 

l s t e s tuu iman 
2de . 
3de „ 

Totaal . . 

S tuurman bij de locale vaart 

Examens voor machinist. 

Diploma A . . . . 
. B . . . . 

C (theorie) . 
(' (practijk). 

Totaal . . 

Kweekschool voor Inlandsche 
schepelingen. 

Matrozen 
Stokers 

Totaal . . 

Aantal candidaten. 
Geëxa-

mineerd. Geslaagd. 

52 42 
53 43 

8 7 

113 92 

70 70 
tonder wie 70 

Inlanders) 
(onder wie 64 

I n l . i i i ' l i T S i 

89 51 
58 37 
2 1 
0 1 

151 90 

89 89 
119 119 

208 208 

Kweekschool voor Inlandsche schepelingen te Makassar. 
Behalve door de militaire instructeurs [8 (7) officieren en 31 
(25) onderofficieren], werd onderwijs gegeven door 2 Europee-
sche en 3 Inlandsche onderwijzers. 

Einde 1927 waren in eerste opleiding 206 (245) schepelingen 
en wel 134 (120) matrozen en 72 (125) stokers. 

Onderstaand staatje geeft een beeld van de verdeeling over 
de verschillende klassen: 

K l a s s e n . Aantal 
matrozen. 

Aantal 
stokers. 

Jongste afdeeling A 21 
B 7 

Oudste „ A 48 
B 58 

Totaal . . . . 134 

1 
1 

86 

:il 

72 
0. Dienstvakscholcn. 

De mijnbouwschool te Sawahloento (Sumatra's Westkust) 
telde einde 1927 80 (61) leerlingen, namelijk 51 (36) Euro-
peanen, 25 (22) Inlanders en 4 (3) Vreemde Oosterlingen. 

Aan het eindexamen in 1927 onderwierpen zich 13 (7) candi-
daten, van wie er 6 (6) slaagden, namelijk 2 (3) van de mijn-
bouwkundige en 4 (3) van de werktuigkundige en electrotechni-
sche afdeeling. 

Men zie omtrent deze school Bb . n°. 11339. 

De leergang voor de opleiding van adjunct-accountants bij 
den dienst der belastingen voor de controle van Chineesche 
boekhoudingen te Weltevreden telde einde 1927 9 deelnemers. 

Leergang tot opleiding van ijkers voor den dienst van het 
ijkwezen te Bandoeng. H e t programma van dezen aan de 
Technische Hoogeschool te Bandoeng verbonden leergang en 
het programma van het eindexamen van dien leergang zijn 
opgenomen in Bb. u°. 11353. Omtrent de heffing van een cursus-
geld bij dien leergang zie men Bb. n°. 11449. 

Voor den nieuwen cursus hadden zich aangemeld 5 candi-
daten, die allen reeds het l s t e studiejaar voor civiel ingenieur 
mot vrucht hadden gevolgd. 

7. Opleiding voor vrouwelijke beroepen. 
H e t aantal scholen tot opleiding voor vrouwelijke beroepen 

werd uitgebreid met een openbare huishoudschool te Madioen, 
een bijzondere huishoudschool van de Zusters Franciscanessen 
te Semarang, beide toegankelijk voor alle landaarden, en een 
Christelijke huishoudschool te Jogjakarta. 

Gedurende Maart , April en Mei 1927 werden examens voor 
onderwijzeres in de nutt ige handwerken afgenomen te Welte-
vreden, Semarang, Jogjakarta en Bandoeng, die voor de fraaie 
handwerken alleen in de drie eerstgenoemde plaatsen. 

H e t volgende staatje geeft een overzicht van de resultaten. 

Examens handwerken. Aangemeld. Geslaagd. 

Weltevreden. 
Nuttige handwerken . . 
Fraaie . . . 

Semarang. 
Nuttige handwerken . . 
Fraaie . . . 

Jogjakarta. 
Nuttige handwerken . . 
Fraaie , . . 

Bandoeng. 
Nuttige handwerken . . 

Totaal . 

30 (31) 16 (15) 
10 (15) 1 (12) 

18 (15) 18 (14) 
14 (18) 10 (13) 

49 (40) 41 (28) 
15 1-201 18 H7i 

56 (55) 

192 (189i 

29 i30i 

131 (129) 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 5. Ned.-Indië. I ! 
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Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
nn 1000-tallen guldens). 

1026. 1927. 
(Voorloopige 

Mit.-i-,). 

Vak- en n i j v e r h e i d s o n d e r w i j s . 
U i t g a v e n . 

1. Openbaar en bijzondir onderwijs. 
Inspectie technisch onderwijs . . . 
Inspectie huishoudonderwijs . . . 

Totaal . . . 

2. Openbaar onderwijs. 
I Personeel . . 

1 17,4 f 18,1 
11,7 11,7 

f 29,1 f 29,8 

f 346,3 f 303,9 

Opleidingsscholen 
voor Inlandsche 
ambtenaren 1(. 

Rechtsschool te Ba-
tavia. 

Standplaats-
toelagen . 

Materieel 
Gebouwen . 
Personeel . 
Standplaats-

toelagen . 
Materieel 
Gebouwen . 

.Scholen voor medisch ondcrwijs(artsen-
scholen te Weltevreden en Soerabaja, 
leergang voor analysten en contro-
leurs voor de volksgezondheid te 
Batavia en assistent-apothekers-
school te Batavia): 

Personeel 
Standplaatstoelagen . . 
Materieel 
Gebouwen 

i Personeel 
Ambachtsleergang 

te Batavia. 

Technische Euro-
peesche scholen. 

Standplaats-
toelagen 

Materieel 
Personeel 
Standplaats-

toelagen 
Materieel 

' Gebouwen 
Hoogere handelsschool te Batavia 2). 

/ Personeel . . 
Openbare handels- \ s tandplaats-

leergang te Boer* toelagen . . 
' , ; l ' ; l - / Af * 1 

\ Materieel 
Openbare handelsleergang te Batavia 

/ Personeel . . 
Leergang voor de ' Standplaats* 

zeevaartkunde. . toelagen . . 
[ Materieel . 

Leergang voor de opleiding van ijkers 
te Bandoeng 8) 

Huishoudleeigang te Jogjakarta en 
Madioen 

Ambachtsscholen 
voor Inlanders. 

Personeel . 
Standplaats-

toelagen . 
Materieel 
Gebouwen . 

Totaal . . 

i 

24,9 
22,6 
58,8 

2,4 
14,7 
8,6 

u 
0,4 
2,8 

15,7 

9,8 

279,7 

K', 
iüi ,o 

63,4 

f 3 273.6 

2,8 
29,4 
28,2 
22,5 

0,6 
0,1 
5,7 

483 453.9 
20,3 19,1 
417,3 341 
19,1 27,3 
64 66,6 

4,2 5 
13,9 11,5 

1 037,3 1003,6 

53,3 52 
113,7 105 
66,8 349,3 

13,4 

0,4 
6,6 

14,1 

0,6 
12.1 

24,2 
317,8 

20 
150 

78,2 

f 3 464.9 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 1926. 

1927. 
(Voorloopige 

attteü, 

3. Bijzonder vakonderwijs. 
isubsidien). 

Scholen van Europeesch vakonderwijs 
(gemeentelijke bureau-cursus te 
Batavia, leergang voor instrument-
makers en glasblazers te Bandoeng, 
technische avondschool te Seinai ang, 
burgeravondschool te Soerabaja, ge-
meentelijke handelsschool t eSema-
rans , gemeentelijke avondhandels-
leergang te Weltevreden, industrie-
en huishoudscholen voor Europee-
sche meisjes) 

Bijzondere huishoudschool voor In 
landsche meisjes te Soerakarta . . 

Ambachtssrholen voor Inlanders . . 

Totaal . . . 

O n t v a n g s t e n , 
(schoolgelden). 

voor Inlandsche 

f 198 

54 

jjösi 

Opleidingsscholen 
ambtenaren . 

Rechtsschool 
Scholen voor medisch onderwijs 

(artsenscholen te Weltevreden en 
Soerabaja, leergang voor analysten 
en conti oleurs vcorde volksgezond-
heid en assis 'entapothekeisschool) 

Technische Europeesche scholen . . 
Hoogere handelsschool te Batavia 4) 
Openbare handelsleergang teSoerabja 
Leergang voor de zeevaaitkunde . . 
Ambachtsscholen voor Inlanders . . 
Huishoudscholen te Madioen en Jog-

jakarta 

Totaal . . . 

11,4 
12,7 

220 

5,9 
49,4 

275,3 

14,9 
9,4 

14,6 14,1 
107,2 106,2 

4,3 5,2 
0,8 2,8 
11,6 14.1 

162.5 

0,3 

167.0 

II Onderwijs mei <•<•« Inlandsche taal als voerfaal. 

A. L A O U ONDKKWIJS. 

Bij G. B. 29 Dec 1927 n°. 11 is eene reorganisatie van het 
algemeen toezicht op het Inlandsen onderwijs tot stand ge-
bracht, waarbij Ncderl.-indsch-Tndië is verdeeld in negen in-
spect ic-ressorten en in dienst zijn gesteld tien inspecteurs en BOS 
plaatsvervangende inspecteurs. De instructie voor de inspec-
teerende ambtenaren van dat onderwijs is opgenomen in Bb. 
n°. 11708. 

Openbare volksscholen. In Atjeh en Onderhoorigheden onder-
ging bet aantal volksscholen eene kleine uitbreiding. Het school' 
bezoek verbeterde. Op verschillende grootere plaatsen bestaan 
leergangen tol opleiding van volksonderwijzers. Op enkele 
plaatsen moest, in verband niet een nijpend gebrek aan volks-
ondcru ijzers, tot premie-opleiding worden overgegaan. 

Ook ter Oostkust van Suiuatra bestaat een tekort aan leer-
krachten, hoewel er zich verscheidene abituriënten van de 
Donnaalschool beschikbaar stelden voor de volksscholen. E r 
werden in 1927 zooveel ondcrneiuingsscholen alsmede land-

1) Do uitgaven voor do opleidingsschool te Makassar, welke tevens k w e k 
«•hooi voor Inlandsche onderwijzers is. lijn voor de helft medegereken<I. 

2) De uitgaven voor dele school xijn begrepen onder de uitgaven voor de 
openharo hoofere burgerscholen. 

3) De uitgaven voor dc7.cn leergang lijn begrepen in de uitgaven voor de 
Technische Hoogoschool te Baadoeng. 

4) De ontvangsten van deze school lijn begrepen in de ontvangsten van de 
openbare hoogere burgerscholen. 

http://dc7.cn
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schapsscholen geopend, dat vreemdelingen uit de Bataklanden 
moesten worden aangenomen. 

In de residentie Timor en Onderhoorigheden verbeterde het 
volksonderwijs door de samenwerking van Bestuur en zending. 
He t uautul scholen werd uitgebreid en het aantal leerlingen en 
leerkrachten nam toe. He t schoolverzuim verminderde en het 
peil van het onderwijs werd verhoogd, door aanstelling van 
opgeleid personeel en afvloeiing van onbevoegde onderwijzers. 
He t onderhoud vnn <1« schoolgebouwen was over het algemeen 
voldoende. 

Het aantal openbare volksscholen bedroeg einde 1927 op J ava 
en Madoera (hieronder begrepen die in de gewesten Jogjakarta 
en Soerakarta) 8430 (8250) en in de Buitengewesten (hieronder 
begrepen die in de gewesten Atjeh en Onderhoorigheden en 
Timor en Onderhoorigheden) 8233 (3212). 

Op dat tijdstip telden deze scholen tezamen 865 018 (787 975) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 

Jongens Meisjes. 

Java en Madoera. 
Buitengewesten . 

Totaal . . 

554 429 (512144) 
170 381 (159 859) 

103 232 (82 9641 
37 576 (33 008) 

724 810 (672 003) I 140 808 (115 972) 

Het aantal leerkrachten bedroeg 17 491 (15 332), namelijk 
12 580 (10 816) mannelijke, en 304 (260) vrouwelijke aan de 
scholen op Java en Madoera en 4405 (4159) mannelijke en 202 
(97) vrouwelijke aan de scholen in de Buitengewesten. 

He t aantal openbare volksscholen in de gewesten Jogjakarta 
en Soerakarta bedroeg einde 1927 onderscheidenlijk 79 (75) en 
99 (82) met 14 333 (12 546) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Jongens. Meisje». 

Jogjakarta . 
Soerakarta . 

Totaal 

6 131 (6 063) 
7 245 (5 704) 

13 876 (11 767) 

392 (308) 
565 (3811 

957 (689i 

Hel aantal leerkrachten in die gewesten bedroeg op dat tijd-
stip 416 (339), namelijk aan de scholen in Jogjakarta 250 (205) 
mannelijke en 6 (2) vrouwelijke en aan die in Soerakarta 159 
(130) mannelijke en 1 (2) vrouwelijke. 

Einde 1927 bedroeg het aantal leerlingen aan de openbare 
volksscholen in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden 21 329 
(20 904), namelijk 17 419 (17 181) jongens en 3910 (3723) 
meisjes, terwijl het aantal leerkrachten bedroeg 542 (519), 
namelijk 517 (499) mannelijke en 25 (20) vrouwelijke. 

in het gewest Timor en Onderhoorigheden worden de volks-
tcholen uitgaande van de besturen van Bima, Soembawa en 
Adonara (Taliwang) en die uitgaande van de Indische Protes-
tanteche Kerk onder de openbare volksscholen gerangschikt. 
Einde 1927 waren in dit gewest 206 (195) openbare volksscholen 
met 17 089 (14 804) leerlingen, van wie 4201 (3479) meisjes. 
Hi-t aantal leerkrachten bedroeg op dat tijdstip 260 (235), allen 
van Int mannelijk geslacht. 

Openbare Inlandsche scholen der 2de klasse. Onder deze 
benaming worden samengevat : de (gemengde) volledige scholen, 
bestaande uit 4 of 5 klassen; de (gemengde) vervolgscholen aan-
sluitende bij de volksscholen en bestaande uit een 4de en een 
5de, dan wel uit een 3de en 4de klasse, somtijds ook nog een 
5de klasse; de meisjesvervolgscholen, aansluitende bij de ge-
mengde scholen en bestaande uit een 4de, 5de en 6de klasse dan 
wel uit een 3de, 4de en 5de klasse. 

Hel aantal openbare Tnlandsche scholen der 2de klasse kwam 

einde 1927 van 2278 op 2364, namelijk 1086 (1066) volledige 
scholen, 497 (458) gemengde vervolgscholen en 59 (43) meisjes-
scholen op Java en Madoera en 523 (520) volledige scholen, 
174 (166) gemengde vervolgscholen en 36 (25) meisjesscholen 
in de Buitengewesten-. 

Op dat tijdstip telden deze scholen tezamen 332 171 
(295 962) leerlingen, verdeeld als volgt: 

Jongens. Meisjes. 

Java en Madoera. 
Buitengewesten . 

Totaal . . 

206 132 (184 780) 
78 753 (71843) 

25 730 (20 7851 
21556 (18 554) 

284 885 (256 623) 47 286 (39 339i 

In het geheel waren einde 1927 — met inbegrip van de 
schoolhoofden — 8909 (8394) Inlandsche leerkrachten aan de 
openbare Inlandsche scholen der 2de klasse verbonden, verdeeld 
als volgt : 

Inlandsche leerkrachten. 

Mannclyke ; Vrouwelijke. 

faia en Madoera. 

Met het einddiploma eener open-
bare kweekschool of gelijk-
soortige particuliere inrichting 512 (380i 

Met het einddiploma eener open-
bare normaalschool of gelijk-
soortige particuliere inrichting • 1 526 (1 333) 

Overige | 3 789 (3 779) 

41 (36) 

170 (117) 
31 (23) 

Totaal i 5 827 (5 492) | 245 (176) 

Builatgtweêtm. 

Met het einddiploma eener open-
bare kweekschool of gelijk-
soortigepaiticuliere inrichting 

Met het einddiploma eener open 
bare normaalschool of gelijk-
soortige particuliere inrichting 

Overige 

Totaal 

233 (215) 

•~>2ö (438) 
1892 (1940) 

2 650 (2 593) 

10 (6i 

125 
58 

(87) 
(42) 

188 (135) 

Bijzondere inlandsche standaardscholen. Omtrent de in 1927 
toegekende subsidié'n ten behoeve van de particuliere Inland-
sche scholen wordt verwezen naar bijlage N. 

Voor zoover opgaven werden ontvangen, bedroeg het aantal 
bijzondere Inlandsche standaardscholen 246 (211), verdeeld als 
volgt: 

Scholen op 
godsdienstigen 

grondslag. 
Java 

en 
Madoera 

Buiten-
:,re\ves-

ten. 

Neutrale 
scholen. 

Java Buiten-
en gewes-

Madoera.' ten. 

Bijzondere .standaards<;ho-
len 182(153) 38 (34) 25 (22) 1 r2i 

Tezamen telden de scholen op dat tijdstip 29 498 (23 164) 
leerlingen, verdeeld als volgt: 
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longen*. Meisjes. 

Schalm op yods-
dienstigen grondslag. 

Jav.i en Madoera. . 16 775 (12 591) 5 276 (4 123) 
Buitengewesten . . 2 967 (2 401) 1435 (1 107) 

Totaal . . . 18 742 (14 992) 6711 (5 230) 

Neutrale scholen. 

Java en Madoera. . 1 127 (481) 2 029 (2 260) 

Bui ten ge westen . . 231 

1 358 

(88) 

(569) 

58 

2 687 

(113) 

Totaal . . . 

231 

1 358 

(88) 

(569) 

58 

2 687 (2 373) 

lu 't geheel waren op 31 December 1927 — met inbegrip van 
de schoolhoofden — 825 (679) leerkrachten aan de bijzondere 
Btandaardscholen verbonden, namelijk 647 (534) mannelijke en 
07 (55) vrouwelijke aan de scholen op godsdienstigen grondslag 
en .'35 (18) mannelijke en 76 (72) vrouwelijke aan de neutrale 
si ;mda;ird scholen. 

Bijzondere volksscholen. Nopens de in 1927 toegekende sub-
sidièn ten behoeve van de bijzondere volksscholen wordt ver-
wezen naar bijlage N. 

Voor zoover opgaven werden ontvangen, bedroeg he t aantal 
bijzondere volksscholen 2525 (2207), verdeeld als volgt : 

Scholen op 
trodsdienstigen 

grondslag. 

Java 
en 

Madoera. 

Aantal bijzondere 
volksscholen . . 

Buiten-
gewes-

ten. 

Neutrale 
scholen. 

Java ! Buiten-
en gewes-

Madoera. '. ten. 

167 (92) 2 220(1 998)! 15 (27) 123 (90) 

Tezamen telden deze scholen 152 942 (128 791) leerlingen, 
verdeeld als volgt: 

Jongens. Meisjes. 

Scholen op godsdienstigen 
grondslag. 

Java en Madoera 
Buiten gewesten 91255(81873) 

8222(8376) 2 230(10 5) 

Totaal . 

Neutrale scholen. 

Java en Madoera . . . 
Buitengewesten . . . 

Totaal . 

99477(85248) 

42633(36909) 

44863(37924) 

950(15861 
6844(2914) 

254 (659) 
1 054 (400) 

. 7 294(4 500) 1308(1119) 

In het geheel waren op 31 December 1927 — met inbegrip 
van de schoolhoofden — 3834 (3410) leerkrachten aan de bij-
zondere volksscholen verbonden, verdeeld als volgt: 

L e e r k r a c h t e n . 

Mannelijke, i Vrouwelijke. 

Scholen op godsdienstigen 
grondslag. 

Java en Madoera . . . 
Ruitengowesten . . . 

Totaal . 

Neutrale scholen. 

Java en Madoera . . . 
Buitengewesten . . . 

257 (186) 
3 247 (3 065) 

12 (10) 
114 (41) 

3 504 (3 201) 120 (51) 

25 (46) 
172 (98) 

8 (10i 
7 (4) 

Totaal 197 (144) 10 (14) 

Voorts bestonden er — voor zoover bekend — einde 1927 de 
volgende niet-gesubsidieerde particuliere inrichtingen: 

o. op Java en Madoera 262 (262) scholen voor Chineezen 
met 20 054 (20 054) leerlingen en 670 (645) leerkrachten, 56 
(56) scholen voor Arabieren met 4911 (4911) leerlingen en 152 
(151) leerkrachten en 15 016 (15 016) Mohammedaansehe gods-
dienstscholen met 406 739 (406 739) leerlingen en 15 826 
(15 809) leerkrachten; 

b. in de Buitengewesten 242 (245) scholen voor Chineezen 
met 12 656 (12 614) leerlingen en 446 (447) leerkrachten, 6 (7) 
scholen voor Arabieren met 379 (443) leerlingen en 15 (16) 
leerkrachten en 5474 (5571) Mohammedaansehe godsdienst-
scholen met 124 647 (125 692) leerlingen en 6613 (6392) leer-
krachten. 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 

1926. 1927. 
(Voorloopige 

enfera). 

Inlandsen lager onderwijs. 
U i t g a v e n . 

1. Openbaar en bijzonder onderwijs 

i Personeel . 
Inspectie Inlandsen \ s tandplaats-

onderwijs en volks- \ toelagen 
onderwijs. f . 

1 Materieel . 
Totaal . . 

2. Openbaar ondenvijs. 

i Personeel . 
Inlandsche volks-

scholen 1). 

Inlandsche scholen 
der 2de klasse. 

Stand pi aats-
toelagen . 

Materieel . 
Personeel . 
Standplaats-

toelagen . 
Materieel . 
Gebouwen . 

Totaal . . 

f 1 060,2 ! f 1 100.7 

32,1 ; 32 
8 8,5 

: f 1 100,3 I f 1 141,2 

i f 4 241.6 f 4 574 

0,8 
3(52,0 

6 448,2 

79 
740,7 
t 

1,2 
350,3 

6 797 

88 
470 
t 

f 11872,3 f 12 280,5 

1) Met inbegrip van de uitgaven voor het kantoor van den adviseur voor het 
Inlandsen volksonderwijs, de uitgaven voor de volksscholen in Atjeh en Onder-
hoorigheden en de uitgaven »-oor de leergangen ter opleiding van Inlandftche 
volkeonderwijiers. 
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Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 

3. Bijzonder onderwij*. 

Subsidien 

O n t v a n g s t e n , 
(schoolgelden) 

Openbaar ondtrwij*. 
Inlandsche scholen der 2de klasse. 

1920. 1927. 
(Voorlooplgo 

citers). 

f 1 865 f 1 950 

891.6 895.7 

B. VAK.- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS. 

Ambachtsscholen voor Inlanders. Eenc subsidieregeling voor 
he t lager ambachts-onderwijs is vastgesteld bij G. B . 6 Febr. 
1928 n°. 25 (Bb. n°. 11575). 

H e t aantal openbare ambachtsscholen voor Inlanders bedroeg 
15 (14), namelijk 3 (3) met driejarigen cursus (te Batavia , 
Semarang en Soerabaja) en 12 (11) me t tweejarigen leergang 

ite Jogjakarta, Tasikmalaja, Magelang, Keboemen, Paree , 
'adang, For t de Koek, Sibolga, Pekalongan, Medan, Makassar 

en Madioen) 
De ambachtsschool te Palembang werd wegens gebrek aan 

belangstelling van de bevolking opgeheven (G. B . 29 Jan» 1927 
n°. 13). Nieuwe ambachtsscholen werden opgericht te Pekalon-
gan (G. B . 10 Mei 1927 n°. 5) en Madioen (G. B . 20 Mei 1927 
n°. 24). 

E r bestonden verder eenvoudige tweejarige leergangen in 
ijzerbewerking te Kadikaran, Tegal, Modjokerto en Sleman. 

Aan de scholen te Batavia, Semarang, Jogjakarta, Soerabaja, 
Sibolga en Medan WU eene opleiding voor chauffeur-werkman 
verbonden. 

Voorts bestaan er nog eenvoudige leergangen voor ambachts-
onderwijs te Soekaboemi, Sidoardjo, Koetoardjo, W a t e s en 
Kalasan. 

Einde 1927 telden de openbare Inlandsche ambachtsscholen 
tezamen 2087 (1511) leerlingen, namelijk 770 (666) op de scholen 
met B-jarigen cursus en 1317 (720) op de scholen met 2-jarigen 
cursus, met inbegrip van de eenvoudige leergangen. 

H e t aantal leerkrachten bedroeg op dat tijdstip 137 (113), 
namelijk 56 (55) op de ambachtsscholen me t 3-jarigen cursus 
en 81 (58) op die met 2-jarigen cursus, me t inbegrip van de 
eenvoudige leergangen. 

H e t eindgetuigschrift werd uitgereikt nan 491 (433) leer-
lingen. 

Verder waren er einde 1927 nog 3 (4) particuliere gesubsi-
dieerde ambachts- en handwerkscholen voor Inlanders, namelijk 
de gemeentelijke ambachtsschool voor Inlanders te Bandoeng, 
beslaande uit afdeelingen voor de houtbewerking, het metselen 
en de ijzerbewerking, de ambaehissehool Wasian-Kakas (Ma-
nado) uitgaande van het Nederlandsen Zendelinggenootschap, 
en de school te Lagoeboti (Tapanoeli) uitgaande van het Itijn-
iche Zendinggenootschap. 

Te Soengauiat (Bangka) bestond einde 1927 een gesubsidieerde 
ambachtscursus voor Inlanders in bankwerken, smeden en 
draaien, uil gaande van de Bangka-tinwinning. De leerlingen 
van dezen cursus krijgen, eene maandelijksche toelage voor 
voeding. 

Te Soerabaja werd in 1027 een burgerambachtsschool opge-
richt, uitgaande van de gemeente. Deze school bestaat uit een 
afdeeling voor technisch onderwijs on een afdeeling voor han-
delsonderwiis en dient ter vervanging van de gemeentelijke 
burgeravondschool, welke werd opgeheven. 

De particuliere ambachtsschool te Gamsoengi (Tnbelo. Hal-
mahera) werd opgeheven. 

Inentingsleergang voor Inlandsche vaccinateurs te Bandoeng. 
Gedurende 1927 werden ann dezen, aan de Landskocpokinrieh-
ting te Bandoeng verbonden leergang 2 (3) cursussen gegeven, 
één van Januar i tot Jun i en één van Jul i tot December. 

Ann den eersten cursus namen deel 13 leerlingen, van wie 
11 slaagden, en nan den tweeden cursus 9 leerlingen, die allen 
slaagden. 

Cursussen voor de opleiding van mantri-verplegers(sters), 
laboratoriumhelpers(sters) en vroedvrouwen. De opleiding van 
hulppersoneel voor den burgerlijken geneeskundigen dienst ge-
schiedt hoofdzakelijk in de gouvernements-centrule burgerlijke 
ziekeninrichtingen te Batavia , Semarang en Soerabaja en 
overigens op enkele plaatsen, waar gouvernements of particu» 
liere ziekeninrichtingen gevestigd zijn. 

Einde 1927 waren in opleiding bij de gouvernements centrale 
burgerlijke ziekeninrichtingen 779 (744) en bij de andere inrich-
tingen 867 (620) leerlingen, namelijk : 

In opleiding 
Bij de 

ziek 
centrale bui 
ciiinrichtini 

Semarang. 

gerlijke 
| te Bij andere 

ziekenin-
voor Batavia. 

centrale bui 
ciiinrichtini 

Semarang. Soerabaja. richtingen. 

Mantri-verple-
ger. . . . 178 (198) 87 (80) 145 (127) 445 (320) 

Mantri-ver-
pleegster. . 126 (131) 90 .91) 62 (69) 345 (267i 

Laboratorium-
helper. . . 7 (0) 31 (0) .,. 

Laboratorium-
helpster . . 11 (0) 19 ,0, .̂ _ 

Vroedvrouw 4 (31) 17 

244 

(8) 

(179) 

2 (9) 

209 (205) 

77 (88) 

Totaal. . . %2& (360) 

17 

244 

(8) 

(179) 

2 (9) 

209 (205) 867 (620) 
Het volgende 

in 1927 gehoude 
staatje toont aan het 

:n examens: 
lantal geslaagden in de 

Examen 
Bij de centrale burgerlijke 

ziekeninrichting te Bij andere 
ziekenin-

voor Batavia. Semarang. Soerabaja. rich tingen. 

Mantri-verple-
g e r . . . . I 12 (86) 

Mantri-ver-
pleegster. . j 17 (23) 

Laboratorium- | 
helper. . 

Laboratorium • 
helpster . 

Vroedvrouw 

Totaal . . 

20 (16) 

13 (17) 
9 (12) 

11 (18) 89 (0) 59 (15) 

11 (9) 22 (0) 38 (28) 

10 (2) 28 (371 

9 (10) 18 (4) 
6 (8) 3 (O) 15 (13) 

71 (103) 47 (47) 105 (41) 110 (56) 

I i r . Opleiding van onderwijskrachten en examen» 
ter verkrijging van ondcrwijsbcvocgdhcdcn. 

A . OPENDAKE OPI.EiniNGSINRICHTINGEN. 

Fröbelkweekschool te Bandoeng. De te Bandoeng Bevestigde 
openbare fröbelkweekschool telde einde 1927 75 (73) leerlingen, 
namelijk 40 (12) Europeescbe, 33 (81) Inlandsche en 2 (0) Chi-
neesche meisjes» Op dat tijdstip bestond het personeel uit 5 (5) 
Europeesche leerkrachten. Aan het examen voor fröbelonder-
wijzerea namen in 1927 deel 16 (23) candidaten, van wie 16 (28) 
slaagden. 

Normaalleergang voor de zg. Europeesche hulpakte te Batavia . 
Deze leergang telde einde 1927 60 (75) leerlingen, namelijk 21 
(27) mannelijke en 39 (48) vrouwelijke. 

Aan het examen voor onderwijzer(es) onderwierpen zich 37 
(21) candidaten, van wie er 12 (10) slaagden, namelijk 5 (7) 
mannen en 7 (3) vrouwen. 

Normaalscholen voor de z.g. Europeesche hoofdakte. He t 
reglement voor de normaalscholen tor voorbereiding tot het 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1038—1930. 5. Ned.-Indië. r 
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examen voor de nkte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) 
•bij hot lager onderwijs is nader gewijzigd bij G. B . 21 April 1928 
n°-. 43 (Bb. n°. 11639) mei betrekking tot het sehoolgeld 

Deze te Batavia, Bandoeng, Semarang en Soerabnja geves-
tigde scholen hadden einde 1927 257 (200) leerlingen, namelijk 
7H (51) mannelijke en 170 (158) vrouwelijke. 

Aan het examen voor hoofdonderwijzer(es) 1ste gedeelte, 2de 
gedeelte en volledig examen namen deel 16, 13 en 1 eandidaten, 
van wie er 0, 10 en 0 daagden, namelijk 2, 1 en 0 mannen en 
7, 0 en 0 vrouwen. 

Opleiding voor akten van bekwaamheid in bepaalde vakken 
van lager onderwijs, l i e t aantal leergangen voor deze opleiding 
bleef twee (één tweejarige voor de akte natuurkennis te Batavia 
on éón driejarige voor de akte wiskunde te Jogjakarta) . Einde 
1927 telde de natuurkunde-leergang 7 (13) en de wiskunde-
leergang 11 (14) deelnemers. 

Aan het examen ter verkrijging van de lagere akte vau be-
kwaamheid in de kennis der na tuur namen in 1927 3 (12) cur-
sisten deel, van wie 2 (9) slaagden. 

Aan het eindexamen voor de lagere akte wiskunde nemen in 
1027 2 (111) cursisten deel. die allen (5) slaagden. 

Hoogere kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers. Eindt 
1027 belden de hoogere kweekscholen te Bandoeng en Poerwo-
redjo tezamen 105 (189) leerlingen, i le t vaste personeel aan de 
beide inrichtingen bestond op dat tijdstip uit 0 (6) Europeesche 
en (1 (1) Inlandsche onderwijzer. 

Aan liet eindexamen onderwierpen siufl in 1027 42 (49) candi-
daten. van wie er 39 (49) slaagden. 

Kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers en onderwijzeres-
sen. In 1027 zijn de kweekscholen te Oengaran, Poerwokerto, 
Probolinggo en Moearaónim opgeheven, zoodat thans nog be-
staan die te Jogjakarta, Magelang, Salatiga, Bandoeng, IBlitar, 
Fort de Koek. Medan en Amboina. 

Einde 1927 telden de 8 kweekscholen tezamen 656 (889) leer. 
lingen, namelijk 560 (782) mannelijke en 96 (107) vrouwelijke. 
Van deze laatste waren er 95 (90) op de meisjeskweekschool te 
Salatiga. 

Ongerekend de leerkrachten, die enkele uren in de week les-
gaven in opvoedkunde, vrouwelijke handwerken, gymnastiek- en 
verbandleer, bestond het personeel der 7 jongensscholen uit 22 
(33) Europeesche en 11 (15) Inlandsche mannelijke leerkraeh-
ten. Aan de meisjeskweekschool te Salatiga waren op dat tijd-
stip werkzaam 3 (3) Europeesche onderwijzeressen, 1 (1) In-
landsche onderwijzeres en 1 Inlandsche vakonderwijzer. 

Aan (!i eindexamens onderwierpen zich in 1927 125 (100) 
eandidaten, van wie er 107 (100) slaagden, namelijk 87 (120) 
mannelijke en 20 (40) vrouwelijke. 

Hol!andoc'i-Chineesche kweekschool. Einde 1927 had deze 
inrichting 128 (118) Chineesche leerlingen. 

Op dat tijdstip bestond het personeel uit 6 (6) Europeesche 
leerkrachten. 

Van de 15 (21) eandidaten, die zich aan het eindexamen 
onderwierpen, slaagden er 13 (21). 

Instelling voor de studie van inheemsche talen en de land-
en volkenkunde van Nederlandsch-Indië te Batavia . Einde 1927 
bedroeg bel aantal deelnemers aan de schriftelijke taalcursussen, 
verbonden aan deze instelling, 17 (49), namelijk 13 (39) onder-
wijzer", en I (10) ambtenaren van de Centrale Kas. 

Aan het voorjaarsexamen in 1027 namen deel : 6 (4) candi-
daten voor let Maleisen (geslaagd 4 (2)), 2 (2) eandidaten voor 
het Soendaasch (geslaagd 2 (1)), 6 (8) eandidaten voor het 
Javaansch (geslaagd 2 (4)) en 3 (2) eandidaten voor de land-
en volkenkunde van Nederlandsch-Indië (geslaagd 3 (2)). 

Normaalseholen voor Inlandsche hulponderwijzers en hulp-
onderwijzeressen. De va<•antieregeling der normaalseholen voor 
Inlandsche hulponderwijzersfessen) is nader gewijzigd bij G. B . 
IK Jan. 1028 n». 28 (I . S. n°. 8). 

Het aantal openbare normaalseholen voor inlandsche hulp-
onderw 'ijzers bleef 15 (te Seranir, Meester Comelis, Poerwakarta, 
Garoet. Salatiga, Djombang, Probolinggo, Diember, Poerwo-
korl'i. Soernkarta, Madioen, Blitar, Padangpandjang, Pematang* 
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l iantar en Makassar), terwijl het aantal openbare normaal-
scholen voor Inlandsche hulponderwijzeressen 5 bleef (te Soera-
kart a, Jogjakarta, Blitar, Padangpandjang en Tondnno). 

De normaalschool voor Inlandsche hulponderwijzers te Pa-
dangpandjang, tijdelijk te Fort de Koek, is weder overgebracht 
naar eerstgenoemde plaats (zie J . C. 1028 n°. 24). 

De 15 jongens-normaalscholen telden eind 1027 924 (752) 
leerlingen. Aan de eindexamens onderwierpen zich 164 (307) 
eandidaten, van wie er 150 (302) slaagden. 

De 5 mcisjes-nornraalseholen telden op dat. tijdstip 307 (286) 
leerlingen. Eindexamen deden 33 (96) eandidaten, van wie er 
31 (89) slaagden. 

He t personeel der jongensnormaalscholen bestond einde 1927 
uit 16 (16) Europeesche en 56 (38) Inlandsche mannelijke leer-
krachten. Aan de meisjesnormaaJacholen waren werkzaam 9 
(10) Europeesche en 14 (11) Inlandsche onderwijzeressen. 

Leergangen ter opleiding van Inlandsche volksonderwijzers. 
Einde 1927 waren er 186 (117) openbare leergangen voor In-
landscbe volksonderwijzers, namelijk 116 (72) op Java en 
Madoera en 70 (45) in de Buitengewesten, waaraan tezamen 
3779 (1843) leerlingen deelnamen, namelijk 2870 (1425) manne-
lijke en 216 (13) vrouwelijke aan de cursussen op Java en 
Madoera en 668 (392) mannelijke en 25 (13) vrouwelijke aan die 
in de Buitengewesten. 

Hel onderwijzend personeel aan die leergangen bestond uit 
276 (86) leerkrachten, namelijk 197 mannelijke en 5 vrouwelijke 
op Java en Madoera en 74 mannelijke in de Buitengewesten. 

De cursussen hebben in 1927 763 (850) volksonderwijzers en 
onderwijzeressen afgeleverd, namelijk 573 (667) mannelijke en 
24 (23) vrouwelijke door de leergangen op Java en Madoera en 
101 (155) mannelijke en 5 (5) vrouwelijke door die in de Buitcn-
gewesten. 

B , BlJZONDKRI OI'I.KIDINUSINKICIITJNGBN. 

Fröbelkweekscholen. Einde 1027 telden de van Luudswege 
gesubsidieerde fröbelkweekscholen — uitsluitend bestemd voor 
Inlandsche meisjes — te Semarang (van Deventer-sehool) en 
te Mcndoet onderscheidenlijk 83 (SO) en 03 (78) leerlingen. 

He t onderwijzend personeel bestond op dat tijdstip uit 6 (6) 
Europeesche en 1 (1) Inlandsche leerkrachten aan de school te 
Semarang en uit 8 (7) Europeesdie en I (1) Inlandsche leer-
krachten aan de school te Mendoet. 

Aan de in 1927 gehouden eindexamens onderwierpen zich 
17 (17) eandidaten te Semarang en 14 (19) te Mendoet. van wie 
er onderscheidenlijk 17 ( I I ) en 12 (19) slaagden. 

Opleidingcinrichtingen voor de akte var. bekwaamheid als 
onderwijzer (es) bij het Europeesch lager onderwijs. Het aan 
tal van deze particuliere opleidingsinriclningen bestond einde 
1927 uit 1 (1) kweekschool met 4-jarigen leergang en 16 (171) 
curausBen mei 2-jarigen leergang. 

I)( kweekschool van de Indo-Europecsche schoolvereeniging 
te Bandoeng telde einde 1927 in alle klasten tezamen 168 (238) 
leerlingen. Aan hei examen voor onderwijzeres) namen in 1927 
deel 82 (02) eandidaten, van wie er 57 (661 Blaagden. 

De 16 (17) cursussen, alle op Java gevestigd, telden einde 
1027 894 (498) leerlingen, namelijk 46 (57) mannelijke en 348 
(441) vrouwelijke. Aan de examens voor onderwij r.er(es) namen 
in 1927 deel 237 (216) eandidaten. van wie 147 (100) slaagden. 

Opleidingsinrichtingcn voor de akte van bekwaamheid als 
hoofdonderwijzer (es) bij het Europeesch lager onderwijs te 
Weltevreden. De bijzondere inrichtingen tot opleiding voor de 
hoofdakte bevinden zich te Weltevreden en (e Malang. De 
scholen telden tezamen 27 leerlingen. Aan het eindexamen 
werd deelgenomen door 2 eandidaten, van wie er 1 slaagde 

Kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers. Bijzonder, van 
Landswege gesubsidieerde kweekscholen, welke in aard over-
eenkomen met de openbare kweekscholen zijn de neutrale 
kweekschool te I.embang (vroeger te Batavia) van de verceni-
ging ,,Oos1 en W e s t " , de Roomsch-katholieke kweekschool te 
Mnentil.in en de Christelijk-Hollandsch-Inlandsche kweekschool 
te Soerakarta. 

Einde 1027 telden deze 3 .bijzondere scholen tezamen, zonder 
de hoogere kweekschoolklasse, 282 (309) leerlingen, van wie 

! 10 (48) meisjes. 
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H e t aantal leerkrachten van de twee laatstgenoemde scholen 
bestond op dat tijdstip uit 11 (14) Europeesche en 4 (7) Inland-
sche leerkrachten. 

Aan het eindexamen in 1027 werd deelgenomen door 59 (65) 
eandidaten, van wie er 53 (51), onder wie 2 (9) vrouwelijke, 
Maagden. 

Aan de school te Soerakarta was eene hoogere kweekschool-
klasse verbonden, welke 24 (15) leerlingen telde, onder wie 
4 (3) meisjes. 

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 normaal-
scholen voor Inlandsche hulponderwijzers overeenkomen, kwam 
MUI 9 op 11, namelijk 9 (7) voor jongens en 2 (2) voor meisjes. 

Einde 1927 telden de 9 jongensnormaalscholen 550 (383) leer-
lingen, onder wie 4 (4) meisjes. 

Aan de eindexamens in 1927 onderwierpen zich 94 (94) candi-
daten, van wie er 91 (92) slaafden. 

De twee meisjesnormaalscholen hadden op het eind van 1927 
159 (132) leerlingen. Eindexamen werd afgelegd door 17 (18) 
eandidaten, van wie er 14 (10) slaagden. 

He t onderwijzend personeel der 9 (7) jongensnormaalscholen 
bestond eind 1927 uit 19 (11) Europeesche en 2(3 (2-1) Inlandsche 
mannelijke leerkrachten; aan de 2 (2) meisjesnormaalscholen 
waren op dat tijdstip werkzaam 4 (5) Europeesche en 4 (4) 
Tnlandsche onderwijzeressen. 

Bijzondere leergangen ter opleiding van Inlandsche volksonder-
wijzers. De particuliere cursussen met tweejarigen leergang 
(normaalcursussen) voor de opleiding van Inlandsche volks-
onderwijzers, welke door eenige zendingsvereenigingen in de 
Buitengewesten worden onderhouden, dragen een van de open-
bare leergangen afwijkend karakter, aangezien zij s taan onder 
Europeesche leiding en verbonden zijn met een internaat . Voor 
zoover opgaven ontvangen werden, waren er einde 1927 24 (17) 
van dergelijke cursussen met 510 (507) mannelijke en 8 (0) 
vrouwelijke leerlingen en 41 (26) leerkrachten. Door deze cursus-
sen werden in 1927 113 (103) volksonderwijzers en 3 (1) volks-
onderwijzeressen afgeleverd. 

Verder bestaat te Amboina eene inrichting voor de opleiding 
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 lr.lanrlsche school der 2de klasse te Amboina voor de prac-
tische opleiding is aangewezen. 

C. AKTK-EXAMKXS. 

Aan (li- examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid 
als onderwijzer(es) bij het Europeesch lager onderwijs, gehou-
den te Batavia, Bandoeng, Semarang, Jogjakarta en Soerabaja, 
werd deelgenomen door 109 (79). 147 (127), 25 (43), 32 (34) en 
122 (111) eandidaten, van wie er 55 (44), 85 (84), 9 (19), 9 (8) 
en 70 (47) s laagden 

Een nieuw programma voor het examen ter verkrijging eener 
akte van bekwaamheid nis ondcrwijzer(es) is vastgesteld bij 
U. V. 25 Febr. 1928 (I. S. n°. 54), terwijl een nieuw reglement 
van orde voor dat examen tot stand kwam bij R. V. 28 Maart 
i928 (1. S. n°. 83). 

De examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als 
hoofdondcrw ijzer(es) verliepen r.!s volgt: 

Halavia 

Bandoent' 

t mannen . 
i vrouw» n. 
i mannen . 
( vrouwen. 

Hemanng! " i : l n , " ' n • " C vrouwen. 
Boerabaia * <n!>""<"> • /vrouwen. 

Totaal . . . 

<*a !l«! U.' 1 '•!!. 

(.. examineert. i • 

1ste Sdc 
gedeelte, gedeelte. 

i Volledig 
1 examen. 

l s t e 
i gedeelte. 

2de 
gedeelte. 

Vo lig 
examen. 

2 (!) 1 i2, 
14 (l:ii 12 (Si 

. (4. 
1 (10) 

2 (0) 
7 ,121 

1 (2, 
'.< (5) 

i l . 

1 (Il 
8 (2) ••• (41 

4 (8) 
1 ,18) :> i2) 

(1) 
4 (8) 

( i i 
l i l ) 

1 (4) 4 0 ) 
t (7) 7 (0) 

B (4) 
2 (1) 

i rsi 
:( (8) 

2 i l ) 
.; , 2 . 

(1) 

4 o , i en 
1 4 ( l ó l 12 .71 

• i (7i 
4 (M) 

:,. ra» 

2 (0) 
8 (8) - (5 

4 I-i) 

» (23) 

:: 01 
2 (1) 

4 S ( 4 3 ) M (3M 

• i (7i 
4 (M) 

:,. ra» 9» (96) 

- (5 
4 I-i) 

» (23) (1 |8| 

Een overzicht van de resultaten van de examens, afgenomen 
ter verkrijging van akten van bekwaamheid in de beginselen 
van de Fransone, Hoogduitsche en Engelsche taal , de wiskunde, 
het handteekenen, de handelskennis en de kennis der natuur 
volgt hieronder: 

C a n d i dn 1 en . 

V a k k e n. Geëxamineerd. Set laagd. 

M a n n i n . Vionwi ii. uannen. \ rouwen. 

Fransch :> i l i 2 ( 1 . 2 i l . — 

Hoogduitsch :J (2) — (1) 2 (2) — (1) 
14 (20) 11 (14) 5 (91 i (10) 

Wiskunde 11 (16l •1 ( l i 1 (2) 
Handteekenen - (2) — — 
Handel.skeiinis 13 ,1!) 1 (1) 1 (91 1 il) 
Kennis dei na tuur . . . 3 (9, — 2 C.i — 

- (2. — — (1) — 

Verder bestaat in Indië gelegenheid tot het afleggen van het 
examen voor de middelbare akte Engelseh A. I n 1927 namen 
aan dit examen deel 9 (10) eandidaten, van wie 4 (1) zich na 
het schriftelijk examen terugtrokken. Slechts 3 (6) eandidaten 
slaagden. 

Aan het examen voor de middelbare akte wiskunde werd deel-
genomen door 3 eandidaten, van wie twee zich terugtrokken en 
één slaagde. 

Aan het examen voor de akte , ,Neder landsch" namen in 
1927 deel 70 (57) eandidaten; 5 (5) eandidaten trokken zich 
tijdens het examen terug, zoodat slechts 65 (52) eandidaten het 
volledige examen aflegden. Van hen slaagden er 30 (19). 

Bij G. B . 19 Mei 1927 n°. 29 (Bb. n°. 11349), gewijzigd bij 
dat van 27 Febr. 1928 n°. 32 (Bb. n°. 11594), zijn de belooningen 
vastgesteld, toe te kennen aan hen, die in het bezit zijn van een 
akte van bekwaamheid als onderwijzer bij het openbaar Euro-
peesch lager onderwijs, bij slagen in het examen in de land- en 
volkenkunde van Nederlandseh-lndië, de Maleische taal , de 
Javaansche laai of een der andere inheemsche talen. 

Bij G. B . 18 Juni 1928 n°. 5 (Bb. n°, 11685) is de Directeur 
van Onderwijs en Eeredienst gemachtigd om, naar gelang van 
de behoefte, cursussen op te richten ter voorbereiding tot het 
examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot he t 
geven van lager onderwijs in de gymnastiek (akte S). 

Het programma voor het examen ter verkrijging van de akte 
van bekwaamheid tot liet geven van huis- en schoolonderwijs 
in de fraaie handwerken voor meisjes is gewijzigd bij G. B . 
14 Oct. 1927 n". 43 (Bb. n°. 11472). 

Geldelijk overzicht. 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-talien guldens). 

1926. 
1927. 

(Voortooplgi 

O p l e i d i n g van o n d e r w i j s k r a c h t e n . 
U i t g a v e n . 

1. Openbare opleidingsinrichtingen. 

Inrichtingen 0[i V."es-
terschen grondslag. 

Inlichtingen op in-
heemsehen !?iond-
slag. 

j Personeel . . f 797,8 f 701,H 
« Materieel . . 260.7 •J7»;,8 

Standplaats* 
1 toelagen . . 11.7 1 1 M 
! Gebouwen . . t t 
. Personeel . . •113.1 159.7 

Standplaats 
) toelagen . . i T.i; 
| Materieel . . 192,8 21" 

Gebouwen . . t "l" 

Totaal f 1 721,6 : f 1 7 0 0 . " 
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Uitgaven en ontvangsten 
tin 1000-tallen guldens). 

2. Bijzondere opUidingsinrichHngtn. 

Subsidien aan Inrichtingen op W«rter-
srhen grondslag 

Subsidien aan Inrichtingen op inheenv 
sclien grondslag 

Totaal . . . 

On t v a n g s t e n . 

Schoolgelden van de openbare iniïch 
tingen op Westerschen gondslag. . 

Schoolgelden van de openbare inrich-
tingen op inheemschen grondslag 

Inleggen voor examens ter verkrijging 
van onder wijsbevoegdheden . . . 

Totaal . . . 

IV. Hnishoudonderwijtt. 
In 1927 zijn 3 nieuwe vakscholen voor meisjes geopend, 

namelijk een openbare huishoudschool te Madioen (13b. n°. 
11338). een bijzondere huisiioudscbool van de zosters i ;nincis-
oanesaen te Semarang, bejde toegankelijk voor alle landaarden, 
on een Christelijke huishoudschool met internaat te Jogjakarta, 
bestemd voor Inlandsche meisjes. 

De vraag naar vakonderwijs voor meisjes neemt meer en meer 
toe. Subsidie werd aangevraagd voor de te openen particuliere 
vakscholen te Medan, Manado, Magelang en Buitenzorg. 

Dreigde vroeger het gevaar, dat het vakonderwijs voor meisjes 
/Ach eenzijdig ging ontwikkelen in de, richting van de opleiding 
tot onderwijzeres in de «aaldvakken, bij de in voorbereiding 
zijnde plannen tot oprichting van bovengenoemde particuliere 
scholen bleek, dat de behoefte erkend wordt aan werkkrachten, 
opgeleid voor de huishouding, de kinderverzorging en het cos-
tuumvak. 

H e t volgende, staatje geeft een overzicht van he t aantal leer-
lingen op 31 December 1027 bij de openbare en particuliere vak-
scholen. 

Leerlingen 

fjj tnboor paton 
Huishoudschool te Jogjakarta 
II,ii' houd-',liool te Madioen . 

r iffnibfi'liewrfi 

Industrieschool te Wattamdan 
fluim! iltfhnnl te Soerabaja 
Vaka lioo! la Bandoang . . . 
Huishoudschool te Ambaruwa 
Tnllana ittrhrlnt te Malang. . 

MBaWtani mkondtrvij*. 
Huishoudschool der Zust-rs 

Pranciscaui «rang 
Vakschool der Zusters te Jog. 

Jakarta 
7ak*caool it r Zusters te Soe-

rakarta 
Chrtaelfyk* huishoudschool te 

Jogjakarta 

Totaal . . . 

Het volgende staatje geeft een overzicht van de resultaten van 
de in Maart, April en Mei 1927 gehouden examens voor onder-
wijzeres in de nuttige en fraaie handwerken. 

Nuttige 
Fraaie 

Nuttige 
Fraaie 

Nuttige 
Fraaie 

Nuttige 

Weltevreden. 
handwerken 

i 

Semarang. 
handwerken 

Jogjakarta. 
handwerken 

Bandoen g. 
handwerken 

Totaal . 

30 (31) 
10 (16) 

18 (15) 
14 (18) 

49 (40) 
15 (20) 

56 (55) 

192 (189) 

16 (15) 
4 (12) 

18 (14) 
10 (13) 

41 (28) 
13 (17) 

29 (30) 

131 (129) 

Eindexamens in de huishoudelijke vakken (handwerken, 
koken, waschbehandeling en batikken) werden afgenomen bij 
de kweekschool voor Inlandsche onderwijzeressen te Salatiga, 
de particuliere fröbelkweekschool te Mendoet en de meisjes-
normaalscholen te Jogjakarta, Ambarawa, Bandoeng, Manado 
en Fort de Koek. 

H e t volgend staatje geeft een overzicht van het aantal namid-
dagcursussen voor nutt ige handwerken bij he t Westersch lager 
onderwijs. 

Aantal 
cursussen. 

Tijdelijk 
gesloten. 

Geopend 
op :il Dec. 

ÜI27. 

Aantal 
leerlingen. 

Openten scholen. 
Europeesche lagere scholen . . . 
Hollandsch Inlandsche scholen . . 
Hollandsen Ohinoetchu scholen . . 

m 
101 
11 

in 
12 
1 

32 1 B i 
89 :I508 
10 434 

Totaal . . . . IM m 131 5235 

t'.esubsidieeriie scholen. 
Europeesche lagero scholen. . . . 
Holland ch Inlandsche scholen . . 
Hollandsch-Chineeschc scholen . . 

ti 
17 
4 

- • 
17 
4 

151 
7«7 
126 

Maal . . . . 27 - 27 1 0 4 4 

V. Lichamelijke opvoeding. 

H e t jaar 1927 kenmerkte zich door eene belangrijke uitbre,i-
ding en verbetering van het onderwijs in de lichamelijke opvoe-
ding. 

Tengevolge van he t eindigen van de cursussen te Bandoeng, 
werd de beschikking verkregen over 11 Europeesche onderwijze-
ressen, 16 Inlandsche en 6 Europeesche onderwijzers met de akte 
gymnastiek. De hoofdakte-bezitters onder deze Europeesche 
leerkrachten werden geplaatst aan een Mulo-school; hun taak 
werd zoo geregeld, dat zij ook nog aan andere scholen les gaven. 
De andere gediplomeerden kregen een plaats aan een Europee-
sche school en werden uitsluitend belast met het gymnastiek-
onderwija aan verschillende lagere scholen, waarbij de onder-
wijzeressen zooveel mogelijk tevens werden belast met de lessen 
aan meisje.skweekscholen en meisjesnormaalscholen. De gedi-
plomeerde Inlandsche onderwijzers werden aan de normaal-
scholen geplaatst. 

Ook bij het middelbaar onderwijs werd, met betrekking tot 
het onderwijs in de lichamelijke opvoeding, een schrede voor-
waarts gedaan. Een zestal leeraren met middelbare bevoegdheid 
gymnastiek werd voor dit doel uit Nederland uitgezonden; 2 
leeraressen kwamen op eigen kosten. 

Aldus is geleidelijk een klein korps van leeraren(essen) en 
onderwijzera(enen) in de lichamelijke opvoeding ontstaan, het-
welk einde 1927 48 vakleerkrachten telde (13 leeraren, 2 leer-
aressen, 7 Europeesche onderwijzers, 10 Europeesche onder-
wijzeressen en 16 Inlandsche onderwijzers). 
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|) ( . gereedgekomen gymnastieklokalen werden van de noodige 
toestellen voorzien. I n 1927 werd voorts een aanvang gemaakt 
mei de verstrekking van toestellen aan de lagere scholen. Een 
40-tal scholen werd voorzien van evenwiehtsboomen, Zweedsche 
banken en springstandaards. Hei aantal toestellen bij de ver-
schillende kweek* en nonnaalioholen werd aangevuld. Deze aan-
vulling zal worden voortgezet, totdat per gymnastieklokaal be-
scliikt wordt over een wand rol wandrekken, eet banken, 20 M. 
evenwiehtsboomen, 1 zadels, I stel Bpringstandaards, een hok, 
een paard, een ipringkast, 12 klimtouwen en 9 schuine touwen. 

Hel aantal lesuren voor bei vak lichaamsoefeningen bij de 
nonnaalschoien is van 2 op 3 gebracht, hetgeen wenschelijk 
werd geacht om de opleiding aan redelijke eischen te doen 
beantwoorden. 

l)e Hond voor lichamelijke opvoeding zette zijne werkzaam-
beden in het belang van de lichamelijke opvoeding van de 
jeugd voort. In 1927 werden 170 diploma's uitgereikt. 

VI. Handenarbeid. 

In 1927 heeft het onderwijs in handenarbeid weder meer 
vasten voet gekregen, daar op veel scholen dit vak in den een 
of anderen vorm werd ingevoerd. De omstandigheid, dat de 
handenarbeid als verplicht leervak werd ingevoerd op het 
nieuwe kweekschoolplan, heeft daartoe veel bijgedragen, doch 
dikwijls was ook meer bekendheid met het wezen en het doel 
van het onderwijs in dit vak oorzaak, dat men tot invoering 
overging. He t aantal scholen van Westerseh lager onderwijs en 
Inlandsen onderwijs waar handenarbeid wordt onderwezen is 
dan ook meer dan verdubbeld. Vooral bij het personeel der 
scholen voor Westerseh lager onderwijs nam de belangstelling 
voor onderwijs in handenarbeid toe. 

Op Sumatra werd in 1927 bij 18 scholen voor Westerseh lager 
onderwijs tot de invoering van onderwijs in handenarbeid over-
gegaan. 

Aan alle normaalscholen voor de opleiding van Inlandsche 
onderwijzers wordt thans de handenarbeid beoefend. 

Het aantal leerkrachten in staat en bevoegd het onderwijs in 
dit vak te leiden, neemt dientengevolge steeds toe. 

Einde 1927 werd het onderwijs in handenarbeid aan het vol-
gend aantal scholen onderwezen. 

Europeesche kweekscholen 
Hollandsch-Cliineesche kweekscholen . 
Hollandsch-Inlandsche kweekscholen . 
Frobelkweekscholen 
Van Deventer-sehool 
Europeesche lagere scholen 
Hollandsch-Cliineesche scholen . . . 
Hollandsch-Inlandsche scholen . . . 
Schakelscholen 
Normaalschool voor Inlandsche onder* 

wijzers 

Inlandsche 2de klasse- en vervolgscholen 

Totaal . . . . 

Opeiv |Bijzon-
bare. ; dere. ! 'o taa l . 

1 — 

L6 
5 

21 

10 
6 
42 
4 

11) 
1 866 

1446 

6 
1 
8 
1 
o 

26 

63 
4 

l'.l 
1 1356 

Geldelijk overzicht. 

51 1 497 

Uitgaven en ontvangsten 
(in 1000-tallen guldens). 

Verschi l lende inr icht ingen . 
Uitgaven. 

Huishoudonderwijs. 
Personeel 
Standplaatstoelagen 
Materieel 

Lichamelijke opvoeding der jeugd. 
Personeel 
Stand plaatstoelagen 
.Materieel 

Handenarbeid. 
Personeel 
Standplaatstoelagen 
Materieel 

Toezicht op de opvoeding van 
jongelieden. 

Personeel 
Standplaatstoelagen 
Materieel 
Studiebeurzen voor onbemiddelde leer-

lingen 

Depot van Leermiddelen. 
Personeel 
Standplaatstoelagen 
Materieel 

Dienst bij de Volkslectuur. 
Personeel 
Standplaatstoelagen 
Materieel 

Totaal . . . . 

Ontvangêten. 

Baten van het Depot van Leermiddelen 
Baten van de Volkslectuur . . . . 

Totaal . . . . 

1926. 

12 

68 

18 

L8 

100 

103 

1927. 

12 

:;i 

18 

18 

145 

102 

) 

268 264 
17 19 
275 250 

f 874 f 862 

f 67 f 111 
262 261 

f 329 t' 372 

II. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 

Bij G. H, 16 Jan . 1928 n*. 22 is eene commissie ingesteld, gebied der natuurwetenschappen — voor zoover opgenomen in 
welke belast is met de leiding van en het toezicht op de samen- duurzaam gevestigde en voor het studeerend publiek toeganke-
stelling van een centralen catalogus van alle op Java aanwezige lijke verzamelingen. 
wetenschappelijke boekwerken — met uitsluiting van die op het 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1928—1929. 5. Ned.-Indië. lfi 
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§ 1. STUDIE VAN OOSTERSCHE TALEN EN VAN DE INSTELLINGEN VAN DEN ISLAM. 
Voor het instellen van bepaalde onderzoekingen van weten-

schnppelijken aard, uitgezonderd die, welke rechtstreeks ver-
band hielden of noodzakelijk waren voor de behandeling van 

aangelegenheden waarover advies werd gevraagd, was bij he t 
Kantoor voor Inlandsche Zaken in het afgeloopen jaar geen tijd 
beschikbaar 

§ 2 . OUDHEIDKUNDIGE DIENST. 

De instructie voor het hoofd van den oudheidkundigen dienst 
(Bb. n°. 7932) is gewijzigd en aangevuld bij G. B . 8 Sept. 1927 
n°. 16 (Bb, n°. 11455). 

Van den Boroboedoer-gids (Hollandsehe tekst) verscheen een 
herdruk. 

He t sorteeringswerk bij den Prambanan- tempel in Midden-
Java werd voortgezet. Van de bijtempeltjes van het Tjandi 
Sewoe-complex werd de herstelling van de bouwvalligste voort-
gezet en werd één tempeltje uit de aanwezige authentieke 
steenen ter plaatse gereconstrueerd. Voorts werd een aanvang 
gemaakt met de herstellingen aan Tjandi Kalasan, waarbij de 
steun-beer voor den Zuid-gevel verwijderd werd, zoodat de 
fraaie kalakop voor 't eerst sinds vele jaren weer zichtbaar werd. 

Een begin werd gemaakt met het onderzoek van het terrein 
bij Tjandi Singasari in Oost-Java. 

He t onderzoek naar oudheden in de streek tusschen Pakrisan 
en Patanoe (Bali) werd voortgezet en voltooid. Van de aange-

troffen oudheden werden fotografische opnamen gemaakt, even-
als van de afbeelding van eene groote lijkverbranding te Oeboed 
(Gianjar). 

Onder de vondsten gedurende 1927 moeten als zeer belangrijk 
vermeld worden een zilveren beeld van Manjucri, gevonden bij 
Semarang en aangekocht door het Museum te Batavia, en een 
zilveren-bronzen klok, gevonden bij Tjandi Kalasan, eveneens 
overgebracht naar het Museum te Batavia. 

De in 1924 door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen ingestelde restauratie-commissie 
(zie Verslag 1925, kol. 124) is ontbonden. 

Bij G. B . 8 Sept. 1927 n°. IC» (I. S. n°. 442) is eene commissie 
ingesteld, welke tot taak heeft het hoofd van den oudheidkun-
digen dienst bij te staan in de met de zorg voor en de opsporing 
van de oudheden samenhangende bouwkundige en cultureele 
aangelegenheden (oudheidkundige commissie). De instructie 
voor deze commissie is opgenomen in Bb. n°. 11455. 

§ 3. KONINKLIJK MAGNETISCH EN METEOROLOGISCH OBSERVATORIUM 

In 1927 konden op 191 dagen de waarnemingen der zonne-
vlekken met den kijker van Steinheil worden verricht; ze werden 
op de gebruikelijke wijze aan de sterrewacht te Zürich ter inzage 
gezonden. 

Ten behoeve van den tijddienst werden op 37 dagen sters-
doorgangen met het passage-instrument van Bamberg waar-
genomen. 

l i e t draadlooze tijdsein volgens het Onogo-systeem werd ook 
in 1987 door het radio-station Malabar gegeven op eene golf-
lengte van 15 500 M. Telefonische tijdseinen werden gegeven 
aan het Nautisch Inst i tuut te Tandjoengpriok, aan den Uitkijk 
te Tandjoengpriok, aan den verzorger der magnetografen te 
Buitenzorg en aan particulieren. 

De kalender voor 1929 is in manuscript gereed gekomen, die 
van 192H is afgedrukt. 

Ook dit jaar werden de opgaven van het dagelijksch mag-
netiseh karakter aan het Koninklijk Nederlandsen Meteorolo-
gisch Ins t i tuut te De Bilt toegezonden. 

In den loop van het jaar werd begonnen met de registratie 
van luchtclcetrischc waarnemingen. 

Het aantal particuliere regenstations, waarvan de waar-
.nemingen aan het observatorium worden toegezonden, bedroeg 
einde 1927 op J ava en Madoera 1272 en in de Buitengewesten 
170. 

Door den Wiechert-seismograaf werden gedurende 1927 184 
aardbevingen opgetcekend, waarvan 68 haar oorsprong in den 
Archipel hadden. 

Voortgegaan werd mot het verzamelen van gegevens omtrent 
windrichting en snelheid in de hoogere luchtlagen op versehil-
leiide plaatsen in den Archipel. Loodsballonwaarnemingen wer-
den verricht te Batavia. Makassar, Koepang, Medan en Taroena. 
De meteorologische berichtgeving ten behoeve van den vlieg-
dienst werd geregeld voortgezet. 

Op verzoek van buitenlandsche observatoria worden telegra-
fisch weerberichten geseind van Ambon (door den eerstaan-
wezend militair apotheker), Sabang (door den havenmeester) 
en Pasoeroean (door het proefstation voor d-e Java-suiker-
industrie). 

Yi">r verdere bijzonderheden omtrent de verrichtingen van 
liet observatorium /.ie men liet jaarverslag over 1027. 

Aangaande de weersgesteldheid kan het volgende worden 
medegedeeld. 

Moesson. April 1927 droeg het karakter van een kenterings-
maand, het windsysteem was over den geheelen. Archipel ver-
anderlijk. Ook de maand Mei droeg nog het kenteringskarakter; 
slechts in het zuidoosten mocht van een zwak inzettenden Oost-
moesson worden gesproken. In Jun i was de wind over Sumatra 
en de Zuid-Chineesche Zee veranderlijk van richting; over Java , 
de Java-Zee en oostelijker heerschte, met tijdelijke onderbre-
kingen, een zwak Oostmoesson-regime. Gedurende de maand 
Juli stond de Oostmoesson met afwisselende kracht door, maar 
bereikte slechts zelden groote sterkte. Gedurende het grootste 
deel van Augustus stond de moesson krachtig door, maar in de 
tweede helft van de maand vertoonden zich keuteringsverschijn-
selen. Na eene opleving van den Oostmoesson in de eerste weken 
van September, trad in den loop van de laatste weken kentering 
in. De maand October bracht kenteringsweer in het westelijk 

j deel van den Archipel en nog /.wak doorstaanden Oostmoesson 
I in het oostelijk deel. In den loop van November kwam de West-

moesson door. Deze bleef echter ook gedurende December nog 
/.wak. Tn Januari B)28 stond de Westmoesson regelmatig door, 

i maar bereikte geen groote kracht. Oedurcnde de eerste twee 
| decaden van Februari stond hij krachtig door; in de laatste 
i decade viel eene aanzienlijke verslapping te eonstateeren. In 

Maart leefde de West moesson weer op. 

Temperatuur. Te Batavia was gedurende Int geheele jaar de 
temperatuur boven de normale, hetgeen in overeenstemming 
was met het feit. dat te Batavia de temperatuur, sinds het begin 
der registratie aan het Observatorium, langzaam stijgende is. 
De afwijkingen van de mnandcijfers van de gemiddelden schom-
melden om 0,4° C. 

Luchtdruk. He t maandgemiddelde over Maart 1027 was het 
laagste van het jaar (7.">7,4 mm) . In April herstelde zich de 
barometer en schommelde gedurende de Oostmoesson-maanden 
om den normalen stand. Ben maximum werd in October bereikt 
(769,4 mm) . De cijfers voor November "ii December toonden 
. veneens, maar minder opvallende, afwijkingen naar den posi-
tieven kant. In Januari 1928 was de stand weer normaal. De 
maandgemiddelden voor Februari en Maart bleven daarop + 
0.5 mm. beneden de veeljarige gemiddelden. 
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Regenval. De maand Maart 1027 bracht op Java in het 
algemeen een normalen regenval; slechts in de zuid-oostelijke 
residentiën was het surplus overheerschend. Voor April kan de 
regenval in Wesl- en Midden-Java als normaal gelden, hoewel 
plaatselijk grootfl afwijkingen van het gemiddelde voorkwamen; 
Oost-Java noteerde in het algemeen een surplus. In Mei was 
de regenval over het grootste deel van Java hoog voor den tijd 
van het jaar, plaatselijk zelfs zeer hoog; er kwamen echter ook 
gebieden met normalen of minder dan normalen regenval voor. 
In Juni waren de cijfers in West-Java normaal ; in Midden- en 
Oost-Java waren echter de positieve afwijkingen verre in de 
meerderheid. In Juli werd over bijna geheel Java een matig 
tekort genoteerd. Augustus bleef voor Midden- en Oost-Java 
een droge maand; in West-Java werd op tal van plaatsen het 
normale regeneijfer overschreden. In September en October 
bleef de regenval over bijna geheel Java beneden normaal. I n 
November werd in West-Java overmaat, in Jogjakarta en Soera-
karta een tekort genoteerd; overigens schommelde de val om 
het gemiddelde. In December viel in West -Java eveneens eene 
meer dan normale hoeveelheid regen; in Midden- en Oost-Java 
werd langs de Zuidkust een tekort, langs de Noordkust eene 
normale tot meer dan normale hoeveelheid genoteerd. I n 
Januari 1928 werd in de residentiën langs de Noordkust, met 
plaatselijke uitzondering, een tekort waargenomen; in de ge-
westen langs de Zuidkust schommelde de val om het gemid-
delde. In Februari kregen Bantam, West-Preanger en de 

residentiën van Midden-Java langs de Zuidkust overmaat ; 
overigens was de regenval normaal. 

Wal de Buitengewesten aangaat, valt mede te deelen, dat in 
Maart 1927 het regensurplus over bijna geheel Celebes vun be-
lang te noemen is. April bracht aan Noonl-Sumatra en Zuid-
Celebes overmaat, Noord-Celebes en de Molukken een tekor t ; 
overigens was de regenval normaal. In Mei waren over den 
geheelen Archipel de afwijkingen naar den negatieven kant in 
de meerderheid, In Juni viel over geheel Sumat ra te weinig, 
op Mali en Lombok te veel regen; overigens was de val normaal. 
In Jul i noteerden Sumatra (met uitzondering van Atjeh), 
Borneo, Noordoost- en Zuid-Celebes en de Kleine Boende* 
eilanden een tekort, Midden-Celebes overmaat, In Augustus 
was bel tekort algemeen. De maand September bracht aan 
Noordwest*Sumatra, Borneo en Noord-Celebes overmaat, aan 
de overige gewesten eene normale hoeveelheid regen. In 
October zijn noemenswaard het surplus in Tapanoeli en het 
tekort in Deli en Zuid-Celebes. November bracht een surplus 
over groote gebieden van Sumatra en de Molukken. In Decem-
ber werd overmaat genoteerd in, het uiterste zuiden van Su-
matra , een tekort in Deli, Celebes en de Kleine Soenda-
eilanden; overigens was de val normaal . In Januar i 1928 was 
een tekort in Atjeh, Deli en de Molukken en een surplus in 
Tapanoeli ; overigens schommelde de val om het gemiddelde. 
In Februari 1928 kwamen belangrijke afwijkingen van het ge-
middelde slechts in beperkte gebieden voor. 

§ 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 voort-
zetten. 

TH. EEREDIENST. 

Tot wegneming van mogelijken twijfel, is de regeling van de 
rechtspositie der kerkgenootschappen (I. S. 1927 n°. 156) aan-
gevuld bij Ord. van 16 Nov. 1927 (I , S. n°. 532). 

Bij G. B . 18 Maart 1928 n°. 14 (I . S. n°. 72) is verklaard, 
dat de Gereformeerde Kerken te Soerakarta, Bandoeng, Se-

marang, Batavia, Jogjakarta, Medan en Soerabaja als kerk 
worden aangemerkt in den zin van K. B . 29 Jun i 1925 n° 80 
( I . S. 1927 n°. 156); ditzelfde geschiedde bij G, B . 3 Mei 1928 
n°. 17 (I , S. n°. 111) ten opzichte van de Gereformeerde Kerk 
te Magelang. 

§ 1. CHRISTELIJKE GODSDIENST. 

Indische Protestantsche Kerk. Einde 1927 waren in functie 
40 predikanten, 26 hulppredikers (van wie 1 dienstdoende als 
waarnemend predikant) , 7 Europeesehe godsdienstleeraars (zie 
I . S. 1901 n°. 255) en 343 van Landswege bezoldigde Inlandsche 
leeraars.. Voor het Inlandsch leeraarsambt waren einde 1927 
in opleiding 122 Inlandsche kweekelingcn, van wie er 23 in 
den loop van het jaar als kweekelingen waren aangenomen. 

Ook in 1927 zijn de gebruikelijke toelagen uit 's Lands kas 
verleend, zoowel die. welke strekken ter voorziening, op plaatsen 
waar geen predikant beseheiden was (een 72-tal, waaronder 33 
in de Buitengewesten), in het godsdienstonderwijs der Euro-
peesehe jeugd door middel van daartoe door het kerkbestuur 
aangewezen personen (onder wie 42 vrouwen), als die ter tege-
moetkoming van enkele gemeenten in de kosten van den open-
baren eeredienst, soomede ten behoeve van het godsdienst-
onderwijs bij Inlandsche Christengemeenten, die over geen uit 
's Lands kas bezoldigden F.nropeesehen of Inlandsehen geeste-
lijke konden beschikken. 

Laatstgenoemde toelagen werden in 1927 genoten door de 
gemeenten in het gouvernement der Molukken en het gouver-
nement Celebes en Onderhoorigheden en de residentiën Manado 
en Timor en Onderhoorigheden. 

De regeling van de standplaatsen en de werkkringen der 
predikanten bij de Protestantsche gemeenten en der hulppre-
dikers ten dienste der Tnlandsehe gemeenten in Nederlandsch-

Indië (Bb. n°. 11237) is nader gewijzigd bij G. Bn. 20 Jun i 
1927 n°. 50 (Bb. n°. 11359), 23 Dec. 1927 n°. 35 (Bb, n°. 11542), 
2 Maart 1928 n°. 32 (Bb. n°. 11595) en 20 Maart 1928 n. 21 
(Bb, n°. 11620). 

Eene nieuwe regeling van de standplaatsen en van het dienst -
werk der Inlandsche leeraars ten dienste van de Inlandsche 
Christengemeenten in Nederlandsch-Indië kwam tot stand bij 
O. B. 2 , April 1928 n°, 32 (Bb. n°. 11644), gewijzigd bij dat 
van 21 Mei 1928 n°. 35 (Bb. n°. 11653). 

Roomsch-katholieke Kerk. Einde 1927 waren, mei inbegrip 
van de 4 apostolische vicarissen en de 5 apostolische prefecten, 
in Indië aanwezig 237 geestelijken. Bezoldiging uit 's Lands 
kas werd genoten door 37 geestelijken en 14' Inlandsche of 
daarmede gelijkstaande hulpleeraars bij de Boomsch-katholieke 
gemeenten. Op aanvraag van de zijde der Boomsch-katholieke 
kerkvoogden werd vergunning verleend om op 's Lands I 
verschillende dienstreizen te laten doen buiten de vaste dienst-
reizen. Voor het geven van godsdienstonderwijs aan de 
Roomsch-katholieke jeugd werden aan 88 gemeenten (waarvan 
20 in de Buitengewesten) toelagen verleend, terwijl de ge-
meenten te Koetaradja en Medan in het genot bleven van eene 
tegemoetkoming in de kosten van den eeredienst. 

Bij G. B . 26 Nov. 1927 n°. 32 is aanteekening gehouden van 
de instelling van de Apostolische Prefectuur van Malang. 
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Door de Regeering is er in toegestemd: dut do Apostolische 
Prefectuur „Bangka, Billiton en Biouw" wordt onderverdeeld 
in twee staties ot' kerkelijke ressorten, met Sambong en Mang-
gar als standplaats (Bb. o*. 113(571; dat van de statie Malang 
twee nieuwe staties of kerkelijke ressorten voor l{oomseh-
katholieke geestelijken worden gevormd, met Malung en 
Djember als standplaats (Bb. n'. 11404); dat in de statie voor 
Roomach-katholieke geestelijken met standplaats Ambarawa, 
omvattende de afdeeOng Balatiga, een tweede s tandplaats te 
Balatiga wordt opgericht (lil», n". 11478); dat van de statie 
Soerabaja drie nieuwe staties \oor Roomsch-katholieke geeste-
J ij ken worden gevormd (Soerabaja, Kediri en Blitar) (Bb. n°. 
11608); dat v i n de thans bestaande staties Magelang en Jogja-
karta vier nieuw.' staties voor Roomach-katholieke geestelijken 
woidcn gevormd (Magelang, Poerworedjo, Jogjnkurta en Poer-

wokerto) en dat de statie Cheribon wordt gesplitst in twee 
nieuwe staties (Tegal en Cheribon) (Bb. n°. 11897). 

Hij G. B. 1H April 1928 n°. 38 (Bb. n°. 11640) is, met intrek-
king van alle ter sake bestaande regelingen, Nederlandsch-Indië 
voor Int dienstwerk der Roomach-katholieke geestelijkheid op-
nieuw in kerkelijke afdeelingen verdeeld. 

Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke missie). 
Gedurende het tijdvak 1 Juni 1927 t m 30 Jun i 1928 zijn in 
Nederlandsch-lndië toegelaten I I zendeling-leeraren en 27 offi-
cieren van bet Leger des Heils, terwijl aan 94 hulpzendelingen 
toelating werd verleend. Van 1 zendeling-leeraren werd het 
gebied gewijzigd. 

Omtrent de vanwege de zending in stand gehouden zieken-
inriehlingen zie men afdeeling IV van dit hoofdstuk. 

§ 2. MOHAMMEDAANSCHE GODSDIENST. 

Van de mededeelingen op Mohammedaansch godsdienstig ' het bezit van in Nederlandsch-Indië afgegeven paspoorten, ter-
gebied, welke in de gewestelijke verslagen voorkomen, is reeds 
melding gemaakt in hoofdstuk G. 

Blijkens van den Consul der Nederlanden te Djeddah ont-
vangen opgaaf, bedroes het aantal uit Nederlandsch-Indië 

wijl 1294 te Singapore, 5 te Pinang en 214 te Djeddah van 
nieuwe passen werden voorzien. 

De bepalingen betreffende de reispassen van bedevaartgangers 
naar Mekka (I. S. 1926 n°. 70) zijn opnieuw vastgesteld bij Ord. 

afkomstige Mekkagangers 45 332. Van dezen waren 43 819 in \ van 28 Oct. 1927 (I. S. n°. 508). 

IV. DIENST D E R VOLKSGEZONDHEID. 

Omtrent wijzigingen van de ressorten en onderressorten van 
den dienst der volksgezondheid zie men Bb. nos. 11365 (Lam-
poengsche Districten). 11395 en 11710 (Zuider- en Oosterafd. 
van Borneo), L1898 (Rembang), 11401 (Madoera), 11529 (Oost-
Priangan), 11397 en 11634 (Manado), 11398 (Westerafd. van 
Borneo), 11428 (Molukken), 11443 (Tapanoeli), 11471 en 11530 
(Benkoelen), 1158] en 11582 (Palembung), 11580 (Celebes en 
onderh.), 11581 (Timor en onderh,). 11584 (Soerabaja), 11585 
(Semarang), 11672 (Molukken) en 11711 (Krawang). 

Het reglement op den dienst der volksgezondheid (I. S. 1882 
n". Ü7) is nader gewijzigd en aangevuld bij Ordn. van 11 Mei 
1927 (I. S. n \ 249) en 18 Jan . 1928 (I. S. n*. 7). 

Personeel. Voor opgaven omtrent Int bij bet einde van 1927 
in Nederlandsch-Indië aanwezige (al dan niet aan 's Lands 
dienst verbonden) genees*, hcel-, verlos-, tandheeU en artsenij-
bereidkundig personeel zij verwezen naar staat I van bijlage P . 

Voor eene nadere wijziging en aanvulling van de voorschriften 
voor de examens ter verkrijging van de bevoegdheid tot uitoefe-
ning van de geneeskunst, de tandheelkunst , de artsenij-bereid-
kunst en de verloskunst in Nederlandsch-Indië, zie men Hl). 
tv. 11094. 

Di regelen voor de opleiding van verpleginga* en «eneeskundig 
hulppersoneel (1. S. 1920 n". 602) zijn bij G. B . 27 April 1928 
n". 21 (I. S. nu. 107) ingetrokken, terwijl het hoofd van den 
dienst <h'\- volksgezondheid gemachtigd is tot vaststelling van 
nieuwe regelen. 

De eisenen, waaraan de candidaten die wenschen ' e warden 
toegelaten tot het examen voor ziekenverpleging (I. S. 1915 
ir 51 ll moeten voldoen, zijn nader gewijzigd (zie Bb. n°. 11447). 

\n-j steld is eene commissie tot het afnemen te Weltevreden 
van liet examen voor ziekenverpleging (zie Bb . n". 11527). 

Geneeskundig Staatstoezicht. Hij G. B. 20 Febr. 1928 n°. 52 
is eene commissie ingesteld, welke tot taak heeft den omvang 
en de wijze van overdracht aan de provincies van het Staatstoe-
zicht o]» de volksgezondheid nader in studie te nemen en de 

ring ter zake van advies te dienen. 
Bij G . H . 17 Maarl 1928 a*. 48 (I. 8. n". 71) is de omschrijving 

van de afdeelingen Midden-lava en Oost-Java voor het Staats-
toezichl op de volksgezondheid vastgesteld. 

Ziekten-wetgeving. Bij Ord. van 12 Mei 1927 (I . S. n". 278) 
zijn — met ingang van 1 Januari 1928 (zie T. S. n°. 536) — 

nieuwe bepalingen vastgesteld betreffende verdoovende mid-
delen en eenige planten, waaruit verdoovende middelen bereid 
kunnen worden (verdoovende-middelen-ordonnantie)^ Maatrege-
len ter uitvoering van die Ord. zijn genomen bij G. B . 12 Mei 
1927 n°. 5a (I . S. n°. 280). 

Eene regeling nopens het aandoen van havens door schepen, 
welke eene wegens cholera besmet verklaarde haven hebben 
bezocht is opgenomen in Bb. n°. 11570. 

De lijst van huitenlandsche havens waar over een goed wer-
kend toestel kan worden beschikt, waardoor de ontrat t ing van 
schepen voldoende is gewaarborgd (Bb-. n°. 9940) is aangevuld 
met de Britseh-Indische haven Colombo (Cevlon) (Bb n". 
11615). 

Bij G. B . 1 Dee. 1927 n°. 14 (I. S. n°. 539) is he t onderdistrict 
Kadoegedc (reg. Koeningan, res, Cheribon), bij G. B . 6 J an . 
L928 n°. 23 (I . S. n°. 3) is he t onderdistrict Talaga (reg. Madja-
lengka, res. Indramajoe) en bij G. B. 23 Juni 1928 n°. 16 (I . S. 
n". 231) zijn de onderdistricten Cheribon en Kangraksan (afd. 
Cheribon) aangewezen als gebied, waarvoor de doodschouw-
ordonnantie (I . S. 1916 n°. 612) mede toepassing zal vinden. 

In 1927 zijn besmet verklaard wegens pest: Alexandrië, Bang-
kok, Calcutta, Mombasa, Port Said, Port Louis, Saint Denis, 
Saigon, Singapore en Suez en wegens cholera Amoy, Abadan, 
Basrah, Bassein, Bombay, Canton, Chingwangtao, Haiphong, 
Qoihow (eik. Hainan) , Lfngah, Madras, Moulmein, Moham-
raerah, nfacao, Negapatam, Pondieherry, Eangoon, Saigon, 
Swatow, Shangbai, Singapore, Tourane, Tientsin en Tuticorin. 

In den Nederlandseh-lndischen Archipel zijn besmet verklaard 
verschillende plaatsen en streken in Pasoeroean, Cheribon, 
Soerakarta, Banjoemas, Semarang, Soerabaja, Jogjakarta, 
Indramajoe en Celebes wegens pest; de haven Tandjoengpriok 
«regens cholera; en verschillende plaatsen en streken in Cheri-
bon, Tapanoeli, Benkoelen en de Zuider- en Oosterafdeeling van 
liorneii wegens pokken. 

Geneeskundige behandeling van Landswege. Hiervoor wordt 
verwezen naar staal III van bijlage P. 

Einde 1927 waren bij de verschillende ziekeninrichtingen ge-
plaatst 173 mantri-verplegers(-pleegsters), 52 mantri-verplegers 
j-pleegsters) bij het krankzinnigenwezen, 118 mantri-verplegers 
(•pleegsters) der 1ste klasse, 23 hoofdmantri-verplegers (-pleeg-
sters), 8 gouvernements hoofdvroedvrouwen en 56 gouverne-
ments vroedvrouwen der 1ste klasse. 

liet aantal o|> het einde van het jaar 1927 tot mantri-verpleger 
(•pleegster) in opleiding zijnde jongelieden bedroeg 669. 
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De regeling betreffende de geneeskundige behandeling en ver-
strekking \;m genees* en verbandmiddelen van gouvememonts-
wege voor bepaalde groepen van liondsdienaren (I. S. 1925 
n". 29) is gewijzigd bij O. 15. 14 Juni 1927 n". 21 (I. S. n°. 340). 

Vroedvrouwen. Stunt IV vnn bijlage P geeft een over/.iebt 
van bet aantal en den afloop van verlossingen gedurende het 
jaar 1927 door gouvernement* vroedvrouwen verrieht. 

Het aantal leerlingen-vroedvrouw, dat einde 1927 aan gouver-
nementa ziekeninriehtingen verbonden was, bedroeg 85. In den 
loop van dat jaar slaagden 10 leerlingen voor het verloskundig 
examen. 

Hij (r. B . 10 Jan . 1928 n". 10 (Bb. n". 11556) zijn bepalingen 
vastgesteld omtrent kostelooze verloskundige gouverncments-
hulp aan Inlanders en vreemde oosterlingen. 

Inenting tegen besmettelijke ziekten, s taa t VI 1.1 van bijlage 
P toont i\vn omvang aan van de verrichtingen der Inlandsche 
vaceinateurs gedurende 1927; s taa t V I I 13 vermeldt he t aantal 
inentingen en herinentingen bij de Landskoepokinrichting te 
Bandoeng gedurende de laatste 5 jaren. 

Staat V I I I van bijlage P bevat de vijfjaarlijksehe statistiek 
van de bij het Ins t i tuut-Pasteur tegen hondsdolheid behandelde 
personen. 

Omtrent wijzigingen van de verdeeling in vaccine-distrieten 
zie men Bb . nos. 1136.1 en 11635 (Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo), 11362 (Molukken), 11409 en 11467 (West-Java) , 11442 
(Timor en onderh.), 11535 (Oostkust van Sumatra) , 11583 en 
11695 (Celebes en onderh.) en 11612 (Besoeki), 

De standplaats van den vaccinateur van het vaccine-district 
Zuid-Nias (res, Tapanoeli) is verplaatst van Teloekdalem naar 
Sindrondro (Bb. n°. 11464). 

Ziekengestichten. Staat I van bijlage 1' bevat eene gewes-
telijke opgave van het aantal op uit. 1927 bestaande lands- en 
particuliere ziekeninriehtingen: de staten I I I en V bevat ten 
opgaven betreffende de behandeling in de Landsziekeninrichtin-
gen én in eenige particuliere Inlandsche ziekenhuizen, terwijl 
staat XI eene splitsing bevat van de in het verslagjaar aan parti-
culiere inrichtingen voor ziekenverpleging uitgekeerde tegemoet-
komingen. 

Bij G. B . 30 Mei 1927 n°. 27 (Bb. n°, 11356) is het hoofd van 
den dienst der volksgezondheid gemachtigd om voor de tot dien 
dienst behoorende inrichtingen vast te stellen: a. regelen voor 
de bestemming van die inrichtingen, voor de kosten van ver-
pleging daarin en voor de verdere tarieven daarvoor; b. de for-
matie van het personeel voor die inrichtingen. 

De repelen betreffende de bestemming van en de kosten van 
verpleging in de centrale burgerlijke ziekeninriehtingen (Bb. 
n°. 10768) zijn gewijzigd in dien zin, dat het verschaffen van 
gelegenheid tot verpleging en geneeskundige behandeling in die 
inrichtingen zich voortaan ook uitstrekt tot de betergegoeden, 
die volgens de bepalingen daarvoor in aanmerking komen (Bb. 
iV'. 11133). 

De regelen betreffende de bestemming van gouvernement! 
burgerlijke ziekeninriehtingen, de formatie van het personeel, 
zoomcde de kosten van verpleging in die inrichtingen zijn opge-
nomen in Bb. n°. 11446. 

Dij G. B. 2 .Maart 1928 n°. 18 (J . C, n°. 19) is goedgekeurd, 
dut di' gouvernementB burgerlijke ziekeninrichting te Tegal (res. 
Pekalongan) op 30 November 1927 is gesloten. 

Krankzinnigen wezen. Voor l u t aantal verpleegden in de 
krankzinni ihten te Buitenzorg, Lawang, Magelang en 
Sabang zij verwezen naar staat VI van bijlage I'. 

Algemeene gezondheidstoestand en voorgekomen ziekten. 
nd de sterfte en de doodsoorzaken onder de Europeanen 

en met hen gelijkgestelden in verschillende plaatsen van Neder-
landsch-Indië over 1927 \ itaat X van bijlage P uitvoerige 
gegevens. 

V o o r d e sterftecijfers der verschillende gewesten van 
Madoera zie staal IX van bijlage P . 

De gemiddelde Bterfte in 1927 bedn 
voor West-Java 19,6 " .„. (in 1926 19,6 ' „ ) ; 
voor Midden-Java 19.8" M (in L926 28,6 
voor Oost-Java 16,8 °'„„ fin 1926 1 9 , — • / „ ) ; 
voor Java en Madoera 18.'.) " '„„ (in 1926 2 1 , — ° '0 0) . 

J a v a >n 

Pest. Nieuwe tarieven voor de reiniging, ontsmet t ing en ont-
ratting van huizen, koeten en andere gebouwen of van vaar-
tuigen zijn opgenomen in Bb. n". 11607. 

Hieronder volgt een overzicht van de op J ava en Madoera 
aan pest overleden personen gedurende het tweede halfjaar van 
1927 en het eerste halfjaar van 1928: 

Tweede 
halfjaar 

1927. 

lies. Oott'Priangan. 
Afd. Ta.sikmala.ja . . . . 

„ Tjiamis 
, Qaroet 

Res. Cheribon. 
Afd. Cheribon 

„ Koeningan . . . . 

lies. Indrumajoe. 
Afd. Madjalengka . . . . 

Bes. Pekalongan. 
Afd. Pekalongan . . . . 

„ Tegal 
„ Brebes 

Res. Semarang. 
Afd. Kendal 

„ Salatiga 

Res. Kedoe. 
Afd. Magelang 

„ Temanggoeng . . . 

n Wanasaba 
„ Poerwaredja . . . . 

Res. Banjoemas. 
Afd. Banjoemas . . . . 

„ P o e r w a k e r t a . . . . 
Poerbalingga. 

Res. Jogjakarta. 
Afd. Jogjakarta . . . . 

„ Koeion Praga . . . 
Rat. Soerakoaia, 

Afd. Soerakaita . . . . 
.. Bajalali 
,, Klaten 

Res. Soerabaja. 
Afd. 8oerabaja 

Res. Madoera. 
Afd. Bangkalan 

/,'• -. I'usoeroeati. 
Afd. Pasoeroean . . . . 

Prabalingga 
Res. Kediri. 

Afd. Kediri 

Totaal 

247 

202 
52 

107 
1 

1 

4 370 

Eerste 
halfjaar 

1928. 

1 4 
8 7 

— 1 

1 
649 493 

29 35 

156 59 
188 59 
910 173 

4 . 
73 4 

90 84 
680 800 
105 75 
29 — 

* o 
1 

291 
M 

46 L6 
90 60 
692 324 

6 
11 

2 590 

Cholera. Nadat sedert 1921 de cholera zich niet meer in 
Xederlandsch-Tndië vertoond had, brak in November 1927 eene 
epidemie uit in de havenplaats Tandjoengpriok. De besmetting 
was overgebracht van Singapore. Onmiddellijk werd de gelegen-
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heid voor prophylactische vaccinatie opengesteld, waarvan zóó 
ruim gebruik gemaakt werd, dat in November op eene bevolking 
van + 360 000 personen (Batavia en Meester-Cornelis) er 
235 011 werden ingeënt. Vrij zeker tengevolge van dezen maat-
rogel, bleef de epidemie iboperkt tot 12 gevallen, waarvan het 
laatste op 1 December. 

Diphtherie. Hoe langer hoe meer blijkt diphtherie zeer veel-
vuldig in Nederlandsch-Indië voor te komen. Het aantal aan-
gegeven gevallen op Java en Madoera in 1927 bedroeg 608 met 
81 sterfgevallen. 

Dysenterie. Bacillaire dysenterie kwam op Juva en Madoera 
hoofdzakelijk Voor in de afdeelingen Tasikmalaja, Magelang, 
Soerakarta, Klaten en Sragen; buiten Java en Madoera in de 
Bataklanden en in sommige streken van Celebes. Op Java en 
Madoera werden 13 008 gevallen aangegeven, waarvan 2432 met 
doodelijken afloop. 

Influenta. Deze ziekte was in 1927 van weinig beteekenis. 
Kleine epidemieën kwamen hier en daar voor. 

Meningitis cerebrospinalis en cnecphalitis lethargica. Het 
voorkomen van deze beide ziekten bepaalde zich in 1927 tot 
enkele gevallen» 

AnkyloBtomUuiê. De mijnwormbestrijding werd in 1927 uit 
de verschillende centra met kracht voortgezet, en diende tevens 
als aanknoopingspunt voor de systematische propaganda voor 
Westersche gezondheidsleer en geneeskunde onder de bevolking. 

Pokken. Op Java en Madoera werden slechts 297 gevallen, 
waarvan 8 met doodelijken afloop, aangegeven. Ook in de Bui-
tengewesten kwamen slechts hier en daar kleine epidemieën met 
geringe sterfte voor. 

Typhus abdominalis. Op Java en Madoera werden aange-
geven 2667 gevallen met 459 sterfgevallen. Het aantal voorge-
komen gevallen is stellig veel grooter, daar in de desa vooral de 
lichtere gevallen ongemerkt blijven. Opvoeding tot betere hygie-
nische begrippen en eene algemeenere toepassing van de prophy-
lactische vaccinatie zullen langzamerhand het aantal gevallen 
doen dalen. 

Framboesia. De framboesia-bestrijding wordt met onvermin-
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derde kracht voortgezet. De laatste jaren worden zeker tusschen 
5 en 700 000 personen per jaar behandeld» 

Malaria. Na de groote uitbreiding van de malaria in 1926, 
was 1927 betrekkelijk rustig. Door het malaria-bureau, in over< 
leg met do afdeeling gezondmakingswerken, werden op vcrschil-
lende plaatsen de assaineeringswerken voortgezet. 

Oogziekten. Op Java en Madoera en in de Molukken werd 
een uitgebreid onderzoek ingesteld naar liet voorkomen van 
trachoom en van andere oogziekten. Gebleken is, dat de tra-
choom-frequentie in vele streken in den Archipel sterk uiteen-
loopt en dat met name op Java de verspreiding in verschillende 
streken zeer verschillend is. 

Geslachtsziekten. De poliklinieken voor deze ziekten, vooral 
die te Bandoeng en te Boerabaja, konden op een vrij druk bezoek 
wijzen. De bestrijding van het venerisch granuloom onder de 
Kaja Kaja's, welke tol dusverre een groot succes was, wordt met 
kracht voortgezet. 

Geneeskundig laboratorium. Het aantal onderzoekingen van 
diagnostischen aard bedroeg 16 3G8 en het aantal onderzoekingen 
voor de justitie 617, terwijl 402 drinkwater-monsters, 377 mine-
raalwater-monsters en 12:! monsters levens- en geneesmiddelen 
werden onderzocht. 

De voornaamste onderwerpen van meer wetenschappelijken 
aard, welke in 1927 bestudeerd werden, waren: dysenterie-
onderzoek, malaria-bestrijding en vitaminen-onderzoek. 

Gezondmakingswerken en volkshuisvesting. Ten aanzien van 
bodemassaineering en drinkwatervoorzieningeu werden voor 
gouvernementswerken dan wel voor werken ten behoeve van 
locale ressorten talrijke min of meer omvangrijke ontwerpen 
samengesteld en adviezen verstrekt. 

In samenwerking met de gemeenten Soerabaja en Makassar 
werden door het Land naamlooze vennootschappen tot verfoete-
ring der volkshuisvesting opgericht volgens geheel analoge wijze 
als waarop in voorafgegane jaren dergelijke vennootschappen te 
Semarang, Batavia en Cheribon tot stand kwamen. 

Voor het algemeen tarief voor het onderzoek van water aan 
een der daartoe ingerichte laboratoria van den dienst der volks-
gezondheid zie men Bb. n°. 11421. 
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WATERSTAAT EN BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN. 

§ 1. P E R S O N E E L ; UITVOERING VAN W E R K E N . 

Personeel. In 1927 zijn ten behoeve vnn het Departement 
der Burgerlijke Openbare Werken in dienst genomen 15 inge-
n i eun (van wie 1 reeds te voren in dienst van een locaal ressort 
en overigens 11 gediplomeerden van Delft en 3 van Bandoeng), 
1 opzichter en 41 adspirant-opzichters, terwijl 9 hoofdingenieurs, 
5 ingenieurs en 18 opzichters (met inbegrip van architecten) 
's Lands dienst verlieten. 

E r zijn 2 ingenieurs en 4 opzichters overleden, terwijl 
1 ingenieur is overgegaan naar lic; Departement van Onderwijs 
en Eeredienst als leeraar aan eene hoogere burgerschool. 

Uitvoering van werken, in l'.UT is aan burgerlij] 
werken ten koste gelegd voor onderhoud en herstellingen 
f 8 088 0 0 0 1 ) en voor vernieuwing en nieuwe werken 
f 2 4 095 7 0 0 1 ) . Dil laatste bedrag moei nog vermeerderd wor-
den met het geldswaardig bedrag van de verbruikte materialen 
uit 's Lands voorraad, te.i beloope van f 1 139 678, waardoor 
het geheele bedrag van f 34 095 700 stijft tol i 25 285 878. 

Evenals in vorige jaren is bij de uitvoering van werken, 
voor zooveel doenlijk, partij getrokken van de werkkracht van 
gestraften, terwijl de geldswaarde, welke die arbeid vertegen-
woordigd heeft, met het Departement van Just i t ie i- verevend. 

§ 2. B I J Z O N D E R H E D E N N O P E N S D E V E R S C H I L L E N D E SOORTEN VAN W E R K E N . 

Gebouwen. In 1927 is voor vernieuwing en nieuwe weiken 
besteed f 8 884 088, waaronder f 436 388 aan grondstoffen 
uit 's Lands voorraad. 

Wegen en bruggen. Voor het aanleggen van nieuwe en 
het verbeteren van de bestaande wegen, zoomede voor het 
bouwen of vernieuwen van bruggen en duikers, enz. (zonder 
het aan onderhoud of herstelling ten koste gelegde) is in 1927 
van Landswege uitgegeven f 4 651 150, waaronder f 324 290 
aan materialen van den Lande. Dit bedrag is als volgt te 
verdeelen: 

Rechtstreeks 
bestuurd gebied. >) 

ZVIfbestuurs-
gebied. i) Totaal • ') 

Voor den aanleg en de 
verbetering van wegi n f2177917 (f 121 SV5) f &5U135 (f25717) f 3 034 052 (f 147.-.73) 

Voor den bouw en de 
vernieuwing van brug-
gen 1353 91S (153T)41) 104 062 (14 400) 1467970 (107 941) 

Voor liet dom van op-
nemingen 67524 (238) 1206» «8592 (233) 

Voor het maken van 
ooververdodigingen en 
beschoeüngen . . . . 40200 (4£SB) 40200 (4638) 

Voor de vi rbetering van 
v.uii waters in den bo-
venloop van rivieren. 45591 (3 9O0) 3 746 49336 (3900) 

Bevloeiings-, afwaterings- en waterkeeringswerken. De be-
langrijkste der bevloeiings- en afwateringswerken op Java en 
Madoera werden ook op het werkplan voor 1927 ondergebracht 
in een aantal groepen van werken. Dit aantal bedroeg in 
1919 24, in 1920 30, in 1921 35, in 1922 38, in 1923 37, 
in 1924 38. in 1925 36, in 1926 37 en in 1927 36. De voor 
die werken uitgetrokken som bedroeg f 6 205 000 (met inbegrip 
van de kosten der te bezigen bouwstoffen uit 's Lands voor-
raad) . 

Daarnevens werd een globale post van f 750 000 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 lieht treedt. 

Voor de Buitengewesten werd voor een 4-tal groepen van 
bevloeiings- en afwateringswerken gerekend op een bedrag van 
f 150 0(Mi, terwijl voor verschillende kleine werken een globale 
post van f 300 000 werd uitgetrokken. 

I) Tirachen ( ) is het :n het eerste cijfer begrepen bedrag aan materialen 
vermeld. 

Voor het verrichten van opneming) :. grondonderzoekingen, 
enz., het opmaken van ontwerpen en in he t algemeen het voor-
bereiden van werken op het gebied van bevloeiing en water-
afvoer werd uitgetrokken een som van f 450 000. 

In het geheel werd gedurende het verslagjaar op het gebied 
van bevloeiing en afwatering uitgegeven voor vernieuwing en 
nieuwe werken + f 7 810000, voor onderhoud en : 

van die werken + f 1 955 000 en voor opnemingen + f 250 000. 
Ten behoeve van waterkeeringswerken werd in het werkplan 

gerekend op eene som van f 885 000. 
Voor vernieuwing en nieuwe werken van dezen aard werd 

uitgegeven + f 575 000 en voor onderhoud en herstelling 
+ f 278 000. 

Havens en reeden. Ter beperking van de kapitaalsuitgaven 
werden, evenals in vorige jaren, slechts de meest urgente wer-
ken uitgevoerd. 

In bedrijf genomen havens. De ontwerpstukken voor het 
plaatsen langs den Westcrboord der 3de binnenhaven te 
Tandjoengpriok van de reeds gereed zijnde caissons werden 
opgemaakt. Met de uitvoering van dit werk zal in 1928 worden 
aangevangen. 

Eenige wegen op he t haventerrein werden geasfalteerd (ver-
werkt f 79 000). 

Voor de aansluiting van het waterleidingnet van de haven 
aan da t van de gemeente Batavia werden de ontwerpstukken 
opgemaakt. Vermoedelijk zal me t de uitvoering van dil werk 
in 1928 worden aangevangen. 

Voor andere noodzakelijke kleine werken werd f 147 000 
uitgegeven. 

I» verbetering van den Oedjoeng Piring-dam te Soerabaja 
is nog steeds in studie. 

De ontwerpstukken voor den bouw van een eigenbeheersloods 
op den Hollandpier werden geautoriseerd. Dit werk komt in 
1928 tot uitvoering. 

He t asfalteeren der hoofdwegen werd voortgezet. Hieraan 
werd verwerkt een bedrag van + f 253 000. 

H e t werk voor de bekading van de Kalirnas weid voltooid 
(in 1927 verwerkt f 176 000). 

Evenzoo kwam gereed de aanleg van de kadewaterleidins 
(in 1927 verwerkt f 50 000). 

1) Hieronder niet begrepen de uitgaven voor onderhoud en herstelling van 
de havens. 

2) Met inbegrip van de uitgaven voor vernieuwing en nieuwe werken voor 
de havens. 
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Voor andere noodzakelijke kleine werken werd I' 226000 
m l " , ' ; < i ' \ e n . 

De slibarbeid in hei Westervaarwater van Soerabaja werd op 
de/elfde wijze voortgezet. Hei slibvaart,uig N&ptunua werd 
medio 1927 weder bij den slibarbeid in hel W'estervaarwater 
in dienst gesteld, doch einde van dai jaar weder daaraan ont-
trokken, De stoomschepeii Lucifer, Sperwer, Triton en Madoera 
deden hel geheele jaar dienst. In November 1927 werd de 
geul opgelood; de 90 d.M. dieptelijn is geheel open gebleven 
en de geulinhoud toegenomen. Aan eene verdere verbreeding 
word! gewerkt, 

Voor kleine noodzakelijke werken aan de haven te Semi rang 
werd i' ."il ooo uitgegeven, 

lic! vaarwater van de haven van Panaroekan werd uit-
gerd. 

I )c verbetering van de haventoesl inden te Probolinggo kwam 
nagenoeg gereed. In L927 werd besteed i 267 000. 

Hel afwerken van hel 2de gedeelte der Oeeaankade te 
Belawan kwam gereed (in 1927 verwerkt f 2 9 0 000). Voor 
andere kleine werken werd E "221 000 uitgegeven. 

Tn verband van de toeneming van het goederenverkeer werd 
de ijzeren opslagloods te Palembang afgebouwd. Hiervoor en 
voor de verbetering van de wegen op het haventerrein werd 
besteed f 70 000. 

De prauwhaven te Benkoelen werd uitgebaggerd. 
De financieele resultaten over 1927 van de in bedrijf genomen 

h a v e n s w a r e n a l s v o l g t : 

HA VK.Vri. 
Kapitaal 
op einde 

1927. 

l i 'M l ! " en 
aflossing 

in 1927. 
Bedrijft. '' Ï S ' Z m S , d r i j f t . 
uitgaven. . kf°™™e inkomsten. Tekort. 

i ; 

Taiidjoeng-
priok. f 34 997081 

Soerabaja. | 71839190 
Makassar. I4388S66 
Belawan. 24 135273 
Emma* 

haven. 127923S 
Semarang. • 8922309 618255 
Kleine 

bedrijfs. 
havens. 9218924 64«192 

f 1898190 f 1621000 f3519190 f3187600 : f 33] 590 
1559823 L640000 6199823 3124901 3074928 
811027 ' 175000 989927 j 620700 ! 369227 

1623732 1068000 2591732 979600 1612182 

302344 230000 532344 319400 212944 
564000 1182255! 717200 465055 

(j (0 (>00 128619 777 000 509192 

L67780381 I0363463 f 5 938000 f16801463 f9726400 f6575063 

Bij G. B . 5 Juni 1928 n°. 35 (I. S. n". 195) is de haven 
van ïeloekbetoeng (Oosthnven) (fes. Lampoengsche Distrif-
ten) als bedrijfshaven aangewezen en is aldaar een havengebied 
ingesteld. 

di i in verband mei de invoering van de schepen-ordon-
nantie-1927 i l . S. n". 33), zijn bij ü rd . van 12 Mei 1927 (T. S. 
n". 287) e< ige wijzigingi n aai gebrachl in hel reedenreglernent-
1925 ( I. S.. 1924 n". 500). 

meen havengeld n i il bi drij hi 1. S. 1927 
n°. 123) is gewijzigd bij G. B. 10 Juni 1927 n°. 42 (I. S. 
i.-. 347). 

Bij (i. B . 17 Sept. 1927 n . 16 (I. S. n". 453) 's — mei 
van I Januari 1928 — een nieuw reglement vastge I :,l 

op de verhuring van havenmaterieel in de bedrijfshavens in 
S'ederlapdsch-Indië (algemeen reglement verhuring havenmate-
ï-ieel bedrijfshavens I. 

vorm en de van gebruik van goederengeldzegels 
is, |pr uih «ring van hel bepaalde in hel ~nlr , n Ode lid van 

art. 6 van het algemeen goederengeldreglement (1. S. 1927 
n". 201), vastgesteld bij G, B. 12 Oot. 1927 n°. 50 (I. S. 
n". 185). 

Bij ( i . B. 25 Sept. 1927 n°. 21 (I. S. n°. 462) is vastgesteld 
een nieuw reglement op de verstrekking door de havenbedrijven 
van water in de bedrijfshavens in Nederlandsch-Indië (alge-
meen reglement waterverstrekking bedrijfshavens), zoomede 
een nieuw reglement op de verstrekking door de havenbedrijven 
van electrisohen arbeid in de bedrijfshavens in Nederlandsch-
Indie (algemeen reglement electrieiteitsverstrekking bedrijfs-
havens). 

Niet in bedrijf genomen havens. De nieuwe steiger te Kamal 
kwam gereed. 

De verbetering van den betonsteiger te Tandjoengpinang 
(Biouw) kwam in uitvoering. 

In verband met de groote toeneming van het goederenverkeer 
was eene uitbreiding van de aanleggelegenheid ter hoofdplaats 
Djambi noodig; een begin is gemaakt met den bouw van een 
betonsteiger met opslagloods. 

Voor deze en andere kleine, werken in do verschillende 
haventjes werd besteed f 455 000, waaronder f 45 000 aan waarde 
van gebruikte materialen van den Lande. 

Laboratorium voor materiaal-onderzoek. Tn 1927 werd het 
volgende aantal rapporten omtrent verschillende materialen, 
enz. uitgebracht. 

Aan 
diensten. 

Aan 
particu-
lieren. 

Adviezen 
.Metalen, andere dan ijzer- en staalproducten 
IJzer- en staalproducten 
Beton 
Cement 
Tras 
Kalk 
Steenen 
r/and- en grondmonsters 
Oliesoorten 
Brandstoffen 
Verfstoffen 
Water 
Ertsen 
Hout 
'Diversen 

Te zamen . . . . 

59 
81 

33 
<> 
2 

04 
15 
66 

8 
190 

I 
71 

(506 

In 1926 bedroeg het aantal 495 

6 
I I 
89 

8 
27 
18 
8 

te 
8 

27 
48 
85 
15 

i 
• > 

111 

484 
112 

Meer en meer maakt de Indische Centrale Aanschaffings-
dienst van de diensten van het laboratorium gebruik. 

In 1927 werd f 22 500 ontvangen voor de voor particulieren 
verrichte onderzoekingen, terwijl f 25 500 met de verschillende 
Landsdiensten werd geregulariseerd. 

M. 
I. FINANCIEN. 

Bij de wel van 10 Juni 1927 (N. S. n". 171, !. S. n". 419), de overige geldmiddelen van Nederlandsch-Indië te doen beheeren. 
mde ,,Ini Injvenwet", is de mogelijkheid De omschrijving van de ressorten der inspecties van financiën 

iid om de | van sommige takken van den (1. S. 1025 n". 172) is gewijzigd bij G. Bn. 23 Dec. 1927 n°. 36 
Isdienst onderscheiden van de (I. S. n°. 567) en 30 Dec. 1927 n". 66 (T. S. n°. 583). 
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§ 1. BEGROOTING. 

ii. Begrootingiwettetk. 

Begrooting 1925. Iii| de wetten van 80 Juni 1027 (X. S. 
no*. 217, 218, 219 en 220; I. S. nos, 12"), 420, 427 en 428) zijn 
onderscheidenlijk de Iste en Ude hoofdstukken der begrooting 
van uitgaven en middelen van Nederlandsch-Indië voor 1925 
nader gewijzigd. 

Omtrent de dekking vaa tekorten op artikelen van liet Iste 
hoofdstuk dier begrooting, en omtrent de verhooging van eenige 
artikelen door overschrijving uit de sommen, voor onvoorziene 
uitgaven toegestaan, zie men I. 8. 1037 nos. 500 en 601. 

Begrooting 192C. Hij de wet van 80 April 1027 (N. S. 
n°. 185; I. S. iV. 806) is liet Iste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 1920 verhoogd. 

Bij K. B . 30 Dec. 1027 n°. 113 (N. S. n". 467; L. S. 1928 
n". 49), gevolgd door ü . B . 27 April 1928 n°. 17 (I . S. n°. 106), 
heeft af- en overschrijving plaats gehad van he t 11de op het 
Iste hoofdstuk der .begrooting van uitgaven van Xederlandsch-
[ndiê voor het dienstjaar 1026. 

Begrooting 1927. Bij de wi t ten van 80 Dec 1027 (N. S. 
n". 162; 1. S 1028 n°. 14) en 10 Febr. 1928 (N. S. nos. 36 en 37; 
I. S. nos. 00 en 97) zijn onderscheidenlijk het I l d e hoofdstuk 
der uitgaven, het Iste hoofdstuk der middelen en het Is te hoofd-
stuk der uitgaven van de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor 1027 gewijzigd. 

Begrooting 1928. De gouv. besluiten tot vaststelling van de 
algemeene begrooting van Xederlandseh-Indië voor 1928 zijn 
goedgekeurd bij de wetten van 11 Mei 1928 (N. S. nos. 150 
t / m 152 en 154 t / m 101; 1. S. nos. 11!) t m 120). terwijl bij 

de wetten van 11 Mei 1028 (X. S. nos. 153 en 102; I. S. nos. 
133 en 1 12) nog enkele posten dier begrooting zijn vastgesteld. 
De gouv, besluiten, waarbij die begrooting sedert is gewijzigd, 
zijn goedgekeurd bij de wetten van 21 Juli 102N ( N S . DOS. 20'.) 
I in 270; I. S. nos. 270 t m 280). 

De eindcijfers der vier hoofdstukken zijn als volgt: 
Uitgaven in Nederland (totaal 

der Hoofdstukken I) f 182 404 0.'.3 
Uitgaven in Indië (totaal der 

Hoofdstukken I I ) ) 627 077 830 
f 809 482 483 

Middelen in Xederland (totaal 
der Hoofdstukken 111) f 13 553 000 

Middelen in Indië (totaal der 
Hoofdstukken IV) 739 372 510 

f 752 925 510 
1 

Xadeelig verschil f 56 556 973 

b. Bcgrootingsrckcningen. 

Het slot der rekening van ontvangsten en uitgaven voor Neder-
landscli-Indië over 1023 is vastgesteld bij de wet van 2 Juli 1928 
(X. S. n°. 233; I. S. n". 374). 

Bij de wet van 30 Dec. 1927 (N. S. n°, 461, I . S. 1928 n°. 47) 
is goedgekeurd het (i. B. 0 Aug. 1027 n" 1 (I. S. 1028 n". 48) 
tot regeling van de bestemming der voordeelige en de dekking 
der nadeelige sloten van de rekeningen van uitgaven en ont-
vangsten van Nederlands• h-Tndië over het tijdvak 1912 tot en 
met 1921. 

§ 2. LANDSKASSEN IN INDIE EN KASBEHEER IN NEDERLAND EN INDIE. 

o. Landskatsen in lndic. 

Met ingang van 1 Januar i 1928 is een Landskas der 4de klasse 
gevestigd te Poerwokerto (res. Banjoemas) (I. S. 1027 n°. 554). 

De voorraad betaalmiddelen bij de Landskassen bedroeg op 
bet einde van : 

September 1027 f 36 416 202,99 

December 1027 38 343 334,07"' 

Maart 1928 33 810 803,47 

Juni 1028 33296048 .15 5 

h. Katbeheer in Indië. 

Bij Ord. van 1 Febr. 1028 ( l . S . n". 21) zijn nieuwe regelen 
vastgesteld nopens de uitgifte van Indische sehatkist-promessen 
i n .biljetten (schatkistpapier-ordonnantie 1028). 

Met ingang van I Mei 1027 /.ijn gedurende /es maanden sehat-
kist-j>romessen met een looptijd van ter. minste één maand en 
ten hoogste zes maanden verkrijgbaar gesteld (I . S. 1927 
n". 111). welke termijn bij G. B. 2 Nov, L027 n". 1 x met zes 
maanden is verlengd. 

: in aan kortloopend schuldpapier (schatkistpromessen) 
van Nederlandsch-Indië uitstond op bet einde van elk der 
maanden September 1027 t m Augustus 1028. blijkt uit de acht-
ste kolom van den onder </ opgenomen stand van de Xeder-
landsch-Indisehe Landskas op het einde van elk der maanden 

September 1027 t / m Augustus 1028. Behalve in den vorm van 
schat kist papier is in Indië nog vlottende schuld gevormd ten-
gevolge van de uitgifte van ongedekte muntbi l je t t .n (zie kolom 
it van hei genoemde overzicht). 

e. Kuxbchcer in Nederland. 

Bij de wet van 80 Dec. 1027 (N. S, n°, 434, I. S. 1028 n*. 46) 
is de Minister van Financiën bevoegd verklaard om bij het 
openen van kredieten aan den Minister van Koloniën gedurende 
1028 het bedrag der volgens art. 20 van de Indische comptabili-
teitswet 1025 (1. S. n'. 328) in 's Rijks schatkist gestorte gelden 
te boven te Liaan nu l een som van f 50 000 000, ten einde voor 
het jaar 102.S te voor/ieii in de behoefte aan kasgelden hier te 
lande voorden Indischen dienst. 

Voor den stand der rekening met 's Kijks schatkist op het 
einde van elk der maanden September 1027 tot en met Augustus 
1028. moge worden venvezen naar de dvr.\r en vierde kolom 
van boogerbedoeld overzicht. 

Over de door 's Rijks schatkist aan Indië voorgeschoten gel-
den werd tol 1 December 1027 eene rente van 4" , , in rekening 
gebracht. Van dezen datum af moet Nederlandsch-Indië ver-
goeden de rente, welke het Rijk zelf moet betalen over zijn op 
de openbare markt geplaatst 3 niaands schatkistpapier, ver-
meeraerd met 1 " M voor administratiekosten i risicv 

IV alsnog te beleggen gelden van het Indische Munt fonds, 
welke tijdelijk' ten voordecle van Xederlandseh-Indië bij 's Rijks 
schatkist worden geboekt, zijn opgenomen in de vijfde kolom 
van bovenbedoeld overzicht. 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1028—1020. 5. Xed.-Tndië. ! -



VERSLAG 1 9 2 8 . 
\:;u Hoofdstuk M, afd. I. 140 

d. Stand van de Nederlandioh-Inditehe Landtkaê op onderstaande tijdstippen 
(in duizenden guldens). 

Beleggings-

Tijdstip. Totaal. 
Voorschot 

van 'sRijks-
schatkist . 

Tegoed 
bij *sRijks-

schatkist . 

geld van het 
Ned. Indisch 
Munttonds 
en d(s Po*t-
spaarbank. 

Voorschot 
van De 

Javasche 
Bank. 

Tegoed 
bij De 

Javasche 
Bank. 

Schatkist-
papier. 

Munt* 
biljetten. 

! o 3 4 5 6 7 8 9 

Einde September 1927 f 26 6901) f 348 f 3 443 f' 7 425 f 400 f 29 925 
n October ff 12 432') — f 6 108 2 705 14 268 400 29 703 
n November ff 13 521 — 22 175 2 144 23 955 300 80166 
" December ff 7 632 — 20 805 1678 20 143 300 31 338 
ff .Januari 1928 2 IOC. — 28 494 2 238 — 10 582 300 31 433 
ff Februari ff 11 349 — 39 948 2 037 — 5 914 150 32 327 
ff Maart ff 2 373 — 25 109 2 301 — 12 981 150 33 266 
n April ff 3 207') — 21606 1 700 — 10 362 150 88 325 
ff Mei ff 9 802 ' ) — 15 121 2 107 — 11547 150 34 214 
n Juni ff 9 011 i| — 15 180 1565 — 12 347 150 34 824 
ff Juli ff 14 882 i) — 8 712 2123 — 15 769 150 37 089 
** Augustus ff 19 766 i) — 12 963 2 007 — 8 974 — 39 697 

1) Deze l;oiliaj;eii Keven oen totale debet-positic aan. 

§ 3. VERKOOP VAN PRODUCTEN. 

Veilingen en onderhandsche verkoopingen. De in 1927 hier 
te lande door fcusschenkomst van de Nederlandsche Handelmaat -
Bchappij voor 's Landt rekening verkochte producten bestonden 
uil 882 982 K.O. kinabaat on 2124 K.G. coca. De ruwe op-
bri-ngst, ad f 630 222, liet, na aftrek van de kosten van aflading 
in Indië, vervoer over zee en verkoop (dus ongerekend de in 
Indië gedane uitgaven), ten bedrage van f 58 290, ëene zuivere 
opbrengst van f 571 932 over. Voor uitvoerige opgaven omtrent 
een en ander /.ie men bijlage Q. 

Bevrachtingen. Met 18 in den overeengekomen maildienst 

! vertrokken stoomschepen werden in 1927 door de stoomvaart-
| maatschappijen „Neder l and" en „Rot terdamsehe L loyd" voor 
I 's Lands rekening herwaarts verscheept 349 681 K.G. kinabast 
I en 5742 K.G. coca (zie bijlage Q). 

Verzekering. De in 1927 door de Nederlandsche Handel-
| maatschappij geldelijk verantwoorde producten vertegenwoor-
: digden, berekend naar de prijzen op de tijdstippen van versehe-
i ping, eene waarde van f 753 642, welke som geheel voor risico 
' van den Lande is gebleven. 

§ 4. ANDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN. 
A. Verpachte middelen in, de Buitcngcwcsteyi. 

Ala gevolg van de invoering van de pandhuisregie in de ge-
westen Palembang en Benkoelen op 1 April 1928, is het middel 
der pandhuizen aldaar na genoemden da tum niet meer verpacht. 

i)e pacht van het recht tot het doen van heffingen bij het 
graven naar goud in de onderaf deel ing Pelaihari (afd. Bandjer-
masin, res. Zuidor- en Oosterafdeeling van Bornco) is bij Ord. 
van 30 Aug. 1927 ( I S . n". 423) — met terugwerkende kracht 
tot 1 April 1927 — opgeheven. 

Overigens vond de opveiling der middelen, waarvan de pacht-
overeenkomsten einde Maart 1928 kwamen te verstrijken, weder-
i'in plaats voor één en drie jaar. Echter werd, met het oog op 
hel voornemen om op 1 April 1929 de pandhuisregie ook in de 
•_• westi n Bangka en onderhoorigheden en Billiton in te voeren, 
de pacht der pandhuizen in deze gewesten slechts voor het een-
jarig t ijdvak afgi staan. 

Blijkens bijlage R bedraagt voor alle in de Buitengewesten 
verpachte middelen de opbrengst voor 1928 f 141 159, tegen in 
1927 i B.M 07!'.. 

In de gewesten Riouw en onderb.oorigb.eden, Manado, Am-
boinn, Timor en onderhoorigheden en Bali en Lombok, waar de 
pandhuispachl niet werkt, doch de uitoefening van het pand-
huisbedriji aan licentiehouders is toegestaan, zijn in 1927 17 
vergunningen tot het houden van een pandhuis uitgereikt, tegen 
18 in 1926. Deze vergunningen gelden alleen voor de daarin 
genoemde plaatsen en loopen steeds af bij 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 (55 896 beleeningen, waarop 
f 318 140 werd voorgeschoten), Manado 4 (7031 en f 6 3 125), 
Amboina 8 (20 159 en f 137 340), Timor en onderhoorigheden 1 
(20 136 en f 121 423) en Bah en Lombok 1 (23 438 en f 132 610). 

De rentevoet, in 1927 bij die gelicentieerde pandhuizen ge-
volgd, wordt opgegeven per maand te hebben bedragen : in Riouw 
en onderhoorigheden 1 a 6 °/„ in .Manado I a 5 %, in Amboina 

a 6 
Lombok 5 %. 

in Timor en onderhoorighcdi-n 2 Bali 

B. Onverpachte middelen en inkomtten. 

Opiumregie. Nieuwe bepalingen regelende het gebruik van 
regie-opium, en van hetgeen daarmede samenhangt in Xcder-
landsch-Indië mei inbegrip van de zelfbesturende landschappen 
zijn — met ingang van 1 Januar i 1928 (zie I. 8. n°. 536) — vast-
gesteld bij Ord. van 12 Mei 1927 (I . S. n°. 279). Maatregelen ter 
uitvoering van deze Ord. zijn genomen bij ('.. B. 12 Mei 1927 
n°. 't (i (I. S. n". 280). 

Bij (i. B. 9 Xov. 1927 n<\ 34 (I. S. n°. 518) is het gebied van 
Nederlandsch-Indië verdeeld in kringen voor de aanwijzing in 
hoeverre hei gebruik van regie-opium is toegestaan. 

Nieuwe bepalingen betreffende de bereiding, de verpakking, 
de wijze van verkoop van regie-opium en den inkoop van rc<*ie-
opium en den inkoop van djitjing door de opiumregie (opiumver-
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pakkingsbepalingen 1927) zijn vastgesteld bij (i. B. 8 N<>v. 1927 
nu. 47 (I . S. n". 514).. 

Bij <i. 15. !) Nov. 1927 n». 40 (I. S. n°. 519) zijn nieuwe be-
palingeti vastgesteld betreffende <le uitkeering en «Ie verdeeling 
van opiumpremiên (opium premiebepalingen). 

in 1027 werd op Java en Madoera 011 279 en in de Buiten-
geweaten 916 891 thail bereid opium verkocht, tegen onderschei* 
denlijk 661 67Ö en 868 002 thail in 1926, of 9,37 % en 5,03 % 
meer dan in laatstgenoemd jaar. In geheel Nederlandsch-Indifi 
is in 1927 de verkochte hoeveelheid 7,1 % en de brulo-opbrengst 
7,68 ",, booger geweest dan in het voorafgegane jaar. Uit deze 
cijfers blijkt, dat thans ook het debiet op Java en Madoeru, dat 
zich sedert 1921 voortdurend in dalende lijn had bewogen, is 
toegenomen. Was in 1926 de omzet in dit gedeelte van Neder* 
lanasch-Indië kleiner dan in eenig voorafgaand jaar, in 1927 
steeg het debiet nog iets boven dal van 1925. Met vrij groote 
zekerheid mag worden aangenomen, dat deze stijging niet het 
gevolg is van toeneming van het opiumgebruik in het algemeen, 
doch is gepaard gegaan met eene vermindering van het gebruik 
van clandestien opium, gevolg eenerzijds van het verzachten van 
te strenge beperking op plaatsen waar deze aanleiding gaf tot het 
gebruik van onwettig opium, zonder dat zulks afdoende kon 
worden belet, anderzijds van krachtiger bestrijding van den 
sluikhandel, mogelijk geworden door betere personeele en mate-
rieele uitrusting van de opiumrecherehe. Voor de Buitengewes-
ten, waar het debiet ruim 3.5 °/0 hooger was dan in 1924, het jaar 
met den minsten omzet, hebben natuurlijk dezelfde factoren 
hun invloed doen gelden, doeh zullen bovendien tot de stijging 
hebben medegewerkt de opening van nieuwe en de uitbreiding 
van bestaande ondernemingen, waardoor hét aantal van buiten 
Nederlandsch-Indië afkomstige koelies, onder wie vele schuivers, 
toenam. Ook de buitenwerkingstelling in het vierde kwartaal 
van 1920 van het onvoltooide licentiestelsel te Batavia, Meester-
Cornelis, Semarang, Soerabaja en in het zoogenaamde cultuur-
gebied der Oostkust van Sumatra heeft de betrekkelijke debiet* 
cijfers doen stijgen, zij het niet in zeer belangrijke mate . Na die 
buitenwerkingstelling is het aantal koopers zeer belangrijk toe-
genomen, waardoor natuurlijk het overzicht van de werkelijke 
verbruikers veel verbeterd is. 

He t aantal depots bleef 18 (8 op J ava en 10 in de Buiten-
gewesten^ Het aantal opiumverkoopplaatsen steeg in 1927 op 
Java en Madoer i van 599 tot 604 en in de Buitengewesten van 
408 tot 470. 

Het aantal wettige opiumverbruikplaatsen (kitten) bedroeg 
op het einde van 1927 op Java en Madoera 25 en in de Buitcn-
gewesten 29, tegen onderscheidenlijk 24 en 20 op het einde 
van 1920. fn 1927 werden op Java en Madoera 58 vervolgingen 
ingesteld wegens het houden van heimelijke kitten. 

He t aantal aanhalingen van opium bedroeg in 1927 op Java 
en Madoera, in de Lampoengsche Districten en in het gouverne-
ment der Molukken 1071 (waaronder 1133 van regie-opium), tot 
eenc gezamenlijke hoeveelheid van 14 pikol en bijna 63 kat i ' s 
bereid opium van goede hoedanigheid.. In de hiervóór niet ge-
noemde Buitenge-westen bedroeg dit aantal 1149 (waaronder 483 
van regie-opium) tot eene gezamenlijke hoeveelheid van 14 pikol 
en ruim 72 kati 's ruw opium van goede hoedanigheid. 

In 1927 had wederom voor eenige opiumverkoopplaatsen be-
perking van de verkooptijden plaats, doch voor eenige andere 
verlenging. 

Voor verdere bijzonderheden omtrent de opiumregie wordt 
verwezen naar het jaarverslag over 1927. 

In de opiumfabriek werden in 1927 aangemaakt 100 750 569 
tubes tjandoe. Tot tjandoe verwerkt zijn 70 930 kati ruw Ben-
gaalseli opium, 39 109 kati Perzisch opium en 1270 kati djitjing 
(overblijfselen van gerookt opium) of in het geheel 111 315 kati 
ruwe grondstof. Hieruit is verkregen 80 794 kati tjandoe of 
72,58 %. 

Behalve 2084 verklaringen betreffende 3843 partijen in het 
regiegebied aangehaald opium, zijn door den directeur en den 
scheikundige der fabriek 225 inlichtingen en 108 processen .ver-
baal gegeven aangaande 31 970 partijtjes djitjing en 274 inlieh-
tingen van anderen aard. 

He» aantal werklieden vermeerderde gedurende 1927 van 025 
lm, 627. 

Voor nadere bijzonderheden wordt naar het jaarverslag ver-
wezen. 

VERSLAG Itoitti. 
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In- en uitvoerrechten en stat ls t lekreoht . De havens 
Toboali, Koba en Djeboes (res, Bangka en Onderhoorigheden) 
zijn opengesteld voor dun algemeenen handel en aangewezen 
als havens voor algemeenen in- en uitvoer (1. S. 1927 n°. 397). 

Het tolkantoor te Kraksafin (ros. Pasoeroean) is opgeheven 
( I . 8. 1927 n". 121). 

De grens voor de invoerwaarde van reukwerken tui parfume* 
rieën, welke bij den invoer niet als , .gedistilleerd" doch volgens 
den tariefspost ,,reukwerken en parfumeriefin, e n z . " worden 
belast, is bij Ord. van 10 Aug. 1927 (I. S. n°. 400) gebracht van 
I 22.50 op I 25. 

Krachtens de bevoegdheid, voortvloeiende uit het eerste lid 
van art. .*> van de Indische tariefwet, is bij Ord. van 18 Sept. 
1927 (I. S. ii°. 451) de gelegenheid lot het genieten van vrijsteb 
ling van invoerrecht voor benoodigdheden voor het zuiveren van 
petroleum en andere uit ruwe aardolie bereide producten uitge-
strekt tot litharge en zwavel. 

De bepalingen betreffende het toekennen van premiën voor 
het aanwijzen van zonder de vereisehto vergunning werkende 
stokerijen en distilleerderijen in eenige gewesten buiten Java en 
Madoera ( I S . 1924 n°. 40) zijn opnieuw vastgesteld bij G. B . 
28 Oct. 1927 n°. 33 (I. S. n". 509). 

In verband met de instelling van het gouvernement der Mo-
lukken zijn de Ordn. van 7 Dec. 1910 (I, S. n°. 628), 19 Dee. 
1903 11. S. n°. 422) en 0 Aug. 1924 (I. S. n°. 354) omtrent de in-
en uitvoerrechten gewijzigd bij Ord. van 1 Nov. 1927 (I . S. n°. 
511). 

Terwijl in 1920 de ontvangsten in het tolgebicd aan in- en uit-
voerrechten gezamenlijk hebben bedragen f 91 718 607, is in 
1927 ontvangen f 94 220 808, waarvan op Java en Madoera 
f 5 1 303 790 ( f4 001 011 meer dan in 1926) en in de Buiten-
gewesten f 3 9 857 012 ( f 1 4 9 8 810 minder dan in 1926). Na 
bijtelling van nagevorderd recht en aftrek van de terugbetalingen 
werd in 1920 en 1927 aan in- en uitvoerrecht ontvangen: 

1920 1927 
Invoerrecht f 76 770 102 f 79 397 172 
Uit voerrecht 14 948 505 14 823 636 

f 91 718 607 f 94 220 808 

Aan statistiekrecjht werd in 1927 ontvangen f 6 242 852 
(f 3 428 244 op Java en Madoera en f 2 814 608 in de Buiten-
ge westen). 

Voor elk kantoor in het bijzonder zijn de cijfers over 1927 ver-
meld in staat \h van bijlage S. 

Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten \ver- 
den in 1927 1327 bekeuringen afgedaan (waarvan 1318 bij onder-
handsche schikking), tegen 978 in 1926. 

Accijnzen. De bedragen, welke de in het tolgebied gelieven 
accijnzen in de jaren 1926 en 1927 in 's Lands kas deden vloeien, 
blijken uit de onderstaande opgaaf (voor 1927 zij bovendien ver-
wezen naar staat \h van bijlage S). 

1926 1027 
Accijns op Inlandsth gedistilleerd ... f M)8 270 f 89."> :v.v.) 

. . t a b a k 120 873 109 1 18 
,, petroleum 20 846 054 23 407 613 
,, lucifers 9 322 444 11022271 

f 30 003 6 !1 f 35 134 344 
Wegens overtredingen van de accijnsbepalingen betreffendi 

bet Inlands.-h gedistilleerd, de petroleum en de lucifers werden 
in 1927 afgedaan 517 bekeuringen (tegen 500 in 1926)% 

Belastingen in het algemeen. Hij Ord. van 31 J an . 1928 
(I. S. n". 20) is de regeling van het beroep in belastingzaken 
(I. S. 1027 n". 29) in dien zin aangevuld en gewijzigd, dat de 
mogelijkheid is geopend, om aan den Raad van Beroep voor 
belastingzaken een plaatsvervangend secretaris toe te voegen 
en dat bij uitspraak op een beroep inzake verponding, betrek* 
king hebbende op de belasting over een tijdvak van meer dan 
een vol jaar, niet meer dan één verhooging kan worden opgelegd. 

Voor de algemeene voorschriften ter uitvoering van de in I. S. 
1927 n". 112 opgenomen bepalingen omtrent de inning van 
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inkomstenbelasting, personeele belasting en verponding, zoo-
mede voor de uitkooring van collecte-loonen te dier zake, zie 
men I b. uos. I I 189 en I i I !(). 

Hij Oi'd. van 27 V I1'.. (I S, n°. 187) ie eene regeling ge-
troffen nopens do bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal 

loruggave en vrijstellint,'van belasting in bijzondere gevallen, 
iiarin de toepassing van belu tingverordeningen strijdig was 

of zon zijn mei hel gemeen belang of tol grove onbillijkheid 
lie fi geleid of zon l> iden. 

De bij (i. H. 5 Juli 19-22 n°. 2S (zie Verslag L922, kol, 284) 
iii'lde commissie tol herziening van bel belastingstelsel is 

ontbonden (G. li. 7 Jan . 1928 n". 81). 

Personeel;; belasting. De in i. S. 19M8 n". 15 opgenomen | 
'- aat, ai ngevende de minimum belastbtire huurwaarden, be- ! 

doeld bij hel 2d : lid van art. 12 van de Ord. op de personeele j 
I i lasting, is nader g< wijzigd bij G. Bn. 22 Dee, 1927 n°. 1 (I. S. 
n°. 505] en 30 Dee. 1927 n°. (56 (!. S. n°. 588). 

Over 1927 zijn in h i geheel aangeslagen (volgens voorloopige 
eijfers) 50 849 Europeanen, 43 195 Vreemde Oosterlingen en j 
75 342 Inlanders, tegen (volgens verbeterde* opgaven) 54 723 
Europeanen, 16 088 Vreemde Oosterlingen en 78 832 Inlanders 
in 1926. Voor elk gewest in het bijzonder blijken de inkomsten 
der belasting over beide jaren uit bijlage S, label IL 

Afzonderlijk voor Java en Madoeru en de Buitengewesten 
beliepen de aanslagen en het geïnd bedrag als volgt: 

1926 11 27 
(Verbeterde ei) ters). (Voorloopige cijfers). 

Java en Buiten. .lava en Buiten-
Madoera. gewesten. Madoera. gewesten. 

Aanslag r 3739 708 f 1 185178 f 3617624 f 1 109771 
Af: wegi estane vermi icie-

350688 82874 300 614 71 841 

f 3389018 

300 614 

Al» o werkelijk te ImfTen . . f 3389018 f 1 052799 f 8311010 f 1088480 

Verschuldigd aan schattingskos 
voor zoover /ij den aangeslagt 
m rekening waren to brengen 

en, 
in n 

an-

17 554 : 3143 

f 3 106572 f 1 065942 

18035 

f 3829046 

.'f 601 

Derhalve in het geheel door dei 
geslagenen verschuldigd . . 

en, 
in n 

an-

17 554 : 3143 

f 3 106572 f 1 065942 

18035 

f 3829046 f 1042031 
Geïnd bedrag a) 3 578404 1054850 3664398 1 068646 

Inkomstenbelasting. Door wijziging van de herziene Ord. op 
de inkomstenbelasting 1920 bij Ord. van 28 Sept. 1927 (I. S. 
u". 461) is de mogelijkheid geopend om bij de regeling van den 
aanslag in de inkomstenbelasting positieve en negatieve resul-
taten van verschillende jaren met elkander in compensatie te j 
brengen. 

De li irzieni Ord. op de inkomstenbelasting 1920 is nader ge-
wijzigd en aangevuld bij Ord. van I Mei 1928 (1. S. n°. 109) ! 
mei betrekking tol de regeling van hel boekenonderzoek en de 
navordering bij de inkomstenbelasting, terwijl voorts de gelegen-
beid is geopend, dal belastingplichtigen zich zoo noodig door 
deskundigen kunnen doen bijstaan. 

Ter versterking van de middelen zijn ingevolge de Ord. van 
i"> Mei 1927 (I. S. n". 161) 2 I opcenten geheven op den aanslag 
in de inkomstenbelasting over hef jaar 1927. 

In 1927 zijn, volgens voorloopige opgaven, in hel geheel aan-
geslagen 3 707 345 physieke personen, tegen 3 684 573 (volgens 
verbi terde opgo'v en i in 1926. 

Hel bedrag van di n aanslag bedroeg, na aftrek van toegestane 
vern . 'il, : 17 186 227 (volgens voorloopige opgaven), 

o f .) i 177 i's'.)! over 1926 (volgens verbeterde opgaven). 
i I bel volgend overzien! blijkl voor hoeveel Java en Madoera 

en de Ruitengcwesten in die bedragen deelen, en hoeveel in elk 
der genoemde jaren aan inkomstenbelasting (me! inbegrip van 
de I jandsi ipei nl en i \\ erd geïnd. 

Onder de reïndi bcdrn en i hier en lij anden hierna te melden belas-
tingen niel alleen >p Ion aanslag van hetzelfde jaar is ontvangen, 

van den acl i over vorige jaren is aangezuiverd (wal 
ing betrefi, ook hetgeen gestort is wegens te verhalen 

koster vnn schatting), zoone ie ile boete wegens te late betaling, terwijl 
ngcvolge art. i7 Ier Indische Comptabiliteitswet 1925 'T. 8. 

' : • : : ' • Volge '. lil \ '• fk< 'Ci'( I ( i l 1' 1' I1- l l l^ 
over h • Sehand if over en : jaar, dnn wel uit anderen hoofde, aan 

h< lii.i nden is t erugb* taal I. 

M, afd. I. bH 

1920 
iViii.iii rde offers). 

1927 
(Voorloopige c(jferi). 

Java in l l i i i l . i i - Java en | Butten-
Madoera. geweston, MaJiMua. j gewesten, 

.\ in lag f 81 617211 ! f -'l 52 i 738 t 26516541 ( 11 608876 
Af: wegens toegestane verminde' 

1 261 414 606 686 601 42 ' 266278 

Al/uu werkelijk te heffen . . . . f 30-J85791 l' 28 922 097 1' 25 848125 f 21388 102 
Geïnd bedrag 83 772958 23 118906 80067629 20 770642 

Gegevens nopens de werking van deze helling over 1920 en 
1927 zijn o p g e n o m e n in de s t a t e n 11 In—</ van bi j lage S. 

Vennootschapsbelasting. Krachtens Ord. van 19 Mei 1928 
(I. S.n ". 152) worden ter versterking van de middelen twintig 
opcenten geheven op de aanslagen in deze belasting, betrekking 
hebbende op een tijdvak, welks einde val! tusschen 80 Juni 
1927 en 1 Juli 1928. 

Naar den stand op einde 1927, bedroeg de werkelijk te heffen 
belasting over het boekjaar 1926 f 59 439 738, terwijl f 70 610 966 
in 's hands kas was gestort. Over het boekjaar 1927 beloopen 
die bedragen respectievelijk f 48 200 840 en f 56 953 714. 

Verponding. Bij G. B. 22 Mei 1927 n°. 2 ( I . S. n". 315) 
zijn nieuwe grenzen vastgesteld voor de heffing van Inlandsche 
v erponding. 

In het geheel was in 1927 op Java en Madoera en de Buiten-
gewesten aan verponding te heffen f 8 675 806 (volgens voor-
loopige opgaven), tegen f 8 561 049 (volgens verbeterde opgaven) 
in 1926. 

Voor eene specificatie per gewest zie tabel IV van bijlage S. 
(ieïiiil is. met inbegrip van het aangezuiverde over vorige jaren 

en van boeten, f 10 128 752 in 1926 en f 9 802 523 in 1927. 
Een overzicht van den aanslag, gesplitst naar den landaard 

der aangeslagenen, zoomede naar den aard van he t zakelijk 
recht, is opgenomen in tabel IVa van bijlage S. 

Bijzondere belastingen. Voor het jaar 1923 heeft vaststel-
ling van den algemeenen gemiddelden kostprijs per pikol kristal-
suiker (f 10,60) en. van het suikerbelastingtarief plaats gevon-
den, onderscheidenlijk bij G. B . 20 Maart 1928 n°. 8 (L S. 
n°. 85) en bij Ord. van 20 Mei 1928 (I. S. n°. 186). 

De aanslagen in de verschillende belastingen in het jaar 1927 
opgelegd en het in dat jaar geïnd bedrag beliepen als volgt: 

Belasting. Aanslag. Geïnd. 

Suikerbelasting f 640 591 ! f 634 958 
Java-tabaksbelasting . . . . —• 2038 
Sumatra-tabaksbelasting . . . — 6086 
Theebelasting 16 133 
Kofflebelasting — 933 

Belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden en 
veulens op Java en Madoera. In 1927 is terzake van deze be-
lasting geïnd I' 4 500 663, tegen f 4 132 783 (volgens verbeterde 
opgaven) in 1926. De hoogere opbrengst is toe te schrijven aan 
de grootere consumptie onder de inlandsche bevolking ais gevolg 
van feestelijkheden, zoomede aan eene verscherpte controle op 
de clandestiene slacht. 

liet aantal overtredingen wegens hel slachten zonder \ergun- 
ning bedroeg in 1927 1884, tegen 1779 in 1926. 

Belasting op het slachten van varkens op Java en Madoera. 
De opbrengst van deze heffing bedroeg in 1927 f 347 701. tegen 
f306 113 (volgens verbeterde opgaven) in 1926. De hoogere 
opbrengst in 1927 houdt verband met de grootere vraag naar 
varkensvleesch onder de Chineesche bevolking. 

Hel aantal overtredingen wegens slachten zonder vergunning 
bedr eg in 1927 17. tegen 38 in 1926. 

Slachtbelastingen in de Buitenge westen. In 1927 is aan rund-
slachtbelosting geïnd t' 1 026 782. tegen i 1 018 986 (volgens ver-

< 
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beterde opgaven) in. 1926 en aan varkensslachtbelasting 
f 780 315, tegen f 781 338 (volgens verbeterde opgaven) in 1926. 

He t aantal overtredingen wegens slachten zonder vergunning 
bedroeg in 1927 achtereenvolgens 182 en 258, tegen 172 en 376 
(verbeterde opgaven) in 1926. 

Oorlogs winstbelasting. Sedert 1 Januar i 1926 weiden geen 
aanslagen meer opgelegd ingevolge he t bepaalde in art . 56 ten 
4de van de Ord. van 26 Sept. 1917 (I . S. n°. 592). 

De aanslag in deze belasting over de jaren 1914 tot en m e t 
1919 beliep einde 1925 f 355 373 079. 

Tn de jaren 1926 en 1927 werd meer gerestitueerd dan ont-
vangen, namelijk achtereenvolgens f 1 359 905 (volgens ver-
beterde opgave) en f 635 026 (volgens voorloopige opgave). 

Belastingen van verschillenden aard, die slechts in het een 
of ander gewest worden geheven. Omtrent de opbrengst van 
en den aanslag in deze belastingen vindt men opgaven over 
1926 en 1927 in tabel IX van bijlage S, 

Bij Ord. van 24 Sept. 1927 (I. S. n°. 463) is — met ingang 
van 1 Januar i 1928 (zie I. S, 1927 n°. 553) — overgegaan tot 
de heffing van eene vogelbelasting in de onderafdeeling Zuid-
Nieuw-Guinee (vogelbelasting-ordonnantie Zuid-Nieuw-Guinee). 

Licentlën voor het houden van Chineesche dobbelspelen. 
De opbrengst der licentiën heeft bedragen over 1926 (verbeterde 
opgaven) op Java en Madoera f 42 700 en in de Buitengewesten 
f 171 130 en over 1927 (voorloopige opgaven) op Java en 
Madoera f 33 850 en in de Buitengewesten f 168 519. 

Overschrijvings-, successie- en overgangsrecht. De ordon-
nantie op de overschrijving van den eigendom van vaste goederen 
en het inschrijven van hypotheken in Nederlandsch-Indië (I. S. 
1834 n°. 27) is — met "ingang van 1 Januar i 1928 (zie I . S. 
n". 525) — nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 23 Sept. 
1927 (I. S, n°. 460) in dien zin, dat hetgeen thans daarin is 
bepaald me t betrekking tot schepen en vaartuigen van 4 lasten 
of koyangs en daarboven, voortaan slechts zal gelden voor 
schepen en vaartuigen van 20 M3. en daarboven. 

De opbrengst van deze belastingen was in 1927 (volgens voor-
loopige opgaven) en in 1926 (volgens verbeterde opgaven) als 
Volg! : 

Java en 
Madoera. 

Buiten-
gewesten. Totaal. 

Overschiijvings- ^ 1 9 - 6 

recht ' f 1 9 2 7 

Successie-en over- \ 1 9 2 6 

gangsrecht ( 1 9 27 

f 2 299 351 
2 285 754 

295 389 
251 291 

f 718162 
724 069 
27 329 
37 978 

f 3 017 513 
3 009 823 

322 718 
289 269 

Bij G. B . 19 Nov. 1927 n°. 7 (Bb. n°. 11498) is bepaald dat 
— met ingang van 1 Maart 1928 — als ambtenaar van de rechten 
van successie en van overgang zullen optreden de inspecteurs 
van financiën, hoofden der inspectiën. 

Zegelrecht. De zegelverordening 1921 (T. S. n°. 498) onder-
ging — met ingang van 1 Januari 1928 (zie I . S. n°, 525) — eene 
nadere wijziging bij Ord. van 23 Sept. 1927 (I. S. n°. 460), in 
verband met de bij diezelfde gelegenheid plaats gehad hebbende 
wijziging van de overschrijvingsordonnantie met betrekking tot 
de in- en overschrijving van schepen en vaartuigen. 

Aan zegelrecht is, volgens voorloopige opgaven, in 1927 ont-
vangen f 13 897 245, tegen (volgens verbeterde opgaven) in 
1926 f 13 729 846. 

Landrente (in de gouvernementslanden op Java en 
Madoera) . Behalve op het in de residentie Batavia gelegen 
voormalig particulier land Angké Kapok en op de overige sedert 
to t het Landsdomein teruggebrachte landerijen in dat gewest 
waar onderscheidenlijk de in I . S. 1914 n*. 315 en in I . S. 1918 
n° 306 (sedert gewijzigd en aangevuld bij I . S. 1918 n°. 817 en 
1919 n°. 474) opgenomen afzonderlijke voorloopige regelingen 
werken, geschiedde de aanslag en de inning overeenkomstig de 

bij Ord. van 25 J u n i 1907 (I . S. n°. 277), in verband m e t de 
Ordn, van 20 Deo. 1912 (I. S. n°. 605), 4 Juli 1922 (I . S. n°. 
172), 20 Oot. 1925 (I. S. n°. 544) en 6 Mei 1927 (I. S. n°. 164) 
vastgestelde nieuwe regeling. 

De niouwe regeling vond in 1927 mede toepassing in 2 distric-
d n der afdeeling Oost-Priangan en in 1 district der afdeeling 
Krawang. 

Verder werd in 1927 de landrente-aanslag op den voet van de 
landrente-ordonnantie 1927 (I . S. n°. 163) herzien i n : 1 district 
der atdeeling Krawang, 2 districten der afdeeling Oost-Prian-
gan, 4 districten der residentie Pekalongan, 4 districten der 
residentie Semarang, 3 districten der residentie Banjoemas, 
I dist riet en der residentie Kediri, 3 districten der residentie 

l teinbang, 6 districten der residentie Besoeki en 3 districten der 
residentie Madoera. 

In bijlage S, sub X, zijn overzichten opgenomen van de opper-
\ lakte der landrentcplichtige gronden en van het bedrag van den 
landrente-aanslag vóór en na de invoering dan wel de algeheels 
herziening in de hierboven genoemde 33 districten. 

De bij Ord. van 30 Jul i 1918 (I . S. n°. 524) ten aanzien van 
Inlanders getroffen voorziening betreffende de heffingen van de 
bij hen in gebruik zijnde gronden en vischvijvers, welke deel 
hebben uitgemaakt van aan den Lande overgegane particuliere 
landerijen op Java , is bij Ord van 10 Aug. 1927 (I. S. n°. 401) 
toepasselijk verklaard op de Vreemde Oosterlingen. 

Andere landelijke inkomsten. Hiermede worden bedoeld de 
landrente in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, de ver-
tieningabeUating, tesang-heffing en landrente in het gouverne-
nient Celebes in Onderhoorigheden, de landrente en de onder 
andere namen geheven soortgelijke belastingen in de afdeelin-
i:rn Zuid-Bali, Boeleleng en Lombok en de belasting op de 
visclivijvors op Java en Madoera. De omtrent deze heffingen 
ontvangen opgaven zijn opgenomen in bijlage S, onder X I . 

Gebruiksgrondbelasting. Bij Ord. van 11 Mei 1927 ( I . S . n°. 
225) is bepaald, dat met ingang van 1 Januar i 1927 eene belas-
fcing geheven wordt van bepaalde gronden in de Buitengewesten 
in tijdelijk gebruik bij de Inlandsche bevolking ten behoeve van 
den onregelmatigen verbouw van andere dan meerjarige gewas-
sen (gebruiksgrondbelasting-ordonnantie). De regeling van de 
invordering van belastingen door middel van dwangschriften is 
op deze belasting van toepassing (I . S. 1927 n°. 226). 

Pandhuisdienst . Landspandhuizen zullen mede gevestigd 
zijn te Wedi, Karanganjar en Gondang (res. Soerakarta) en 
YV ilikoekoen (res. Madioen) (Bb. n°. 11163); te Tandjoengtiram 
(gouw Oostkust van Sumatra) (Bb. n°. 11293); te Kandangan 
(res. Kediri) (Bb. n°. 11302); te Singaradja en Denpasar (res. 
Bali en Lombok} (Bb. n°, 11437): te Sibolga, Padangsidimpoean, 
Batangtaroe, Taroetoeng, Baroes, Balige, Goenoengsitoli en 
Teloekdalem (res. Tapanoeli) en Manado en Gorontalo (res. 
Manado) (Bb. n°. 11448); te Glodok (res. Batavia) (Bb. n°. 
1 1 103); te Batoeradja (res. Palembang) (Bb. n°. 11476) ; te Soe-
bang (res. Krawang) (Bb, n". 11477); te Palembang en Moea-
raenim (res. Palembang) en Benkoelen, Kepahiang, Tjoeroep, 
Moearaaman en Kroë (res. Benkoelen) en Dolok Masihoel (gouv. 
Oostkust van Sumatra) (Bb. n°. 11554); te Sidaredja, Madje-
nang en YVonodadi (res. Banjoemas) (Bb. n". 11651). 

Bij R. V, van 29 Maart 1928 (I . S. n°. 81) is het reglement 
betreffende het beheer en de exploitatie van de Landspand-
huizen, na enkele wijzigingen, opnieuw vastgesteld. 

Einde 1927 waren 415 pandhuizen in bedrijf, waarbij 
49 777 846 panden werden beleend, waarop aan leensommen 
werd verstrekt f 173 888 844, tegen onderscheidenlijk 49 366 789 
en f 169 893 991 in 1926. 

De exploitatiekosten van het bedrijf bedroegen f 12 111 483 of 
ruim f 0,24 per pand, terwijl de winst f 11 861 765 beliep. 

Voor 1926 waren deze cijfers respectievelijk f 11 947 344, ruim 
f 0,24 en f 12 594 600. 

Recht op openbare verkoopingen. Bij de Landsvenduknn-
toren (vendukantoren der 1ste klasse, waaronder begrepen die, 
welke beheerd worden door algemeene ontvangers van 's Lands-
kaaaen) is in 1927 omsrezet aan voor particuliere rekening ver-
kochte goederen f 10 398 175 en aan voor gouvernements"reke-
ning verkochte goederen en producten f 1 649 469 (in 1926 onder-
icheidenlijk f 9 660 058 en f 1 207 000) en te dier zake aan recht 
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geheven f 799 473, latende, na aftrek van de kosten dier kan-
toren, eene winst van f 498 951 (over 1926 bracht dit recht 
onzuiver f 791 229 en zuiver f 504 694 op). 

Bij de vendukantoren der 2de klasse (die, waarvan he t beheer 
eene bijbetrekking uitmaakt) beliep de omzet in 1927 bij de door 
notarissen beheerde kantoren f 18 231 590 en bij die onder beheer 
van gewestelijke secretarissen, commiezen op assi8tent-residen-
tiekantoren of besturende ambtenaren f 3 626 488, te zamen 
f 21 858 078, welke sommen in 1926 bedroegen f 16 258 460 + 
f 2 949 406 - f 19 207 866. 

Aan voor gouvernementsrekening verkochte goederen, enz. 
was onder den omzet van de kantoren der 2de klasse begrepen 
f 5 341 693 (in 1926 f 3 803 677). Als aandeel van den Lande in 
de inkomsten der vendukantoren der 2de klasse is in 1927 geïnd 
ter zake van de door notarissen beheerde kantoren f 412 536 en 
te r zake van de overige kantoren f 96 293, te zamen derhalve 
i 508 829 (in 1920 f 402 722 en f 96 367, of te zamen f 499 089). 
De zuivere opbrengst voor den Lande voor alle vendukantoren 
te zamen beliep alzoo in 1927 f 1 007 780 (in 1926 f 1 003 783). 

Bij G. B . 4 Juli 1927 n°. 61 (I. S. n°. 364) is, met ingang van 

Examens voor den Nederlandsch-Indischen bestuursdienst. 
I n het studiejaar 1927/1928 hebben 30 candidaat-Indisch amb-
tenaren het doctoraal examen der lndologische studie, dan wel 
het doctoraal examen in het Nederlandsch-Indisch recht met 
gunstig gevolg afgelegd. 

In 1928 zijn hier te lande 67 jongelieden als candidaat-
Indisch ambtenaar aangewezen, in lndië 4. 

Aanvullende academische studie. Voor het academiejaar 
1927, 1928 zijn geen ambtenaren van het Binnenlnndsch Bestuur 
voor de aanvullende academische studie aangewezen. 

Studie voor rechterlijk ambtenaar . Gedurende het academie-
jaar 1927 1928 slaagden 5 juristen (candidaat-Indische rechter-
lijke ambtenaren) voor het doctoraal examen in het Neder* 
landsch-Indisch recht, terwijl 14 personen, die het doctoraal 
examen in liet Nederlandsche recht reeds met gunstig gevolg 
hadden afgelegd, voor eigen rekening de studie in het Xeder-
lainlsch-Indisch recht voltooiden. 

Kostuum. Voor de door den directeur van Binnenlandseh 
Bestuur vastgestelde kostumen voor de in werkelijken dienst 
zijnde wijkmeesters van Vreemde Oosterlingen in Nederlandsch-
Indië zie men Bb. n°. 11706. 

1 Ootober 1927, wijziging gebracht in he t venduwezen in het 
gewest Oostkust van Sumatra in dien zin, dat het vendukantoor 
der 2de klasse te Laboehanroekoe werd opgeheven en dat het 
ambtsgebied daarvan werd gevoegd bij dat van het vendukan-
toor der 1ste klasse te Pematangsiantar . Voorts is van het ambts-
gebied van laatstgenoemd kantoor afgenomen de daartoe be-
hoorende onderafdeeling Karolanden (afd. Simeloengoen en de 
Karolanden) en werd die onderafdeeling gevoegd bij het ambts-
gebied van het vendukantoor der 1ste klasse te Medan. 

Bij G. B . 12 Dec. 1927 n°. 1 (I . S. n°. 552) is het vendukan* 
toor der 2de klasse te Grisee omgezet in een kantoor der 1ste 
klasse onder beheer van den algemeen ontvanger van 's Lands 
kas aldaar. 

Bij G. B . 15 Jun i 1927 n°. 24 is, met ingang van 1 Jul i 1927, 
wijziging gebracht in het venduwezen in het gewest Manado, 
in dier voege, dat te Manado een vendukantoor der 2de klasse 
zal zijn gevestigd onder beheer van den notaris aldaar en waar-
van het ambtsgebied omvat de afdeelingen Manado en Sangihe-
en Talaud-eilanden. 

Aan de bestuursambtenaren is de verplichting opgelegd voort-
aan bij officieele gelegenheden te verschijnen in groot kostuum 
(zie Bb. n°. 11429). 

Opleiding. Omtrent de 'restitutie c.q. kwijtschelding van 
ople id ing , en uitzendingskosten van ambtenaren zie men Bb. 
n°. 11342. 

Betrekkingen bij den burgerlijken dienst. Bij de wet van 
30 April 1927 (X. S. n°. 122, I . S. n°. 378) is de positie geregeld 
van ambtenaren, in dienst van Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curacao, die zitting nemen als leden der Staten-Generaal. 

Bij G. B . 22 Dec. 1927 n°. 24 (Bb. n°. 11541) zijn de voor-
waarden voor benoembaarheid tot adjunct-landmeter en land-
meter bij het kadaster vastgesteld. 

Overdracht van bevoegdheid. Bij G. B . 18 Febr. 1928 
n°. 17 (I. S. n°. 35) kwam eene nieuwe regeling tot stand betref-
fende de overdracht van de bevoegdheid tot benoeming, schor-
sing en ontslag van eenige klassen van burgerlijke Landsdie-
naren (benoemingsoverdrachtregeling 1928). Deze regeling is 
gewijzigd bij G. Bn, 16 Maart 1928 n°. 18 (I . S. n°. 70) en 5 Mei 
1928 O». 12 (I. S. n*. 112). 

II. MUNTWEZEN; JAVASCHE BANK. 

§ 1. MUNTWEZEN. 

Bij Ord. van 15 Oct. 1927 (I . S. n°. 489) zijn maatregelen van de residentie Amboina (gouv. der Molukken). I n het belang 
getroffen om een einde te maken aan den omloop van koperen van die muntzuivering is, met ingang van 1 November 1927, de 
muntspeciën, bekend onder den naam van duiten, in de onder- invoer van koperen muntspeciën (duiten) in het gouvernement 
afdeelingen Aroe-eilanden (met ingang van 1 Maart 1928) en der Molukken verboden (Ord. van 15 Oct. 1927 in L S. n°. 490). 
Oost-Ceram, Ceramlaoet en Goram (met ingang van 1 Mei 1928) 

§ 2 . JAVASCHE BANK. 

Bij G. B. 17 April 1928 n°. 4 (I . S. n°. 100) is ingetrokken het I van den werkkring der Javasche Bank met opzicht tot het in 
G. B . 5 Aug. 1914 n°. 3 x (I . S. n°. 539) houdende verruiming [ beleening nemen van hypothecaire vorderingen^ 

ar. 
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Pensioenen, gagementen en onderstanden. Het Indisch 
burgerlijk pensioenreglement (I . 8. 1926 n°. 550) is gewijzigd en 
aangevuld bij Ord. van 12 Nov. 1927 (I . 8 , n°. 523) o. m. ter 
nadere regeling van de medetelling voor pensioen van. militairen 
diensttijd, van diensttijd in ambten, die bijzondere eisenen stel-
len aan het gestel van de bekleeders ervan, en van den tijd als 
lid van den Volksraad doorgebraeht. Bij Ord. van 12 Nov. 1927 
(I . S. n°. 524), gewijzigd bij die van 20 Febr. 1928 (I. 8. n°, 37), 
is bepaald, dat het pensioenreglement in I . 8 . 1881 n°. 142 in 
dier voege wordt toegepast, d a t de tijd in Nederland doorge-
bnu-ht als iid van de 8taten-Generaal , in het vervolg niet meer 
voor Indisch burgerlijk pensioen zal medetellen. Verder is art , 3 
van het K. B . 2 Dec. 1926 n°. 29 (I. 8. n°. 550), houdende vast-
stclling van het pensioenreglement bij Ord van 26 J a n . 1928 
(I. 8. n°. 13) gewijzigd in dier voege, dat het bepaalde in ge-
noemd artikel van toepassing wordt op allen, die 's Lands bur-
gerlijken dienst hebben verlaten me t recht of met aanspraak 
op pensioen ingaande over de maand Februari 1925. Eene aan-
vulling onderging het reglement nog bij Ord. van 20 Febr. 1928 
(I. 8. n°. 36), 

Bij Ord. van 3 Maart 1928 (I . 8. n°. 58) zijn de diensttijdpen-
sioenreglementen voor officieren en onderofficieren (zie I . 8 . 
1926 n". 551) in dier voege gewijzigd, dat ze toepasselijk worden 
op allen, die den militairen dienst hebben verlaten m e t recht 
op pensioen ingaande op of na 1 Februari 1925, 

Bij O. B . 11 Mei 1927 n°. 38 (Bb. n°. 11333) zijn regelen vast-
gesteld, in acht te nemen bij de uitbetaling van de onderstan-
den'voor ééns aan niet-Europeesche en in pensioensvooruitzich-
ten met dezen gelijkgestelde militairen beneden den rang van 
sergeant-majoor (opperwachtmeester) van het Nederlandsch-
Indische lesrer. 

Bij G. B . 2 Dec. 1927 n°. 24 (Bb. n°. 11501) is — me t terug-
werkende kracht tot 1 Februari 1925 — bepaald, dat de tijd, 
door burgerlijke landsdienaren als mindere schepeling der gou-
vernements-marine in werkelijken dienst doorgebracht, voor 
pensioen in rekening wordt gebracht met eene verhooging ten 
bedrage van 1/5 van dien diensttijd, voor zoover deze voor pen-
sioen medetelt . 

Bij G. B . 4 Juli 1927 n°. 62 ( J . C. n°. 54) is machtiging ver-
leend om, in afwachting van eene herziening overeenkomstig 
de aan het Indisch burgerlijk pensioenreglement (I . S. 1926 
n°. 550) ten grondslag liggende beginselen van het pensioen-
reglement voor Europeesche particuliere onderwijzers (I . S. 
1912 n°. 419) en het pensioenreglement voor bijzondere leeraren 
(I. S. 1917 n°. 725), aan hen, die op den voet van deze laatste 
twee regelingen met ingang van 1 Februari 1925 of daarna in 
het genot van pensioen zijn gesteld, totdat bedoelde herziening 
in werking zal zijn getreden bij wijze van voorschot uit te betalen 
de verhoogingen, welke hunne pensioenen zouden hebben onder-
gaan indien deze naar bedoelde beginselen vastgesteld waren 
geworden. 

Wachtgeld. De bepalingen betreffende het wederplaatsen 
van ambtenaren op nonactiviteit of op wachtgeld door de chefs 
der departementen van algemeen bestuur (I . S. 1891 n°. 207) 
zijn nader gewijzigd bij G. B . 18 Febr. 1928 n°. 16 (I. S. n°. 34). 

Bezoldigingen, toelagen, tegemoetkomingen, enz. Bij G. B . 
29 Jun i 1927 n°. 10 (I . S. n°. 358), gewijzigd bij G. Bn . 3 Dec. 
1927 n°. 52 (I . S. n°. 549) en 2 Febr. 1928 n». 18 (I. S, n°. 24), 
is eene nieuwe standplaatstoelageregeling vastgesteld, geldende 
voor alle burgerlijke landsdienaren en voor de militairen der 
land- en zeemacht. 

De regeling nopens de toekenning van dienstbelangtoelagen 
ann landsdienaren, zoowel militaire als burgerlijke, op zeer ver-
afgelegen vestigingen (I. S. 1927 n°. 71) is gewijzigd bij G. B . 
7 Jan . 1928 n°. 1 (I . S. n°. 4). Deze regeling is, gerekend van 
1 Januari 1927, mede van toepassing ten aanzien van de leer-
krachten bij het openbaar Inlandsch volksonderwijs in de onder-
ftideelmg R.iwas (res. Palembang) (G. B . 3 Jun i 1927 n°. 16 in 
I . 8 . n°. 328). 

De regeling nopens toekenning van eene toelage wegens dienst-
beleng aan eenige groepen van landsdienaren (I . S. 1925 n°. 334) 
onderging eene wijziging bij G. B . 26 April 1928 n°. 46 (I . S. 
n°. 105). 

Bij O. B . 30 Dec. 1927 n°. 52 ( I . S. n°. 582) is bepaald da t de 
bezoldiging van gepensionneerde of gegageerde overheidsdie-
naren, die op 1 Juni 1927 in 's Lands dienst werkzaam waren en 

bij inwerkingtreding van deze regeling nog in 's Lands dienst 
werkzaam zijn, gerekend van 1 Jun i 1927 zal worden herzien 
op den voet van art. 19a der B , B . L. 1925. 

Di' termijn, gedurende welken de op grond der B . B . L. 1925 
genomen beslissingen geacht worden te geschieden onder voor-
behoud van herziening bij onjuist blijkende berekening, is bij 
G B. 28 Jan . 1928 n°. 26 ( I . 8. n°, 16) me t één jaar (tot 31 
Januari 1929) verlengd. 

Hij G. B. 31 Mei 1928 n°. 17 (I . S. n°, 188) kwam eene rege-
ling tot stand nopens de uitkeering van eene tegemoetkoming 
Mn uitgezonden of van buitenlandsch verlof teruggekeerde bur-
gerlijke landsdienaren, die niet vóór den eersten der maand 
volgende op die van ontscheping hun dienst daadwerkelijk heb-
ben kunnen aanvaarden. 

Bij G. B . 9 Juli 1927 n°. 29 (I . 8. n°. 373) is eene nieuwe 
regeling vastgesteld betreffende de toekenning van tegemoet-
komingcn aan nagelaten betrekkingen van overleden lands-
dienaren, 

Bij G. B . 9 Sept. 1927 n°. 17 (I . 8. n°. 443) kwam eene 
nieuwe regeling tot stand nopens de verleening van tegemoet-
koming aan landsdienaren in de kosten ter zake van geneeskun-
dige behandeling en (of) verpleging. 

Bij G. B . 31 Maart 1928 n°. 3 (Bb. n", 11621) zijn regelen 
vastgesteld omtrent de bepalingen van de aanvangsbezoldiging 
van de inspecteerende ambtenaren van den dienst der belas-
tingen. 

Eene toelichting op de bepalingen inzake tegemoetkoming 
aan de landsdienaren in de kosten ter zake van geneeskundige 
behandeling en (of) verpleging (I. S. 1927 n°. 443) is opgenomen 
in Bb. n°. 11456. 

Voor nadere aanvullingen en wijzigingen van de militaire be-
zoldigingsregeling 1925 (I . S. 1925 n". 44) zie men I. S. 1927 
nos. 340, 379, 393, 448, 450, 479, 504 en 535 en 1928 nos. 60 
en 149. 

Bij G. B . 9 Dec. 1927 n°. 5 (I . S. n°. 550) zijn regelen vast- , 
gesteld, in acht te nemen bij de berekening van de in militairen 
dienst bij de landmacht in Nederland, Nederlandsch-Indië en 
West-Indië genoten inkomsten, waarover contributie verschul-
digd is. 

Bij G. B . 2 Dec. 1927 n°. 21 (I. S. n°. 541) is eene regeling 
vastgesteld betreffende de inpassing van militairen, die over-
gaan naar eene in de B . B . L. 1925 (I . S. n°, 43) voorkomende 
burgerlijke betrekking bij het Depar tement van Oorlog, of de 
daaronder ressorteerende diensten en inrichtingen, welke gelijk-
soortig is aan — of eene voortzetting is van — de militaire 
betrekking. x 

Voor nadere aanvullingen en wijzigingen van de Bezoldigings-
regeling Burgerlijke Landsdienaren (I. S. 1925 n°. 43) zie men 
I. S. 1927 nos. 332, 342, 349, 351, 353, 354, 356, 367, 371, 375, 
381, 384, 385, 388, 393, 394, 399, 411, 420, 430, 446, 447, 
449, 465, 470, 472, 480, 491, 497, 498, 526, 527, 531, 542, 
543, 562, 566, 580, 581 en 585 en 1928 nos. 19, 23 en 25. 

Bij G. B . 21 Febr. 1928 n°. 1 (I . S. n°. 38) is de gewijzigde 
tekst dier bezoldigingsregeling bekend gemaakt en zijn de bij-
lagen daarvan opnieuw vastgesteld (Herziene B . B . L. 1925/ 
1928). 

Voor aanvullingen en wijzigingen van deze herziene regeling 
zie men I. S. 1928 nos. 110, 147, 181, 196, 222 en 239. 

Compensatie met betrekking tot schulden aan den Lande. 
De regeling inzake compensatie met betrekking tot schulden aan 
den Lande der niet- militaire landedienaren en van alle gewezen 
landsdienaren (I. S. 1926 n°. 362) is gewijzigd bij G. Bn . 24 Sept. 
1927 n°. 27 (I. S. n». 464) en 2 Nov. 1927 n<\ 39 ( I . S. n°. 513). 

Reis- en verblijfkosten. De commissie, welke de werking 
van het algemeen reisreglement (I . S. 1921 n°. 422) had te 
onderzoeken en v.z.n. voorstellen had te doen tot wijziging van 
dat reglement (zie Verslag 1924, kol. 151) is ontbonden (G. B . 
29 Aug. 1927 n°. 38). 

Bij G. B . 17 Jun i 1927 n°. 34 (Bb. n°. 11358), gewijzigd bij 
dat van 16 Nov. 1927 n". 61 (Bb. n<\ 11496), is het hoofd van 
het kantoor voor reiswezen gemachtigd om, ten einde eene vlotte 
afdoening van de declaraties te verzekeren, tot de oprichting van 
afdeelingen van zijn kantoor over te gaan op zoodanige geweste-
lijke hoofdplaatsen als door den directeur van financiën worden 
aangewezen. 
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Omtrent de reistoelagen aan de districtshoofden en onderdis-
trietsbooi'den op Java en Madocra en de gediplomeerde ambte-
naren bij den I nlandselien bestuursdienst in Nederlandsch-Indië 
l ie men Bb. n°. 11352 

Overtocht. Bij 0 . B. 21 Maait L998 n°. 24 ( I . S. n°. 76) 
is eene nieuwe regeling tot uitvoering van het overtochtsregle-
ïiieni vastgesteld. 

De bepalingen ten aanzien van de rangschikking in klassen 
\an Landsreizigers bij overtocht naar en \'an Nederlandsch-Indië 
(Bb. n°. 11864) sijn aangevuld (/.ie Bb. nos. 11479 en 11G79). 

Verloven. Het reglement op liet verleenen van verlof, na 
opzending naar Ned< rland, aan militairen beneden den rang van 
onderluitenant van lid Nederlandsch-Indische leger (I . S. 
L919 n". 878) is nader gewijzigd bij Ord. van 21 Mei 1928 (I. S. 
n°. 158) ter verleening van den duur van het verlof, hetwelk 
volgens de bestaande Bepalingen wegens langdurigen dienst aan 
daartoe naar de Koloniale Reserve in. Nederland opgezonden 
onderofficieren beneden den rang van onderluitenant kan wor-
den verleend. 

In 1927 is aan 1001 burgerlijke Landsdienaren buitenlandsch 
verlof verleend wegens langdurigen dienst, tegen 720 in 1926, 
t e m ijl aan 45 burgerlijke ambtenaren een zoodanig verlof wegens 
ziekte werd toegestaan (in 1926 62). Buitenlandsch verlof bui-
ten bezwaar van den Lande werd verleend aan 12 burgerlijke 
ambtenaren, tegen 19 in 1926. 

Omtrent „ver loven" zie men nog Bb. n°. 11459. 

Geneeskundige keuring. De leeuringsraad voor adspirant 
burgerlijke landsdienaren te Willem I is opgeheven (Bb. n°. 
11(171). 

I )e bepalingen betreffende den Geneeskundigen Baad van het 
Departement van Koloniën (N. S. 1917 n°. 404) zijn nader ge-
wijzigd bij K, B. 17 Deo. 1927 n°. 92 (N. S. 1927 n°. 398; 
I S . 1928 n°. 33). 

Weduwen- en weezenfondsen. Bij G. B . 8 Oct. 1927 n°. 18 
( Bb, n°. 11460) zijn regelen vastgesteld, welke door de Europee-
sche-ambtenaren- en Inlandsche-ambtenaren-pensioenfondsen, 
het weduwen, en weezenfonds van Europeesche burgerlijke 
ambtenaren in Nederlandsch-Indië en het pensioenfonds voor 
Europeesche locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië moeten 
worden in acht genomen bij het aangaan van leeningen door een 
of meer dier fondsen met gewesten of gedeelten van gewesten 
met eigen geldmiddelen, alsmede met provinciën en daarbinnen 
gelegen op den voet van art. 121 der Indische Staatsregeling aan-
gewezen zelfstandige gemeenschappen. Bij G. B . 21 April 1928 
n°. 44 (Bb. n°. 11626) zijn dergelijke regelen vastgesteld voor 
de pensioenfondsen voor de militaire koloniale landsdienaren in 
Nederlandsch-Indië. 

De voorloopige regeling omtrent de uitbetaling der pensioenen 
ten laste der pensioenfondsen voor de militaire koloniale lands-
dienaren en de daarvoor over te leggen bewijsstukken (Bb. n°. 
9603) is bij G, B . 16 Mei 1928 n°. 16 (Bb. n°. 11648) omgezet 
in eene definitieve regeling. 

O. 

AANGELEGENHEDEN, BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING VAN HET 
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL. 

I. LANDBOUW. 

Bij G. B . 28 Deo. 1927 n°. 4 (Bb. n». 11544) zijn regelen 
vastgesteld voor de uitkeering van tant ièmes aan het personeel 
der gouverncmentsondernemingen van landbouw. 

Naar aanleiding van de in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal gevoerde besprekingen omtrent de mogelijkheid van 
de oprichting van een Landssuikerfabriek, verscheen van de 
hand van het hoofd der Afdeeling Landbouw eene publicatie, 
get i teld: „Beschouwingen omtrent het suikerbedrijf als Gou-
vernementsbedrijf". 

Eene arbeidsontleding betreffende de rijstcultuur in l!a-
pang (Zuid-Celebes) werd door het hoofd der Afdeeling Land-
bouweconomie opgesteld. 

Ten einde meer bekendheid te geven aan den arbeid van de 
binnenvisscherij-ambtenaren, werden twee brochures uitge-
geven, over eoutwatervisseherij en over zoetwatervisscherij, 
beide zoowel in het Hollandsch als in het Malciseb. 

Advies werd uitgebracht over enkele belangrijke irrigatie-
aangelegenheiden en vraagstukken betreffende aanvragen om 
uitbreiding van bestaande ondernemingen of oprichting van 
nieuwe. 

De tabakscultuur der bevolking had de volle aandacht van de 
betrokken land bouwconsulenten. Op verschillende plaatsen 
werden bemestings- en varieteitenproeven genomen. In enkele 
gevallen bleek bemesting achteruitgang van de kwaliteit ten 

gevolge te hebben. Practische droogloodsen moeten verbetering 
brengen in de behandeling van den oogst tot marktwaardig 
product (Besoeki). 

Op de belangstelling, welke bij de bevolking op vele plaatsen 
in den archipel blijkt te bestaan voor de cultuur van meerjarige 
gewassen als rubber, robusta-koffie, kapok en klapper, reageerde 
de landbouwvoorlichtingsdienst met verschillende maatregelen 
met betrekking tot bibitvoorziening, aanleg en bemesting van 
kweekbed en aanplant, en oogst en bereiding van het product. 

De buitengewone uitbreiding van de rubbercultuur maakte 
het noodzakelijk bijzondere onderzoekingen in te stellen om-
trent deze toeneming, ten einde zoo noodig tijdig maatregelen 
te kunnen nemen om eene gezondere ontwikkeling te bevor-
deren, b.v. ten aanzien van rubbertuinen op veengrond in West-
Bomeo, welke ongeveer 23 % droogstaande en 16 % doode 
boomen bleken te bevatten. Voortgegaan werd met het ver-
leenen van hulp bij de controle op de kwaliteit van de uitge-
voerde rubber. 

Een onderzoek werd ingesteld naar den landbou\vkundig-
eeonomischen toestand van de afdeeling Tegal en naar den 
invloed van den aanleg van een wadoek en het eventueel toe-
staan van uitbreiding van de suikercultuur op den Inlandschen 
landbouw. 

In Zuid-Djombang (res. Soerabaja) bleek, dat er geleidelijke 
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overgang tusschen Int erfelijk individueel en int < ommunaul 
b u i t met jaarlijks wisselende aandeden bestaat. Communaal 
bezit met jaarlijksche afwisseling is overwegend, doeh ook 
vastere bezitsvormen komen over belangrijke uitgestrektheden 
voor. Deze lautste treft men vooral aan in later ontgonnen 
streken, de lossere vormen in de oudst ontgonnen gebieden. Hef 
i oununaaJ wisselt ad besit bleek eene kx lemmering voor emigra* 
tie. Het bezit is niet verhandelbaar, aoodat li emigrant te veel 
zou moeten opofferen. 

Een onderzoek naar de nadeelen voor Inlandsche rietplanters, 
wortsprui tende uit het verbod om het riet op het veld te ver-
malen, leidde tot de tijdelijke opheffing van dnt verbod in de 
afdeeling Kediri. De proef is dit eers te ' jaar geslaagd; rietbran-
den en rietdiefstallen zijn er niet door in de hand gewerkt. 

Ten einde de rentabiliteit van de Inlandsehe suikerindustrie 
te verhoogen, werden, in de afdeeling Malang onderzoekingen 
ingesteld naar de mogelijkheid van het gebruik van betere ovens 
en ijzeren molens. 

Op verzoek van den resident van Tapanoeli werd een onder-
zoek ingesteld naar de mogelijkheid van bevloei Ion sawahbovrw 
op de Batoe-eilanden (Poeïau Telo). 

Een onderzoek werd ingesteld naar de mogelijkheden op 
landbouwgebied in de streek waarin het interneeringskamp 
. .Tanah M e r a h " (Nieuw Guinee) is gelegen. Klimaat en bodem 
bleken gunstig te zijn voor de uitoefening van den landbouw. 

Wederom nam de kunstmestverstrekking door den landbouw-
voorlichtingsdienst belangrijk toe (met 20 °/0 van de hoeveeU 
heid van het vorig jaar) , ongeacht de invloed van de uitbreiding 
van den particulieren kunstmesthandel , die zich vermoedelijk 
meer en meer uitbreidt. Soms (b.v. in Pokalongan) werd de 
9-voudige hoeveelheid zwavelzure ammonia verstrekt van het 
vorig jaar. Werd de mest bij den rijstaanplant aangewend, dan 
stijgt de waarde van den grond, hetgeen zich afspiegelt in den 
huurprijs, welke soms oploopt tot het viervoudige van den prijs 
uit den tijd vóór de toepassing van de kunstmest . Een enkele 
maal bleek tengevolge van misgewas terugbetaling van het 
voor de bemesting geleende bedrag niet in alle gevallen moge-
lijk. Voorzichtigheidshalve is daarna slechts in die gevallen 
crediet verstrekt, waarin de omstandigheden dat toelieten. 

De met groenbemesting verkregen resultaten blijven aan de 
verwachtingen beantwoorden. Bij verschillende droge gewassen 
werden productievermeerderingen van 50 h 100 % verkregen. 
Op verschillende berghellingen blijkt de bevolking van he t nu t 

• doordrongen. De mogelijkheden met deze bemesting zijn voor-
loopig nog onbegrensd. De voor crotalaria-terreinen betaalde 
grondhuurorijzen plegen tot 100 °,', te stijgen. Ook in de Buiten-
gewesten breidt de toepassing van groenbrmestiug zich voort-
durend uit. In hoofdzaak wordt ze daar toegepast voor grond-
bedekking bij jonge rubber-, klapper- en koffietuinen, voor het 
verkorten van de braakperiode bij de ladangbouw, en ten slotte 
voor de bestrijding van alang-alang. 

Voor den door den landbouwvoorliehtingsdienst gecon-
strueerde Moeara-Jogja-ploeg bleek grooto belangstelling te 
bestaan. Blijft het materiaal goed, dan zal zeker het gebruik 
van dezen ploeg voortdurend toenemen. 

Van eene Japansche rijst-dorschmachino werden in Tapa-
noeli en ter Oostkust van Sumatra 28 stuks geplaatst. 

H e t algemeen gebruik van de rietsoort P . O. J . 2878 leidde 
ertoe om in verschillende suikerstreken proeven te nemen met 
vroegrijpe Britsch-Indisehe en Japansche padi-varieteiten, 
waarvan enkele aan een zeer korten groeiduur eene hooge pro-
ductie paren, twee eigenschappen, welke op zichzelf voor den 
Tnlandschen landbouw van buitengewoon belang zullen blijken. 

Tn het Inlandseh suikerbedrijf leidde de intrede van P .O.J . 
2878 o. m. tot eene geheel gewijzigde bibitvoorziening en tot 
eene belangrijke uitbreiding van mnal- en kookcapaciteit bij een-
zelfde aanplant-oppcrvlak. Zoo werden door bemiddeling van 
den landbouwvoorliehtingsdienst 17 ijzeren rietmolens geleverd, 
terwijl talrijke verbeterde kookinstallaties zijn geplaatst. 

De vraag naar plant- en pootmateriaal voor overjarige gewas-
sen was wederom groot, vooral in de Buitengewesten. Geleverd 
werden 047 000 stuks Hevea-zaden (vorig jaar 273 000) en 
93 000 Hevea-plantjes (vorig jaar 36 000), 2100 K.G. koffie-
boonen (vorig jaar 800) en 76 000 koffiestumps (vorig jaar 
3000), 985 000 kapokzaden en 1500 klapperbibits (vorig jaar 
10 500). 

Xanst de koffiebessenboeboek en de klapperplaag in Manado. 
welke eene voortdurende bestrijding eischen. vroeg dit jaar ook 
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de I'.rarh.utoiia-jtlaag de aandacht \ an de betrokken Dands-
diensten. De Hiaari-aantaating van de klappers in Zuid-Jogja 
was abnormaal hevig en uitgebreid. 

In Jogjakarta, Soerakarta en Kedoo werden weder eenige 
laix!bouwcominis9ie8 gevormd. In de afdeeling Boné (gouv. 

j Celebes en onderhoorighedeni werden 7 Landbouwoommiasiea 
ingesteld, waardoor het contact niet de bevolking zeer verga* 
makkelijkt wordt. 

De credietassociatiee in Malang toonden eene gezonde ont-
wikkeling. 

In de residentie Timor en Onderhoorigheden werd de be-
ituurabemoeienii met de katoencul tuur oeëmdigd. in verband 
daarmede werd getracht de tot nu toe vrij algerneene Oaravo-
aicadcatoen te vervangen door meer produceerende variëteiten. 
Proefnemingen met Britsch-Indisehe variëteiten geven hoop 
op succes. Ook andere cultures in de katoenstreken vergen meer 
aandacht dan voorheen. 

Zoowel op Java als in de Buitengewesten werd door den 
landbouwvoorliehtingsdienst medegewerkt aan de tots tand-
koming van tentoonstellingen, welke over het algemeen succes 
hadden. 

Ook voor 1927 w e r d . t e n behoeve van de Volkslectuur een 
Almanak Tani uitgegeven, waarvan ruim 12 000 exemplaren 
werden verspreid. 

De veredelingsproeven met bijna alle belangrijke vruchten-
soorten konden in den proeftuin Bagoenan grootendeels worden 
beëindigd'. 

E e n groot succes werd te Pasoeroean bereikt met het vinden 
van eene verbeterde oeulatie-methode, waardoor in plaats van 
het omslachtige enten voor alle vruchtboomsoorten he t een-
voudige oculeeren toegepast kan worden. 

Uit den proeftuin Ragoenan werden verzonden 2347 planten 
en 12 898 ananasuitloopers, terwijl einde 1927 nog 2380 lever-
bare planten in voorraad waren. 

Omtrent het eerste in du Ommelanden van Batavia gehouden 
economisch onderzoek konden zeer interessante voorloopige 

I gegevens worden gepubliceerd. De jaarlijksche v ruch tenproduc 
j tie van dat gebied wordt geschat op 50 millioen K.G. , waar-
1 van ongeveer de helft per spoor wordt afgevoerd. 

De te Pasoeroean genomen oculeeringsproeven openen het 
perspectief dat een deel van de + 200 000 minderwaardige 
uianggaboomen in de residentie Pasoeroean in exportsoorten 
kan omgezet worden. Ook jonge zaailingen zijn zeer gemakke-
Iijk te oculeeren, hetgeen de inrichting van boomgaarden be-

' langrijk vereenvoudigt en o. m. ook op minderwaardige tegalans 
loonend zal maken. De tuin te Poenten, waar naar verbetering 

i van de kwaliteit wordt gestreefd, leverde 1234 enten en 047 
! tjangkokans, zoomede 16 838 zaden. De kweektuin te Pasoe-

roean leverde 5089 enten af, of 17 % meer dan in 1926. Eene 
1 gehouden boomtelling wees uit, dat de manggacultuur , met 
j name de cultuur der exportsoorten, in het laatste decennium 

zeer is toegenomen. Het percentage exportgewassen steeg even-
eens. De jaarlijksche opbrengst aan mangga'a wordt voor deze 
streek geschat op minstens f 3 700 000. 

I n het regentschap Garoet, waar 28 177 oude en 27 126 
| jonge djeroekboomen bleken voor te komen, werd de voorlk h-

ting ter hand genomen. 
Ook Cheribon, waar 159 000 manggaboomen blijken te zijn en 

j de uitvoer 4 500 000 K.G. bedraagt, %-erdient meer aandacht . 
De uitvoer van pisang uit Banjoewangi naar West-Australië 

bleef ongeveer stationnair (152 000 trossen). 
Ook in de Buitengewesten werd met succes gewerkt. Zoo 

werden naast de kweektuinen voor plantmateriaal te Medan en 
Makassar nieuwe plaatselijke tuinen ingericht bij Soeknradja 
op de Karo-hoogvlskte, nabij het kolonisatieterrein Pematang* 
hand ar in de onderafdeeling Bimeloengoen ter Oostkust van 
Sumatra en bij Langsa en Sibrek in Atjeh. 

Op initiatief van het Handelsmuseum van het Koloniaal 
Insti tuut te Amsterdam werden met aanvankelijk luccei eenige 
proefzendingen Indische vruchten in de koelkamers van de 
schepen der Maatschappij . .Neder land" uitgevoerd. In dit jaar 
wei-den verzonden 103 1:84 sawovruehten, en als proef kleine 
hoeveelheden andere vruchten (zuurzak, papaja, mangga, 
salak, docrian). 

De invoer van groenteza.len door den tuinbouw voorli< htings-
dieii-t voor distributie door geheel Xederlandsch-Indië bedroeg 
i 796 K.G. Vooraanst lande landbouwers in Tosari en eld 
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bestelden echter ronds meer groentezaden rechtstreeks in Neder-
land en Duitsrhland. 

In verband met de bereikte resultaten met de exploitatie van 
irrigatie-wadoeks, worden steeds meer wadoeks met viseh bezet. 
Zoo waren in Noord-Soerabaja 8 wadoeks met eene gezamenlijke 
oppervlakte van ± 570 H A . bij de bevolking in bevissching. 
Voor de met eenige vischsoorten bezette wadoeks werd aan-
vankelijk niet over behoorlijk nettenmateriaal beschikt. De toe-
stand is thans bevredigend. 

Ook voor het bevisschen op consent blijkt bij de bevolking 
animo te bcstaam 

De ter verbetering van het karper-ras uit Nederland naar 
Poenten overgebrachte edelkarpers bleken uitstekend te aarden, 
zoodat daarvan goede verwachtingen worden gekoesterd. 

De combinatie-teelt met plantenetende visschen in de tam-
baks om huhmsvorming daarin te voorkomen, bleef de volle 
aandacht houden. Verder werden de proeven, om middels kalk 
den zuurgraad van den bodem te verlagen ten einde veel bibit-
verlies te voorkomen, voortgezet. 

De door den irrigatiedienst bewerkstelligde demping van ê  j n e 
affluente uitmonding van de Kali Porohg kwam 3000 b J U W B 
(2129 H.A.) tambak zeer ten goede. Met medewerking v fln n e t 
Volkscredietwezen konden vele verwaarloosde tambaks ^Wcrer 
in een beteren toestand worden gebracht. 

Tegen de slakkenplaag bleek kopersulfaat een deugdelijk en 
w e i n l 6 kostbaar middel te zijn. 

BeM met de betrokken suikerfabrieken mza M <jen afvoer van 
fabrieksvuil getroffen regeling maakte, dat d e tambaks geregel-
der geëxploiteerd konden worden, he+,geen <je productie ten 
goede kwam. 

Omtrent eene in verband mst de muskietenplaag betere 
exploitatie van de vischvijvers rondom Batavia werd overleg 
gepleegd. 

Ter jaarmarkt te Soerabaja trok eene inzending op het gebied 
der binnenvisseherij veel belangstelling. Van verschillende 
demonstraties op het gebied van de vischteelt ging een stimu-
leerende invloed uit. 

De op het zoutland Manggar genomen proef tot het verkrij-
gen van betere gegevens omtrent den bemestenden invloed van 
melasse in tambaks werd voortgezet. 

De verschillende klassen van de middelbare landbouwschool 
te Buitenzorg telden bij den aanvang en bij het einde van 1927 
het volgend aantal leerlingen. 

Europeanen. Inlanders. Chineezen. Totaal. 

Aan-
vang. Einde. tZ Einde, vang. 

Aan-
vang. Einde. Aan-

vang. Einde. 

1ste klasse 
2de „ 
3de , 

20 
8 
5 

20 
11 
8 

33 
24 
14 

33 
24 
22 

6 

1 

3 
3 

59 
32 
20 

56 
38 
30 

Totaal . . 33 39 71 79 7 6 111 124 

Bij het einde van den cursus 1926/1927 (Mei 1927) behaal-
den 18 leerlingen (5 Europeanen, één Chinees en 12 Inlandsche 
leerlingen) het einddiploma. 

De nieuwe cursus 1927/1928 ving met 49 nieuwe leerlingen 
aan. 

Naast het houden van enkele excursies, werd een proef ge-
nomen met het detacheeren van leerlingen gedurende de vacan-
ties op ondernemingen. Deze proef is, dank zij de welwillende 
medewerking van particuliere ondernemingen, goed geslaagd, 
zoodat reeds maatregelen werden getroffen voor uitbreiding. 

De eerste klasse bleef gesplitst in twee parallelklassen, de 
tweede en derde klasse werden ieder verdeeld in eene landbouw-
kundige en eene boschbouwkundige afdeeling, waarvan de 
eerste afdeeling in beide klassen weder gesplitst werd in twee 
parallelklassen. 

De cursus 1926/1927 van de cultuurschool te Malang ein-
digde met de volgende resultaten. Van het 1ste leerjaar Afd. B 
werden bevorderd 40 leerlingen (niet bevorderd 13); van het 
2de leerjaar Afd. B werden bevorderd 38 leerlingen. Aan het 

eindexamen, dat gehouden werd in Mei 19°r/ *,„„,«„ J „„ I IQ. 
leerlingen van Afd. B en één van de • .•*/' Mmen deel 19 
D, van wie 18 en 1 slaagden. .umbouwkund.ge Afd. 

Voor den nieuwen cursus 192" , 1 f t o o , . . . . . . 
aangenomen. Van de 13 niet ' 'lA

19f \erden 4 6 ^>*fF* 
zoodat het nieuwe cursus' ^vorderden kwamen er 11 terug 
over de twee eerste ' , ,-ar begon met 57 leerhngen, verdedd 

klassen A en B. Einde December 1927 bevatten de verscv 

lingen. «lillende leerjaren de volgende aantallen leer-

- Euro-
peanen. 

In. 
landers. 

Chi-
neezen. Totaal. 

2d fl 

'<Me , 

36 
33 
23 

8 
4 
7 

6 
2 
4 

50 
39 
34 

Totaal . . . 92 19 12 123 

Het practisch en theoretisch onderwijs werd door de leer-
lingen met opgewektheid gevolgd, terwijl gedrag en vlijt niet te 
wenschen overlieten. Daarbij konden de practische werkzaam-
heden vollediger worden verricht, terwijl ook de suikercultuur 
met een geslaagden aanplant van 2878 P.O.J\ haar intrede 
deed. De opbrengst van de tuinen bedroeg f 985. 

Aan de cultuurschool te Soekaboemi kon aan 16 van de 18 
leerlingen der hoogste klasse een diploma worden uitgereikt 
(8 leerlingen van de Boschbouwkundige Afdeeling en 8 leer-
lingen van de Landbouwkundige Afdeeling). Einde verslag-
jaar bedroeg het aantal leerlingen in de verschillende klassen 
als volgt: 

c i = 

K l a s s e n . 
| 

1 I s •o I f 1 fl ak
ke

rs
. 

{ ad
on

oe
ze

 

i To-
taal. 

1 I 
co 

g 1 V te 1 M
an

 3 
I A 16 6 2 i 28 
IB 11 4 — — 1 — — 6 29 

I IA 10 3 — 1 - 1 1 3 21 
U B 10 2 1 — — — — 5 21 
UIA — — 1 — — — — — 8 
IIIB 10 3 - - 1 - — 1 1 16 

Totaal . . . 57 17 22 4 2 1 1 2 16 122 

Aan de vijf thans nog onder de Afdeeling Landbouw ressor-
teerende bedrijfsscholen werd de landbouwschool te Tapanoeli 
toegevoegd. Bij eene zeer uitvoerige behandeling van dit onder-
deel van het landbouwonderwijs op het tiende congres van de 
Afdeeling Landbouw te Bandoeng gehouden, bleek, dat de 
landbouwbedrijfsscholen qualitatief belangrijke resultaten heb-
ben afgeworpen, waarom op uitbreiding, zoowel van het aantal 
als van de capaciteit der scholen werd aangedrongen, terwijl 
men eenigszins terugkwam van het principe van zichzelf be-
druipen van het bedrijf. Een der voornaamste aan nieuwe 
scholen te stellen eischen is, dat in den plaatselijken Inland-
schen landbouw, zoowel technisch als economisch, perspectief 
moet zitten. 

De bestaande goeroe-cursussen in Besoeki (3) en Kediri (2) 
werden beëindigd, terwijl in Besoeki twee nieuwe cursussen 
met 33 leerlingen werden begonnen. 

Van" de bestaande cursussen aan desajongelieden werd er in 
Kediri één gesloten, terwijl die van Besoeki (21) en van Malang 
(1) werden voortgezet. Daarbij werden in Besoeki 8 en in 
Kediri 8 cursussen geopend. 

De betrokken landbouwconsulenten besteedden steeds meer 
aandacht aan het contact met oud-leerlingen van de verschil-
lende inrichtingen van lager landbouwonderwijs. 

Het onderwijs in landbouw- en hulpvakken op de kweek-
scholen voor Inlandsche onderwijzers en opleidingsscholen voor 
Inlandsche ambtenaren, alsmede het landbouwonderwijs door 
adjunct-landbouwconsulenten op de normaalscholen tot oplei-
ding van Inlandsche hulponderwijzers werd voortgezet. 
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A. JAVA EN MADOERA. 
§ 1. 1NLANDSCHE LANDBOUW. 

De gemiddelde padi-prijzen (in guldens per pikol) blijken uit het volgende staatje: 

Jaar. Jan. Febr. , Maart. April. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

1923 
1924 
1925 
192.6 
1927 

P a d i b o e 1 o e. 
5,14» f 5,056 f 5,036 f 4,646 f 4,176 f 4,06 f 4,24 f 4,27 f 4,316 f 4,916 f 5,25 f 5,57 
6,03» 5,94 5,826 5,26 4,346 4,306 4,52 4,89 5,026 5,376 5,51 5,63 
5,55 5,30 5,02 4,83 4,34 4,62 4,79 5,04 5,29 5,69 6,23 6,32 
6,48 6,32 5,97 5,25 4,81 4,95 5,33 5,48 5,63 5,76 5,79 5,75 
5,73 5,53 5,15 4,89 4,70 4,63 4,84 5,03 5,04 5,13 5,14 5,15 

P a d i g o e n d i l . 
4,215 
5,24 
4,87 
5,77 
4,98 

4,326 f 4,106 f 3,87 f 3,565 f 3,396 f 3,51 f 3,57 f 3,70 
5,095 5,04 4,616 3,69» 3,576 3,85 4,21 4,245 
4,73 4,37 4,13 3,76 4,09 4,22 4,34 4,67 
5,52 5,25 4,66 4,11 4,22 4,60 4,89 4,97 
4,85 4,49 4,22 4,02 3,98 4,22 4,31 4,30 

4,19 
4.675 
4,79 
5,04 
4,36 

4,775 f 4,81 
4,746 4,98 
5,64 5,70 
4,97 4,95 
4,44 4,41 

Uit de volgende tabel blijkt, welk eene vrijwel onafgebroken ' landbouwproducten sinds den aanvang van 1920 (in guldens 
en aanzienlijke daling de prijzen van de meeste inheemsche | per pikol) hebben ondergaan. 

RUst. M a i s gepeld. Mais-
kolTen. C a s s a v e . B a t a t e n . 

• 
A a r d n o t e n . K a t j a n • k e d e 1 e. 

*i 1SI ?.i ^ S 9 S Per IJ n§ zi ^ S ii Onge-
peld 

N».l. 
Ü S Gepeld 
J ! i N°. 1. 
< — 

351 ~^f 

il N">. 1. 9 1 N°. 2. II N M . i l N°.2. is 100 
stuks. •ï I N«M. §1 N°.2. p|N».l. § 1 No.2. 39 

Onge-
peld 

N».l. 
Ü S Gepeld 
J ! i N°. 1. 
< — 

= 11 Wit. 

31 < _ 
Zwart. 

1920. 
Gemiddeld . . 31 f 19,02 88 f 17,10 42 f9,13 29 f 8,25 24 f 1,23 32 f2,76 26 f2J» 26 f2,65 23 f230 42 f11361 34 

1 
f20,11 29 f 17,02 46 f 15,70 

1921. 
Gemiddeld . . 39 f 16,83 45 f 15,09 ia f7,80 31 f6,79 23 f 1,16 41 f 1,67 36 f 1,29 32 f 1,76 31 f 1,41 31 f8,76 44 f 15,33 40 f1430 4!' f 13,59 

1922. 
Gemiddeld . . 41 f12,67 47 f 11,17 51 f5,43 36 f4,65 29 f 0,96 39 f 1,45 36 f 1,19 27 f 1,61 26 f137 37 f737 46 f1330 61 f1232 56 f 12,10 

1923. 
Gemiddeld . . 42 f 11,32 48 f 9,88 55 f 5 , - 37 f4,16 28 f 0,73 40 f 1,48 35 f 1,21 27 f 1,60 23 f130 70 f6,99 48 f1231 53 f 10,75 67 f 10,42 

1924. 
Gemiddeld . . 44 f12,48 49 f 11,22 55 f6£ l 38 f439 28 f 0,74 40 f 1,68 36 flJ27 30 f 1,49 m f131 69 f7,18 48 f1333 67 f 10,97 66 f 10,47 

1825. 

44 

* 
Gemiddeld . . 106 f 12,11 114 f 10,81 54 f5,74 42 f 4,66 63 f 0,75 90 f l ^ 9 69 f 1,28 68 f1,58 52 f137 64 f732 48 f 13,02 67 f1135 57 f 10,27 

192«. 
Gemiddeld . . 109 

UI 

f 11,65 116 f 1139 64 f5,44 66 f4.46 72 f 0,75 86 f 2 , - 75 f 1,64 ->. f2,08 68 f139 68 f7,72 62 f1834 63 Ml,— .;i f 930 

1927 
Januari . . . 

109 

UI f1239 115 f 11,15 64 f5,40 67 f4,47 87 f 0,66 98 f 1,79 82 f134 m f136 74 f 1,49 71 f7,49 61 f12,60 69 f1037 71 f 9,60 
Februari . 112 12,16 116 10,99 70 1 4,89 62 4,01 96 0,58 93 1,75 81 133 77 1,78 69 1,46 76 7,04 60 1 12,35 67 10.23 67 9,35 
Maart . . 113 11,77 114 10,68 69 i 4,63 69 3^4 90 0.69 91 1,71 84 138 71 1.7» 67 1,40 74 730 61 | 1 3 . - 70 1034 67 ;..3i 
April . . 112 11,39 116 10,06 69 i 4,44 63 8,74 7'.' 0,61 88 1,64 * 131 63 1,79 64 1,44 71 7,11 49 12.14 72 10,09 67 931 
Mei . . . 113 10,96 116 9,70 63 4,59 66 3,71 n 0,64 95 1,67 SI 1,19 66 1,71 62 1,40 76 7,42 0'J 12,69 71 10,02 73 9,26 
Juni . . 111 11,02 118 9,76 m 4,61 62 335 67 0,66 91 1,66 83 1,16 61 1,79 64 1,43 69 7,14 61 12,78 72 10,21 71 9,17 
Juli . . . 112 11,08 116 9,79 63 4,59 62 S^l 68 0,65 95 1,56 85 1,17 64 1,66 m 134 71 7,09 61 12,72 70 10,32 72 9,15 
Augustus 114 11,20 116 9,94 61 4,61 63 3,78 74 0,71 86 1,68 82 M9 59 1,78 66 1,44 71 7,01 47 1237 71 10,07 72 9,09 
September j 110 11,29 118 10,13 66 1 4,68 68 Mi 74 0,75 89 134 80 1,17 67 137 67 139 71 7 , - 48 1 12,71 72 932 74 8,91 
October . 110 11,39 117 10,16 63 1 4,68 m 3,90 75 0,71 92 1.4:1 83 1,06 72 139 69 130 67 7,10 60 12,29 72 9,93 72 8,71 
November UI 11,40 115 10,19 m 4,(14 59 3,86 78 0,72 96 1,43 81 1,08 82 1,44 77 1,16 76 6,73 49 1 1136 73 939 72 8,69 
December UI 11,42 114 10,24 o; 4,59 66 3,79 73 0,69 94 

u 

1,37 83 1,02 80 13« 77 1,09 78 638 48 12,20 70 | 10,01 69 8,63 

Gemiddeld. . UI f 11,46 116 f 10,23 m f4,70 55 f339 77 f 0,66 

94 

u f1,68 82 f 1,19 70 f 1,69 68 f136 72 f7,10 49 f12,49 7(1 f 10,09 70 f9,08 
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Volgens de van de ambtenaren van het Binnenlandseh Be-
stuur ontvangen opgaven (vgl. bijlage T, tabel I) nam de 
de uitgestrektheid van de bouwvelden der Inlandsche bevolking 
wederom toe. Tegen 10 884 829 bouws (7 334 102 II .A.) in 
1926, bedroeg de oppervlakte op het einde van 1927 10 734 219 
bouws (7 617 527 H.A. ) , of 399 390 bouws (283 425 H.A.) 
meer. Als sawahi en droge gronden waren onderscheidenlijk 
1 S89 882 bouws (8 221 721 H.A.) en 6 194 337 bouws (4 395 800 
H.A.) in gebruik, tegen 4 527 426 bouws (3 212 884 H.A.) en 

108 bouws (4 121 218 H.A. ) in 1926. 
Ben overzicht van de uitgestrektheden sedert 1920 volgt 

hieronder: 

B o u w g r o n d e n . 

Ia b o u w s . In H.A. 

Jaar . 
S a w a h s . Droge 

gronden. 
Totaa l 
bouw-

gronden. 
S a w a h s . Drogo 

gronden. 

lil 
1990 
1921 
I92| 
1923 
1924 
1925 
1938 
1927 

1 1 97 598 
4 419 244 
4 420 922 
4 481 SM 
4 501405 
4 609 7M 
1 087498 
l 689 SM 

6266841 
14886 

5S966S9 
5 426 0f>5 
6491 176 
6678899 

6 9 li 
Ü 194 337 

9164 440 
9 764 069 
9 8 1 7 6 1 1 
9867998 
8981880 

10083151 
10834 829 
10734 219 

3120761 
3 1 3 t i l l 3 
3137 303 
3144 614 
8 194 418 
3 200341 
1212884 

3 221721 

3730518 
3792950 
3 829755 
3860602 
3 8 9 6 8 7 8 
3 965158 
1121218 
4395806 

6861264 
6 9 2 9 0 6 3 
6 9 6 7 068 
6 9 9 5 2 1 6 
7091296 
7166 499 
7 334102 
7 617 527 

Voor den rijstbouw werd eene oppervlakte van 5 169 392 
bouws (3 668 454 H.A.) benut (2-maal geplant werd 2-uiaal 
berekend). Van deze met padi beplante uitgestrektheden mis-
lukten 177 325 bouws (125 839 H.A.) of 3,4 %, tegen 4,4 % 
in 1920. 

Tabel I van bijlage T geeft verder de verdSeling van den 
oogst van sawah- en droge padi over de verschillende residen-
tieti van Java en Madoera, terwijl de verdeeling van den Bawah-
padi-oogst over de verschillende maanden van het jaar blijkt 
ui: tabel I I van bijlage T. 

Eenjarige gewassen. 

Het volgende staatje geeft een overzicht van de in de laatste 
7 j iren geoogste (geslaagde) uitgestrektheid der voornaamste 

rasrewassen. 

1 u d u i z e n d e n b o u w s . Oe-
middeld 

Bi « rasse n. 
middeld 

1921. 1921. nes. 1(06. 1897. 1921/1926. 

Bawahpadi . . 8880 1173 i 164 4221 4101 4165 4 306 4082 

P s d i gogo . . 499 490 5"1 545 542 629 686 523 

Maïs . . . . 2104 2'Mi', 8997 2 484 1868 2764 2 724 2 353 

Q . . . . 9 8 12 11 8 13 23 10 

Totaal 6 231 6887 6964 7 161 8908 7 561 7 7.'!9 6 968 

OasssTS . . . 1 107 1018 1048 1089 1 934 988 1 162 1088 
. . . 178 989 24-' 254 209 240 268 244 

Aardapp i. m • SB 25 98 25 21 26 34 24 

Andere knolgs* 
wassen . . SS 9B 139 172 164 177 188 140 

Totaal knol-
g s w a s s a n . l 498 1 4-'.S 1 180 1431 1401 1629 1441 

Aardnoten . . 279 9M 998 871 203 276 917 989 
Ei . . . . 22.» 2M 260 240 267 238 

Andere peu>-
vi licht' n . . 808 989 276 291 258 298 308 282 

Totaal psnl' 
vri .chton . 806 7'«*> 772 801 781 814 872 788 

Totaal voor-
n a a m s t v voo-
d i n g s g e w a s -
sen . . . . 9027 91'.H 8 'f>2 9125 9776 10240 9196 

I n d u i z e n il e n II. A. Ge-
G e w a s s e n . ini' 1 il. ld G e w a s s e n . ini' 1 il. ld 

1921. 1922. 1988. 1984, 1925. 1986. 1927. 1921/1926. 

Bawahpadi . . 2 618 I 961 29IS 1998 ".'In 8088 2 897 

" . . . 804 BH BB8 416 487 371 
ICala . . . . 1 493 l 678 l 880 1763 i 698 i BH 1083 1670 

(Harst . . . . 6 6 9 8 8 
i m 

10 17 7 

Totaul granen 4 421 

6 

1948 5 1 5 2 

8 
i m 

10 
4 946 

Cassave . . . 788 . 1 1 743 7;;7 T.A OaO 825 7:13 

Bataten . . . 198 169 176 180 ns 170 190 173 

Aardappelen . 16 18 17 18 17 18 24 17 
Andi re knoige 

isn. . 63 69 98 122 116 196 117 99 

il knol-
gewassen . 1060 918 1034 1 "57 1 016 994 l 168 1022 

Aardnoten . . 19S ls7 I N ; 193 187 196 211 191 

K e d e l e . . . . 161 164 ias 169 185 170 190 169 
Andere peul-

vruchten . . 215 191 196 200 183 212 219 200 

Totaal peul-
vrucht, n 574 542 568 666 578 620 560 

Totaal voor-
naainste voe-
iiings},'ewas-
s t n . . . . 6054 6 406 6 525 6 777 6 469 6939 7 269 6627 

Sawahpadi. Zoowel de geoogste uitgestrektheid als de padi-
productie was in 1927 meer dan gemiddeld in de vorige jaren. 
De geoogste (geslaagde) uitgestrektheid bedroeg 4 306 000 
bouws (3 056 000 H.A.) tegen .4 082 000 bouws (2 897 000 H.A.) 
gemiddeld in 1921/1926. De productie aan sawahpadi bedroeg 
in 1927 107 689 000 pikol, tegen 104 412 000 pikol in 1926 en 
99 927 000 pikol gemiddeld in de laatste 10 jaren. 

De opbrengst per geslaagde eenheid van oppervlakte bedroeg 
in 1927 25,01 pikol per bouw en per geplante eenheid van opper-
vlakte 24,09 pikol per bouw. De grootste uitgestrektheden 
sawahpadi werden af geoogst in Mei (1 319 000 bouws of 936 000 
H.A. ) on de geringste in Januar i (78 000 bouws of 55 000 H.A. ) . 

In 1927 bedroeg de mislukte oppervlakte voor geheel Java en 
Madoera 105 000 bouws (117 000 H.A.) of 3,7 % van het ge-
oogste + mislukte oppervlak, legen 217 000 bouws (154 000 
H.A.) of 5,0 % in 1920. De mislukkingen kwamen hoofdzake-
lijk voor in de residentiën Soerabaja (42 000 bouws of 30 000 
H.A.) , Rembang (37 000 bouws of 26 000 H.A.) , Semarang 
(24 000 bouws of 17 000 H.A.) en Erawang (19 000 bouws of 
14 000 H.A. ) . 

Padi-gogo. Dit gewas werd in 1027 van 163 000 bouwa 
(116 000 H.A.) meer geoogst dan gemiddeld in de jarfen 1921/ 
1926. De stijging in de geoogste oppervlakte is echter gedeelte-
lijk fictief, doordat sinds 1 Juli 1927 padi-gogo rantjah (droog 
verbouwde padi op sawahs) bij de geoogste uitgestrektheden 
padi-gogo is gevoegd, terwijl dit gewas vroeger vermoedelijk 
veelal als sawahpadi werd gerapporteerd. 

De mislukte oppervlakte bedroeg voor Java en Madoera 
12 000 bouws (9000 H.A. ) , tegen 2000 bouws (1000 H.A.) ge-
middeld in de jaren 1921 1926; deze stijging is eveneeis slechts 
schijnbaar. 

Voor 1927 kan de productie van padi-gogo worden geraamd 
op 9 945 000 pikol droge padi, tegen 7 365 000 pikol gemiddeld 
in 1920/1927. 

Maïs. De geoogste uitgestrektheid van maïs was 371 000 
bouws (203 000 H.A.) grooter dan gemiddeld in de jaren 1921/ 
1920. l ie t grootste aandeel in de .geoogste uitgestrektheden' 
hadden de residentiën Pasoeroenn, Madoera, Rembang, Scma-
rang en Besoeki. De oogst op Java en .Madoera is het grootst 
in Mei. 

Over het algemeen ondervond de Westmoesson-aanplant last 
van de vroeg ingevallen regens. Door den lang aanhoudenden 
Westmoesson kwam de Oostmoesson-maïs in verscheidene 
streken eerst laat in den grond. Waar dit het geval was, waren 
de opbrengsten goed, elders minder bevredigend. 

De verwachting, dat de laboehan-maïs 1926'1927 in Soera-
kart a een zeer mooien oogst zou geven, werd over het algemeen 
bewaarheid. De marengan-maïs gaf eveneens een zeer goed 
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beschot; met uitzondering van Bojolnli was de oogst overal of 
normaal óf boven normaal. 

Op geheel lava en Madoera mislukten in 1927 60 000 bouws 
(43000 l l .A. i , tegen N 000 bouw* (2.! <MK* H.A.) gemiddeld 
in de jaren 1931/1036. De grootste mislukte uit gest rekt heden 
waren gelegen in Soerahaja (80 000 bouws of 25 000 H.A.) en 
Madoera (18 000 bouws of 9000 H.A.) . 

De totale maïsproductie kan voor 1927 geschat worden op 
32 333 (XX) pikol. Gemiddeld in de jnren 1920/1927 bedroeg de 
schatting 36 311 000 pikol 

Gierst. De geoogste oppervlakte bedroog in 1927 18 000 
bouwi (10 000 H.A.) meer dan gemiddeld in de jaren 1921/ 
1920. 

De grootste uitgestrektheden werden geoogst in Soerakarta 
en Jogjakarta. De opbrengst was in 1927 over het algemeen 
beneden normaal, daar de regenval in den Oostmoesson geen 
gunstigen invloed had op het gewas. 

Cassave. De geoogste uitgestrektheid van dit gewas bedroeg 
129 000 bouws (02 000 H.A.) meer dan gemiddeld in 1921/ 
1926. De grootste oppervlakten cassave werden geoogst in 
Madioen, Soerakarta, Madoera en Semarang. Gerekend voor 
geheel Java en Madoera werd de grootste uitgestrektheid afge-
oogst in Augustus. 

In verschillende resident iën waren de prijzen door de groote 
producties laag (Priangan, Semarang, Soerakarta, Soerabaja). 
De aanplant nam in alle gewesten toe. De cassavemeel- en 
gaplekprijzen waren in het begin van het jaar goed, doch daal-
den door overproductie. 

In het afgeloopen jaar mislukten op geheel Java en Madoera 
1200 bouws (800 H.A.) , tegen 1500 bouws (1100 H.A.) gemid-
deld in 1921/1926. 

De totale cassave-productie kan voor 1927 geschat worden op 
107 142 000 pikol versche knollen, tegen 92 960 000 pikol ge-
middeld in de jaren 1920 1927. Tengevolge van de toegenomen 
vraag uit Europa naar veevoeder had ook een zeer groote uit-
voer van gapiekmeel plaats, namelijk 97 376 ton (bruto), tegen 
15 317 ton (bruto) in 1926. De uitvoer van gaplek was echter 
dientengevolge iets minder. 

Bataten. De geoogste uitgestrektheid van dit gewas is met 
24 000 bouws (17 000 H.A.) toegenomen, in vergelijking met 
het gemiddelde der jaren 1921/1926. De grootste uitgestrekt-
heden bataten werden geoogst in Madoera, Semarang, Madioen 
"ii Rembaog. 

De afzet ondervond hier en daar moeilijkheden door de groote 
padiproductie. De prijzen liepen hierdoor plaatselijk terug tot 
t 0 10 en f 0,25 per pikol. Tengevolge hiervan zijn de uitkom-
sier, mei deze cultuur zeer teleurstellend en blijkt de afzet van 
het product alleen bij voedselschaarschte verzekerd. 

De productie kan voor 1927 geschat worden op 20 393 000 
pikol versche knollen, tegen 18 497 000 pikol gemiddeld in de 
jaren 1920/1926. 

Aardappelen. Van aardappelen werd in 1927 van 10 000 
bouws (7<XX) H.A.) meer geoogst dan gemiddeld in de jaren 
1921/1926. De grootste uitgestrektheden aardappelen werden 
geoogst in Midden-Priangan, Kedoe en Pasoeroean. 

In Lembang (res. Midden-Priangan) vooral nam de aanplant 
Eeer toe, hetgeen de prijzen deed dalen. Te Pat jet (hoven 
Boitensarg) reduceerde de slijmziekte de opbrengsten tot 50 °/0 
van de normale. 

In Semarang zijn de opbrengsten door de gunstige weers-
gesteldheid en höt uitblijven van ziekten en plagen goed ge-
weest. H e t grootste gedeelte werd door Inlandsche opkoopers 
van Salatiga uitgevoerd naar Semarang. Proefsnitten wezen 
uit, dat de productie op Java en Madoera 53 pikol per bouw 
bedroeg. 

Andere knolgewassen. De geoogste uitgestrektheid andere 
knolgewaaaen is met 35000 bouws (18 000 H.A.) toegenomen, 
in vergelijking mot het gemiddelde der jaren 1921 1926. De 
centra van deze cultuur zijn gelegen in Kediri, Soerakarta, 
Semarang en Madoera. 

In de regentschappen Soemedang en Bandoeng breidde de 
bangkoeang-cultuur zich uit. Deze gewassen dienden in Jogja-
karta, evenala in vorige jaren, voornamelijk in schrale tijden 
min of meet als aanvullend voedsel. 

Aardnoten. Van dit gewas werd in 1927 van 28 000 bouv 
(20 (XX) H.A.) meer geoogst dan gemiddeld in de jaren 1921, 
1036. 

In de afdeeling Got inoengkidoel (Jogjakarta) werd zeer veel 
olie uit. katjang bereid, deels tengevolge van den goeden oogst, 
deels door de hooge klapperolie-prijzen. 

De productie van gepelde aardnoten werd voor Java en 
Madoera geraamd op 2 399 000 pikol; gemiddeld in 1920/1920 
bedroeg de schatting 2 522 000 pikol. 

Kedelé (sojaboonen). De geoogste uitgestrektheid is met 
29 (XX) bouws (21000 H.A.) toegenomen, in vergelijking met 
het gemiddelde der jaren 1921/1926. De belangrijkste centra 
van de kedelé-cultuur waren gelegen in Kediri, Madioen, 
Bevoeld en Semarang. 

In het bevloeiingsgebied van de bergwadoek Goenoeng rawa 
(res. Semarang) werden zeer mooie aanplantingen aangetrof-
fen. In Bembang onderging de aanplant uitbreiding als gevolg 
van de gunstige omstandigheden voor het in den grond brengen 
van dit gewas» De producties waren zoowel in de afdeeling 
Blora als in Bodjonegoro beter dan in 1928. In Soerabaja en 
Madoera breidt de kedelé N°. 27, uit Buitenzorg afkomstig, 
zich uit. De vroege aanplantingen leverden een zeer goed pro-
dukt, ofschoon hier en daar waterschade werd geleden. De 
tweede oogst was echter algemeen slecht. 

Op Java en Madoera mislukten in het afgeloopen jaar 2700 
bouws (1900 H.A.) , tegen 4000 bouws (2800 H.A.) gemiddeld 
in de jaren 1921, 1926. 70 °0 van alle mislukkingen waren ge-
legen in Midden-Java. 

De kedolé-productie werd in 1927 geschat op 1 750 000 pikol. 
Gemiddeld in 1920/1927 bedroeg de productie 1650 000 pikol. 

Andere peulvruchten. Van deze gewassen is de geoogste 
uitgestrektheid met 26 000 bouws (19 000 H.A.) toegenomen, 
vergeleken bij het gemiddelde der jaren 1921/1926. 

In Semarang is de katjang-toengak van veel beteekenis, om-
dat dit gewas, dat in den Oostmoesson als dekvrucht onder de 
maïs over groote uitgestrektheden wordt verbouwd, een 
vitaminenrijk bestanddeel in de bijvoeding van de bevolking 
levert.. De productie was echter in 1927 beneden normaal. Ook 
in Jogjakarta vormden deze gewassen in de huishouding van 
den desaman min of meer eene aanvulling op den dagclijkschen 
kost, vooral in schrale tijden. 

Op geheel Java en Madoera mislukten in 1927 1600 bouws 
(1100 H.A.) , tegen 5000 bouws (3300 H.A.) in de jaren 1021 
1026. De grootste mislukkingen kwamen voor in Soerabaja en 
Madoera. 

Handelsgewassen. De volgende tabellen geven een overzicht 
van de in de laatste 7 jaren en gemiddeld in 1921/1926 geoogste 
(geslaagde) uitgestrektheden der voornaamste handelsgewassen 
(in 1000 bouws en in 1000 H .A . ) . 

o E w A s s E x. 

D u i z e n d e n b o u w s . 

1921. 1022. | 1923. IS01 1925. 

Tabak 
Lombok 
Suikorrict . . . . 
Wldjoi 
Pjarak 
Dia 
Groenten . . . . 
Kat. ' i l 
Indien 
Overige gewassen 

ii . a - f 

143 151 
53 m 23 25 
o 
10 9 1 
11 14 
31 86 
9 6 
17 15 

173 m 
m n 
22 21 
8 11 
10 12 
u 17 
M M 
9 14 
12 13 

42.' 

196 
C9 
oo 

ia 
I I 
17 
24 
15 

1926. 1927.1 

198 235 
80 92 
22 21 
20 J0 
16 14 
15 19 
32 n 13 > 
7 a 

Ge-
middeld 

MUI 
1926. 

412 «H 

190 
68 
23 
10 
I I 
ia 
u 
n 
12 

476 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1028 -1920, 5. Ked.-Indië. 21 
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G E W A S S E N . 

Tabak 
Lombok . . . . 
Suikerriet . . . . 
Widjon 
Djarak 
Uien 
Groenten . . . . 
Kaïoen 
Indigo 
Overige gewassen 

n. a. g 

D u i z e n d e n H. A. 

1921. 1922. 1923. 

101 107 
a» 41 
16 18 
1 6 
7 6 
8 10 
22 26 
7 4 
12 11 

380 396 
j 

123 
49 
16 
(> 
7 

11 
27 
7 
8 

374 

1924. 1925. 1926. 1927. 

198 139 140 167 
;.:, 49 57 65 
15 16 15 15 
8 9 14 14 
9 9 11 10 
12 12 11 13 
18 17 23 28 
10 11 9 5 
9 6 5 4 

300 278 293 349 

middeld 
1921/ 
1926. 

135 
48 
16 
7 
8 

11 
22 
8 
8 

338 

Inlandsche tabak. Op Java en Mndoera werd in 1927 van 
45 0U0 bouwt (32 Ü0Ü H.A.) Inlandsche tabak meer geoogst dan 
gemiddeld in de jaren 1921/1926. De voor dit product belang-
rijkste gewesten zijn Kedoe, Rembang en Besoeki. De aanplant 
nam belangrijk toe in Midden-, maar vooral in Oost-Priangan. 
He t gevolg is geweest dat de prijzen van kerftabak door over-
productie daalden van ongeveer f 75 in December 1926 tot f 45. 
Een in Garoet ingesteld onderzoek ter beantwoording van de 
vraag of voor Regeeringsbemoeienis aanleiding bestond, heeft 
aan het licht gebracht, dat in technisch opzicht, b.v. door ge-
bruik van kunst- of groenmust, de cultuur nog wel valt te ver-
betereu; voorts, dat de meeste tabak verwerkt wordt tot kerf, 
doch dat voor dit product maar een beperkte markt bestaat en 
dat bet kweeken van variëteiten geschikt voor krosok zeer aan 
te bevelen is. Da t er voldoende vraag naar bladtabak is, bleek 
ook hieruit, dat er in Garoet reeds opkoopers zijn van Euro-
peeschc firma's, die het zandblad van heinde en ver b.v. uit 
Soemedang, Tjimahi en Tandjoengsari als krosok opkoopen. In 
Pekalongan werd de cultuur extensief gedreven; de productie 
wns hierdoor gering en van slechte qualiteit . De prijs was ge-
middeld f 20 k f 30 per pikol. In Semarang waren de tegalan-aan-
pl»TifciT»g»n ju de afdeeling Salatiga zeer gunstig; door het op-
treden van dikbuikziekte en lanas werden de opbrengsten echter 
Beer verminderd. De sawahtabak, welke een veel geringere 
oppervlakte besloeg, slaagde goed. In het regentschap Grobogan 
was vooral de vóóroogst goed. De krosokprijzen waren laag, 
waardoor men meer dan gewoonlijk overging tot de bereiding 
van kerftabak. In Kembang waren de weersomstandigheden 
voor tabak, in tegenstelling niet 1925 en 1926, gunstig. Slechts 
op enkele plaatsen mislukte de aanplant door zware regenbuien 
in de maanden October en November. De opbrengsten in de 
afdeeling Toeban waren goed. Terwijl de producties hoog waren, 
bleven de prijzen laag; zij schommelden voor de krosok-tabak 
tusscheii f 2,50 en f 7 per pikol. In Banjoemas had de aanplant, 
in tegenstelling met 1926, niet noemenswaardig van droogte te 
lijden, zoodat bij de grootere oppervlakte dit jaar nog de ver-
meerdering van bladproductie per bouw kwam. waardoor het 
aanbod nog meer steeg. In Moentilan en Temanggoeng (res. 
Kedoe) werd door het lang aanhouden van de Westmoesaon-
regens, het planten van de sawahtabak niet weinig verlaat, 
zoodat bij het invallen der regens nog veel blad ongeplukt was. 
Daardoor was de qualiteit van het voornaamste product, de 
z.g. „Kepa l a " , minder dan in 1926, terwijl de vóóroogst in dat 
Opzicht beter was dan die van het vorige jaar. De tegalan-tabak 

. dank zij de October-regens, een vrij groot beschot. In Jogja-
karta waren de tabaksaanplantingen, dank zij het gunstige w« r, 

ei veel beter dan in 1926. De pi-ijztn waren daarentegen 
belangrijk teruggeloopen; voor tabak, die in 1936 f 0,40 a f 0,50 
per katl opbracht, werd dit jaar niet meer dan f 0,25 a f 0,30 
per kati betaald. De tabak werd bijna uitsluitend voor inheemsen 
gebruik gebezigd; een weinig krosok wordt naar Kedoe uitge» 
voerd. In Boerakarta bracht dl tabak ver beneden normaal op; 
de regenval was hier zeer ongunstig, terwijl in Bojolali ook de 
slechte prijzen de betere oogsten bedierven. In Madioen werd de 
aanplant belangrijk uitgebreid; het sterkst had die uitbreiding 
plaats in de regentschappen Madioen en Ngawi. Op afadoem 
was de tabak aan het eind van den regentijd (de z.g. tembakau 
alang) van seer goede kwaliteit. Zelfs werd als groote bijzonder-
beid in de tabak-pers vermeld, dat deze tabak brandde. De 
Oostmoesson-tabak was van normale kwaliteit. !n Boerabaja 

(afd. Djombang) kreeg de vroege tabak geen regen en behaalde 
de krusok geen goeden prijs. Nadat de regens waren doorge-
komen, werden voor de goed behandelde partijen redelijke 
prijzen betaald. Doordat met de krosok, speciaal door desahan-
deloren, veel geknoeid werd, zijn de groote firma's zeer voor-
zichtig met koopen. In Pasoeroean is het voor de tabakscultuur 
in de afdeeling Loemadjang een goed jaar geweest. De krosok-
bereiding neemt meer en meer toe ten koste van die van blad-
tabak. Door de gunstige marktberichten uit Europa werd de 
aanplant in Besoeki sterk uitgebreid. Door het ongunstige weer 
in het begin van het jaar mislukte een zeer groot gedeelte van 
den vóóroogst-aanplant. De na-oogst-tabak groeide echter onder 
gunstiger omstandigheden en leverde een ruim beschot op. 
Alleen ten westen van Djember en ten zuiden van Bondowoso 
trad wortelrot op door de overvloedige regens. De vóóroogst-
tabak werd tegen sterk dalende prijzen verkocht. He t totaal 
gemiddelde van 23,6 et. per K.G. blijft echter hoog. De hoe-
veelheid geveilde vóóroogst-tabak bedroeg nog niet de helft van 
die in 192(5. De na-oogst werd weer voor zeer goede prijzen ver-
kocht (gemiddeld 38 et. per K.G.) , terwijl de totale hoeveelheid 
na-oogst-tabak ook meer bedroeg dan in 1996. De kwaliteit was 
over het algemeen zeer goed. De geheele omzet bedroeg 
f 214 382, tegen f 202 054 in 1926. De vraag naar vrijman-tabak 
van de zijde der ondernemingen en opkoopers buiten de veiling 
was eveneens zeer levendig. Dat de veiling ondanks de zware 
concurrentie dezer opkoopers toch die resultaten wist te be-
reiken, bewijst haar bestaansrecht. De opbrengst van kerftabak 
was zoowel naar hoeveelheid als naar kwaliteit bevredigend. 

Lombok. In 1927 werd van 24 000 bouws (17 000 H.A.) 
meer geoogst dan gemiddeld in de jaren 1921/1926. 

H e t grootste aandeel in de geoogste uitgestrektheden hadden 
de residentién Semarang, Kembang, Soerakarta en Kediri. 

In Semarang waren de oogsten in de afdeeling Salatiga bij-
zonder gunstig. De goede opbrengsten hadden eene sterke prijs-
daling op de pasars ten gevolge, omdat geen uitvoer plaats had. 
In Jogjakarta was de productie boven normaal, doch de prijzen 
waren laag. 

Inlandsen suikerriet. De geoogste uitgestrektheid van dit 
gewas is met 3000 bouws (1400 H.A.) verminderd, in vergelij-
king met het gemiddelde der jaren 1921/1926. 

In 1927 bedroeg de uitvoer van Java-suiker 19 689 ton (netto). 
II 'ervan ring 14 120 ton naar Japan , 2400 ton naar China, 
1698 ton naar Hongkong, 923 ton naar Singapore en 487 ton 
naar Arabië; in 1926 was 12 873 ton (bruto) uitgevoerd. 

In de afdeeling Koedoes profiteerden de aanplantingen van 
den na t ten Oostmoesson, welke evenwel den maaltijd eemgs* 
zins verschoof. De suikerproducties waren normaal. In de afdee-
liug Demak namen sommige landbouwers proeven met het aan-
houden van een 2de snit-aanplant, welke goed slaagde. Men 
vroeg de beschikking over eenig bevloeiingswater. dat v-ïrstr-det 
is geworden, voor zoover de vastgestelde gadoe dat kon missen. 
Ook werd door den landbouwvoorlichtingsdienst kunstmest ver-
strekt . Deze feiten wijzen er op, dat de ruimere winst, op deze 
wijze te behalen, de aandacht der bevolking trekt, zoodat bij 
grootere uitbreiding van deze cultuur regelingen noodig zullen 
zijn in verband met de beschikbare hoeveelheden water voor 
den gadoe-aanplant. 

In de bekende streken van de regentschappen Madioen en 
PonorogO (res. Madioen) is uitbreiding der Inlandsche riet-
cul tuur zoo goed als uitgesloten, in verband met gebrek aan 
gronden en bevloeiingswater. Evenwel is uitbreiding mogelijk 
in de aangrenzende gebieden en de verwachting mag worden 
uitgesproken, dat zij ook in de toekomst zal plaats vinden. 
De goela-teboe-in ijzen waren beter dan in 1926. Zoo steeg op 
den voornaamsten pasar in het regentschap Madioen de prijs 
van ± f 6 in Juli , tegen het einde van het jaar tot f 8 a f 9 per 
pikol. Het vorige jaar was de prijs vrij constant f 5 ii f 6 per 
pikol. In Boerabaja werden de aanplantingen iets ingekrompen 
en als gevolg van de slechte prijzen van het vorige jaar minder 
goed verzorgd. Enkele ernstige planters gingen reeds over tot 
het aanplanten van P .O.J . 2878, waarvan zij, bij eene vol-
doende zwavelzure ammonia-bemesting, tot 20 pikol per bouw 
meer maakten dan met E.K. 28. De groote moeilijkheden bij 
de watervoorziening ondervonden, waren voor sommige planters 
een reden om niet meer opnieuw te planten. 

In Pasoeroean waren de opbrengsten zeer goed, maar de 
prijzen niet bijzonder hoog ( f 5 a f 6 per pikol). 
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Blijkens proefsnitten bedroeg de gemiddelde rietproduetie tot 
en met 1927 in Kediri en Pasoeroean 661 en 628 pikol per bouw. 

Widjen (sesam). De geoogste uitgestrektheid van dit gewas 
bedroeg in 1927 10 000 bouws (7000 H.A.) meer dsn gemiddeld 
in de jaren 1021/1926. De centra van deze cultuur liggen vooral 
in de gewesten Soerakarta, Kediri, Besoeki en Madioen. 

Djarak (ricinus). De geoogste oppervlakte is in 1927 uit-
gebreid met 2500 bouws (2000 H.A.) , ton opzichte van het ge-
middelde der jaren 1921/1926. 

Deze cultuur is alleen van belang in de residentiën Soera-
karta, Madioen, Soernbaja, Kediri en Semarang. 

In de residentie Jogjakarta werd de oogst voor eigen olie-
slagerijen gebezigd. In den duren tijd van de klapperolie werd 
de djarak-olie ook voor consumptie gebruikt, o.a. voor het 
braden van spijzen; overigens dient zij in hoofdzaak voor ver-
lichting of wordt zij naar de stad verkocht voor de smering 
van rijtuig-assen. 

In Soerakarta is de djarakcultuur alleen van beteekenis voor 
de Semboejan-streek en in het district MaiarftO. De productie 
was geringer dan in 1926; de prijzen daarentegen waren veel 
hooger. 

Uien. Van di t gewas werd in 1927 van 4000 bouws 
(2800 H.A.) meer geoogst dan gemiddeld in de jaren 1921 t/m 
1926. 

He t grootste aandeel in de geoogste uitgestrektheden hadden 
de residentiën Cheribon, Pekalongan, Besoeki, Soerakarta en 
Pasoeroean. De uitvoer van gedroogde uien naar het buiten-
land bedroeg in 1927 slechts 984 ton, tegen 2446 ton in 1926. 
De voornaamste uitvoerhaven is Cheribon. 

In Oost-Cheribon had eene uitbreiding van deze cultuur 
plaats. De cultuur van dit gewas is echter zeer speculatief wegens 
de zeer wisselende prijzen en den wisselvalligen oogst. 

In Pekalongan mag deze cultuur zich in eene bijzondere 
belangstelling van de meer kapitaalkrachtige landbouwers ver-
heugen en geeft zij een vrij hooge winst. 

In Jogjakarta was de oogst veel beter dan in 1926, dank zij 
de toepassing van de bemesting met zwavelzure ammonia. 

In Soerakarta breidt zich deze cultuur telkenjare uit. 
Groenten. De geoogste oppervlakte groenten breidde zich 

in 1926 ten opzichte van het gemiddelde der jaren 1921/1926 
uit met 1200 bouws ( ± 1000 H.A. ) . 

De centra van deze cultuur bevinden zich voornamelijk in 
Kedoe, Soerakarta, Besoeki, Batavia en Semarang. 

In de Preanger Regentschappen was de enorme vraag naar 
selderie-, bieten-, wortel- en radijs-zaad zeer opvallend. Zaad 
van koolsoorten, andijvie en prei werd weinig verkocht. In 
Semarang is de groentencultuur van het bergland van Salatiga 
goed geslaagd. Mede door doelmatige zaadverstrekking en snel 
autotransport valt eene uitbreiding te constateeren, terwijl de 
prijzen niet temin constant bleven,' doordat de behoefte daaraan 
in de Inlandsche huishouding algemeen is. 

Katoen. I n de katoencultuur was in h e t afgeloopen jaar 
eene vermindering van 3000 bouws (2100 H.A.) ten opzichte van 
het gemiddelde der jaren 1921/1926 te constateeren. 

De grootste geoogste uitgestrektheden waren gelegen in 
Semarang en Madioen. 

In Semarang waren de lang aanhoudende regens oorzaak, 
dat" de planttijd + l i maand moest worden verschoven. Dit 
had ten gevolge, dat de meeste katoenplanters in Noord-Demak 
van het uitplanten van dit gewas afzagen. Vele katoenver-
bouwers konden niet meer dan 2 pikol ruwe katoen per bouw 
(174 K.G. per H.A.) maken, doordat door het verlate uitplan-
ten de bloei pas in October plaats had, toen reeds de eerste 
regenbuien vielen. De prijzen waren laag; voor de eerste soort 
betaalde men f 8 a f 10 per pikol (f 12,95 a f 16,19 per 100 
K.G.) . 

Indigo. De indigo-cultuur is wederom ingekrompen. Ten 
opzichte van het gemiddelde van 1921/1926 viel eene verminde-
ring van 6000 bouws (4200 H.A.) waar te nemen. 

De grootste uitgestrektheden, waarvan geoogst werd, waren 
gelegen in Madioen, Semarang, Rembang en Madoera. 

Alles te zamen werd op Java en Madoera (uitgezonderd de 
mislukkingen) van 11 179 000 bouws (7 934 000 H.A.) Inland-
sche landbouwgewassen geoogst, d. i. 1 133 000 bouws (806 000 
H.A.) of 11,3 % meer dan gemiddeld in de jaren 1921/1926. 

Gespecificeerd naar de gewassen waren de veranderingen als 
volgt: 

G E W A S S E N . 

Sawah-padi 
Padi-gogo 
Mals 
Cassave 
Bataten 
Aardappelen 
Andere knolgewassen . . 
Aardnoten 
Kedelé 
Andere peulvruchten . . 
Tabak 
Lombok 
Suikerriet 
Widjen 
Djarak 
Uien 
Groenten 
Gierst 
Katoen 
Indigo 
Overige Inlandsche land-

bouwgewassen n. a. g. 

Meer of minder in 1927 dan 
gemiddeld in 1921 t/m 1926 

induizen-
den bouws. 

+ 224 
+ 163 
+ 371 
+ 129 
+ 24 

induizen-
den H.A. in /o-

+ 159 
+ 116 
+ 263 
+ 92 
+ 17 

+ 10 + 
+ 25 + 18 

+ 28 + 20 

+ 29 + 21 

+ 26 +, 19 
+ 45 
+ 24 

+ + + + + 

2 
10 
2 
4 
1 

13 
3 
6 

+ 32 
+ 1' 
— 1 + 
+ 
+ 
+ 
+ 10 
— 3 
— 4 

+ + + + + + + + + + + 

+ 16 + 1 1 

5,5 
31,3 
15,8 
12,5 
9,9 

39,4 
18,4 
10,4 
12,1 
9,3 

23,7 
+ 35,7 
— 5,5 
+ 93,7 
+ 21,4 
+ 24,5 
+ 4,0 
+ 26,4 
— 30,4 
— 51,1 

+ 3,5 

Totaal + 1 1 3 3 + 8 0 6 + 11,3 

Meerjarige gewassen. 
Thee. Naar aanleiding van de door het Centraal Kantoor 

voor de Statistiek gehouden enquête betreffende de uitgestrekt-
heid der bevolkingsthee-aanplantingen werden de volgende 
gegevens verzameld. 

R e s i d e n t i ë n . 

Totale aan-
plant oindo 

1SI26 (in 
bouws). uit-
gezonderd 
verlaten 
aanplant. 

Uitgestrektheden in 1917 (in bouws). 

Rot niet in 
pluk i i''ii..t 
aanplant). 

In pluk. Verlaten 
aanplant. 

Tutaloaan-
plant einde 

1927 (in 
bmiwsi, uit-

i gezondttrd 
I verlaten 
I aanplant. 

Buitenzorg . . 

Krawang . . . 

Indramajoe. . 

West-Priangan 

Midden-Priangan 

Oost Priangan . 

Pekalongan . . 

Banjoemas . . 

Totalen 

1148 
(815)1) 

728 
(517) 

39 
(28) 

26328 
(18084) 

1447 
(1027) 

7979 
(5662) 

2 021 
(1 4.i4) 

6G9 
(475) 

40:169 
(28 612) 

36 
(26) 

814 
(578) 

7 

(ó) 

4 914 
(3 487) 

839 
(241) 

1349 
(SST) 

235 
(167) 

H 
(SB) 

7 745 
04W7) 

1148 
(815) 

4b8 
(346) 

89 
(28) 

22 702 
(16110) 

1276 
(SOS) 

7103 
(5 041) 

1916 
(1360) 

604 

m 

u 
(9) 

33 

m 
16 

(11) 
86 

(61) 
m 

(27) 

35 275 
m a IJ 

180 
(131) 

1184 
(S41) 

1302 
('..24) 

46 
(33) 

2. 616 
(19597) 

1614 
(1146) 

8 452 
(5998) 

2151 
(1627) 

655 

43020 
(30631) 

1) De tusschen 
heid in H.A. 

( ) vermelde cijfers hebben betrekking op de uitgestrekt. 



VERSLAG 1 » 2 8 . 

167 Hoofdstuk O, afd. I. 168 

In Zuid-Krawang werd de büandsehe theeoultuur een weinig 
uitgebreid. Veel belangstelling is er blijkbaar onder de bevolking 
niet \uiir. boewei er toch goede gronden voor deze cultuur 
beschikbaar zijn en afzet van theeblad best mogelijk is. In de 
Preanger neemt de bevolkingsaanplant nog steeds toe; ± 1000 
gantang (6176 K.G.) theezaad werd door tuaschenkomsl van 
den landbouwvoorlichtingsdienat aan de bevolking geleverd. De 
blijvende behoefte aan goed en niet duur theezaad gaf aanleiding 
tot den aanleg in het district Taradjoe van een theezaadtuin van 
5 bonus. Minde 1937 besloeg de bevolkingsaanplant in de 
Preanger 87 081 bonus (20 741 U .A. ) . waarvan ± 5/0 gedeelte 
in pluk was. 

De in liet vorig Verslag (kol. 173) genoemde theebladleve* 
ringacontracten werden niettegenstaande flinke propaganda nog 
weinig door de ondernemingen afgesloten. 

Aangezien het z.g. Java-blad door de ondernemingen vrijwel 
niet wordt opgekocht, word! dit in hoofdzaak tot groene thee 
verwerkt. Do kostprijs bedraagt + 15 ets . per pond en indien 
de grondstof moet worden opgekocht (per pikol f 2) + 35 ets. 
per pond droog. De verhouding van nat tot droog is als 5 : 1. 
De verkoopsprijs bedraagt 40 k 45 ets . per pond. Assarn-thee 
wordt vrijwel algemeen tegen behoorlijken prijs aan de onder-
nemingen verkocht! J->e groene tbee wordt hoofdzakelijk naar 
Midden-Java uitgevoerd. 

Als gevolg van de goode theeblad-prijzen breidde deze cul-
tuur, overal waar zich braakliggende droge gronden bevinden, 
zich nog steeds ui t ; in Bandoeng (Pengalengan) ondanks het 
ongunstig advies van den landbouw voorlichtingsdienst. Aange-
zieii daar slechts één opkoopende onderneming is, zullen de 
theebladprijzen noodwendig zeer laag blijven. 

De door do ondernemingen in de Preanger opgekochte hoe-
veelheid theeblad bedroeg in 1927 12 309 000 È .G . droog (in 
1920 14 220 f MM) K.O.) , welke tegen een gemiddelden prijs van 
± 67,5 et. (vorig jaar + 91 et.) per K.G. droog + f 8 540 000 
(vorig jaar + f 12 932 OM) onder de bevolking bracht . 

Klappers. In de meeste gewesten, me t name in Pekalongan, 
Semarang, Kedoe, Banjoemas, Jogjakarta en Besoeki, hebben 
de klapperboomen zich van den nadeeligen invloed der droge 
jaren 1025 en 1920 weer vrijwel hersteld. 

In Bantam, vrijwel het belangrijkste centrum van West-Java, 
is de productie nog beneden de normale. De oliefabriek te 
Rangkasbitoeng begon na een stilstand van eenige jaren weer 
te werken. Verscheidene klappertuinbezitters beginnen het nut 
van bemesting in te zien. 

In Pekalongan liepen de aanvankelijk zeer hooge prijzen weer 
geleidelijk terug. 

In Kedoe en Banji emaa kwam hevige beschadiging door Bro-
chartona en Hadiri voor. Op aanwijzing van het Inst i tuut voor 
plantenziekten werd door het Binnenlandach Bestuur met suc-

ls bestrijdingsmiddel bekapping toegepast. 
öil Jogjakarta bleken groote hoeveelheden klappers te worden 

uitgevoerd naar Solo, Semarang en Xoord-Kcdoe. II ierdoor 
bepen de prijzen in April op tot 40 ",, boven het normale. Ook 
konden de inheemsche klapper-oliealagerijen de concurrentie 
met de machinale oliefabrieken niet volhouden. Deze laatste 
kregen door hun opkoopcontracten de klappers nog tegen de 
normale prijzen, laai rupsenplaag breidde zich zóó sterk uit, 
dat binnen een paar maanden tijfis reeds 25 000 boomen aan-
getasi waren. Hierom en ook om politieke redenen achtte het 
Bestuur het niet verantwoord de bekapping van do bevolking 
to eisen. ii. weshalve wegzooken en afkloppen werden aange-
moedigd. In de laatete 3 maanden nam de intensiteit der plaag 
af. Soerakarta moet, hoewel de cultuur zich langzaam uitbreidt, 

teeds een gedeelte van haar behoefte aan klapperproducten 
elders dekken. Do kwaliteit was in het afgeloopen jaar veel ver-
beterd. Ook de prijzen waren zeer hoog. < )p de minder goede 
grondsoortenon Bawean, op Madoera en in Noord-Soerabaja leed 
de drach! der k lappen door ontijdig afvallen dor jonge vruchten 
Hl ewel de cultuur, behoudens veel baiidjirsehado, in Kediri een 
gunstig verloop had, maakt de concurrentie in den tuaachen-
handel, dat veel onrijpe vruchten aan de fabrieken worden ge-
leverd. De meeste boomen zijn aan opkoopers, meest Chineezen 
en Japanners, verpacht; hiervoor bestaai weer een speciaal 
eredieis', s trem. 

In Besoeki bleef door de uitbreiding van de oliefabrieken te 
Banjoewangi de prijs boog; op enkele plaatsen trad Brachar-
tona op. 

Kapok. In Ban tam en Batavia is de oogst in 1927 gunstig 
geweest, terwijl ook redelijke prijzen konden worden bedongen. 
VOOr KM) kolven werd 85 a 15 cl. belaald. 

In de Preanger breidde de kapok zich uit als arfbeplanting, 
vooral in Soemedang In Pekalongan waren zoowel de oogst als 
de prijzen lager dan het vorige jaar. In het VOOT deze cultuur 
/eer belangrijke Moeriah-gebied (Semarang) was de productie 
over het algemeen bevredigend. De opkoop is in handen van 
Chineezen. Ook hier wordt echter nog al veel onrijpe vrucht aan 
de markt gebracht. In hot regentschap Grobogan, waar de aan-
plantingen zich voornamelijk in het heuvelland bevinden, braak* 
ten de boomen veel minder op ; dit geldt ook voor het regent-
schap Demak. In Jogjakarta waren de kapokpi ijzen in hel sl-
geloopen jaar \ rij hoog (f 0,40 a f 0,45 de 100 s tuks goed droge 
vruchten). 

In Soerakarta blijft het aantal kapokboonien zich langzaam 
uitbreiden, vooral in Wonogiri on Bojolali. De vruchtdracht was 
dit jaar matig, de prijzen waren echter zeer goed (30 a 50 et. 
per 100 vruchten). In de residentie Kediri komt kapok voor-
namelijk voor als paggcr-beplanting. In Pasoeroean produceer-
den de boomen veel minder aan in 1926, als gevolg van de i 
tijdens de bloei, gevolgd door droogte in Augustus en September. 

Rubber. I n Zuid-Bantam, waar de bodem zeer geschikt 
blijkt voor de Hevea, wordt de rubborcultuur steeds meer popu-
lair. In verband met een eredietaanvraag in Lebak, diende de 
afdeelingsbank dit vraagstuk in studie te nemen. 

Door verstrekking van goed zaad streeft men naar bevordering 
van deze cultuur. Ook in de Preanger, waar vele gronden voor 
geen andere cultuur geschikt zijn, zal op deze wijze getracht 
worden de rubborcultuur meer populair te maken. 

Volgens de opgaven van hot Binnenlandsch Bestuur bedroeg 
de aanplant in West-Java 5648 bouws, waarvan 1266 bouws in 
tap (vorig jaar 2705 en 1934 bouws). 

Palmsuiker. Arèn-suiker wordt vooral bereid in de regent-
si happen Tasikmalaja, Soemedang en Tjiandjoer; ook in Kediri, 
zij het niet als geregelde cultuur. De prijzen waren in 1927 goed 
on schommelden tusschen f 7,50 en f 14 por pikol. 

In de afdeeling Soemenep (res. Madoera) levert de siwalan-
suiker (uit de lontar = Palmvra palm) belangrijke inkomsten 
aan de bevolking op. In hoofdzaak heeft uitvoer met prauweu 
naar Java plaats, zoodat geen uitvoercijfers bekend zijn. 

Vanille. I n Banjoemas en Kedoe waren door de slechte 
vanille-prtjzen (f 2,50 per K.G., tegen f 10 a f 15 per K.G. in 
1026) de verdiensten der vanilleplanters zeer miniem 

Peté. De oogst van dit gewas, da t in hoofdzaak in Peka-
longan wordt verbouwd, viel tegen. De prijzen in Bandar waren 
echter vrij constant (f 3,50 a f 4,50 per 100 vruchten). Ook was 
de oogsttijd vrij lang, namelijk van September tot eind 
December. 

Sirih. I n de Preanger werd dit gewas veelvuldig aangeplant, 
in Soemedang met de kapok als leidboom. Sirih is hier een uit-
voerproduct en gaat voornamelijk naar Kadipateii. I),' prijs be-
draagt te <i • per 100 bundeltjes van 50 bladeren f 1,75 tot 
1 2 : te Soemedang f 10 a f25 per pikol (nat blad). 

Pinang. De pinang-cultuur breidde zich in de Preanger uit, 
:1 in Soemedang, Tasikmalaja on Garoet. 

De prijzen per KMM") noten bedroegen te Soekaboemi f 1,50 
a ! 2 en te Tjiandjoer f 1 a f 1,50. Per pikol werd te Bandoeng 
en Soemedang f 18 a f 28 betaald. 

Pandan . Vooral in Tangerang (res. Batavia) komt deze 
cultuur veel voor, waar de pandan-bladeren worden gebruikt als 
grondstof voor de vlooht-industrie. 

Koffie. De hooge koffieprijzen deden de belangstelling van 
de bevolking voor deze cultuur iets toenemen, in verband waar-
mede tot verstrekking van zaad werd overgegaan. Tn Pekalongan 
en in nog sterkere mate in Semarang viel de koffieoogsl na de 
ongunstige weersomstandigheden van 1925/26 mee. Ook de 
oogs! verwacht ingen voor 1928 waren goed. In Kediri plant de 
bevolking nog I Robusta als erfcultuur. De gewestelijke koffie-
verordening. waardnor het transport van koffie door Inlanders 
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aan banden is gelogd, heeft waarschijnlijk geen goe I gedaan aan 
de ontwikkeling van deze cultuur. In Pasoaroean waa de koffie-
oogst bevredigend. In Uesoeki daalden de koffieprijzen midden 
1927 tot + f30 per pikol, om zich later weer te beratellen kot 
een zeer bevredigend prijsniveau van f 45 per pikol. 

Ooft. De mangga-oogöt was in Cheribon overvloedig en in 
Jogjakarta (Koeion Progo) normaal Ie noemen. De prijzen waren 
goed. Uitvoer over KM ra over Java had veel plaats, uit Cheri-
bon bijna 00 ",', meer dan in 1926. De djeroek-uitvoer in het 
onderdistrict Trawas (res. Besoeki) naar Australië bedroeg bijna 
150 000 trossen van gemiddeld 15 K.G. tegen 60 ets. per tros. 
De afzet binnen Ind i i was ongeveer eren groot ' n neemt steeds 
toe ; de uitvoer naar Austr:ilië heeft de neiging achteruit te gaan, 
vermoedelijk als een gevolg van de uitbreiding van de pisang-
cultuur aldaar. 

Over het algemeen bleven de loonen in het afgeloopen jaar 
vrijwel stationnair. De gegevens blijven echter nog steeds frag-
mentarisch. 

In Bantam is slechts zeer sporadisch door het afschaffen van 
den Oostmoesson-padi-aanplant het gebruikelijke merapat-
Btelsel, waarbij de deelbouwer voor zijn moeite J van den oogst 
krijgt, aan het verdwijnen. Maparo komt veel voor in Noord-
Ban tam. Bij de uiencultuur in Kramatwatoe (rei . Bantam) is 
he t merapat-stelsel het meest in zwang. 

In Cheribon en Indramajoe werd voor omspit ten per bouw 
sawah f 12,50 tot f 15 in taakwerk betaald; voor dagkoelies 
f 0,25 tot f 0,27i en f 0,12* tot f 0,15 respectievelijk voor man-
nen- en vrouwenarbeid per i dag. Ploegloon per span bedroeg 
f 0,75, terwijl het oogstloon "gehandhaafd bleef op 1/6 tot 1/5 
van den oogst. 

In West-Priangan bedroegen de loonen in dagtaak van 8 a 
9 uren voor mannen f 0,50 tot f 0,65; in dagtaak van + 6 uren 
voor vrouwen f 0,25 tot f 0,40 en voor kinderen f 0,15 tot f 0,40. 
I n Midden-Priangan waren de loonen voor mannen f 0,20 tot 
f 0,35, voor vrouwen f 0 ,02i tot f 0,20 en voor kinderen f 0,02$ 
tot f.0,15; in Oost-Priangan voor mannen f 0,15 tot f 0,30, voor 
vrouwen f 0,05 tot f 0,15 en voor kinderen f 0.10 tot f 0.12J,. 
H e t oogstloon varieerde zeer en bedroeg gemiddeld 1/10 van 
de opbrengst, In Bandjar (res. Oost-Priangan) stegen de loonen 
door gebrek aan oogstvrouwen tot 1/5 van den oogst, zulks tcn-

e van de goede oogsten in de aangrenzende distrieten, 
die gezonder zijn. De loonen voor ploegvee zijn sinds 1926 con-
s t an t gebleven en wel per werkmorgen van 4 uren plus voeding 
te Tjiamis f 0,90 per span vee en te Bandoeng en Soekaboemi 
f 2 tot f 2,50 plus eten a f 0,20. 

Het verleenen van sambatan-diensten kwam vrij veel voor 
in Si marang . De sambatanlieden ontvingen per dagtaak van 
7 uren tweemaal eten plus versnaperingen ter waarde van 
f 0,25. De bawon bedroeg in dit gewest bij den gadoe-oogst en 
bij het begin van den Westmoesson-oogst 1 8 van de opbrengst. 
In Demak wordt tengevolge van volkgebrek het sawahbedrijf 
op eenige voorname punten extensief gedreven. Zoo wordt he t 
w a d e n zooveel mogelijk nagelaten. Tegen den grondbewer-
kingatijd kwamen veel arbeiders van Noord-Solo, Japara , Koe-
does en Blora. In Zuid-Demak bedroeg de bawon in het begin 
1 18 tot 1 12; tegen half April stegen de loonen tot 1/8 tot 1/6 
van de opbrengst. soms nog hooger. 

Tn Jogjakarta werd voor eggen of ploegen per ochtend per 
span sapies 30 tot 50 cents en per span karbouwen 40 tot 50 
cents betaald; voor patjollen per man per ochtend f 0,15 tot 
f 0 . 1 2 i ; voor bibittrekken f 0,10 tot f 0,131. Voor het over-
planten werd per vrouw per ochtend f 0,04 tot f 0 ,07 \ en voor 
wieden f 0,04 tot f0,07 betaald. 

In het regentschap Ngawi (res. Madioen) komen in de padi-
cultuur verschillende arbeidsvergoedingen voor, verband hou-
dende met gegoedheid, bezit van ploegvee, enz. De oogst-
lOonen worden in na tura betaald (van 1'8 tofc 1/4 van den 
OOgas). He t tekort aan werkvolk wordt aangevuld door vrouwen 
uit de nabijgelegen regentschappen en uit Solo en Rembang. 
De loonen bij de Tnlandsche suikerrietcultuur worden meestal 
in :reld per vooraf bepaald oppervlak betaald. 

In de residentie Soerabaja kwam onderling hulpbetoon nog 
veelvuldig voor. Voor koelies betaalde men in Modjokerto 
40 cents en voor vrouwen 25 cents per dag. Zeer veelvuldig 
werd gebruik gemaakt van boeroeh-tani's, die f 10 per jaar 
me t vrije kost, inwoning en kleeren ontvingen. Tiet oogstloon 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1928—1929. 

VERSLAG 11>2N. 

0, af'd. I. 170 

bij padi bedroeg hier 1 5 van de productie. In Djombang be-
taalde men voor het plantkl.tarmaken van dongkellan-sawahs 
I 19 lot f 15; voor giangangan 1' 10; voor bibittrekken f 1,40 
paf bouw; voor het brengen van de bibit op do sawahs f 0,50 
tot f 1 per bouw (afhangende van den afstand); voor het uit-
plauten f 2 tot f 3 . De huur voor een span vee gedurende den 
Westmoe8son bedroeg 6 tot 10 pikol padi. E e n boeroeh-tani 
ontving hier f 25 plus viermaal kleeren per jaar, benevens vrije 
kost en inwoning. De oogstloonen bij padi bedroegen gemid-
deld 1/5 tot 1/8 van de opbrengst. 

In de afdeeling Malang (res. Pasoeroean) wordt steeds meer 
het borongan-systeem toegepast. Bij de padicultuur komt deel-
bouw veel voor, terwijl ook he t sambatan-stelsel bij verbouw 
van padi en polowidjo vaak wordt aangetroffen. De soort en 
de veelvormigheid van het bij dit stelsel verstrekte eten hangt 
als regel samen met de handelswaarde van het te cultiveeren' 

as. 

De door Inlanders onderling betaalde grondhuurprijzeu bleven 
over he t algemeen vrij stationnair, terwijl ook in de huur- en 
deelbouwvoorwaarden nagenoeg geen verandering kwam; plaat-
selijk was er door betere grondbemesting en ook door concur-
rentie-strijd verhooging van huur of verzwaring van de voor-
waarden te constateeren. In Cheribon bedroeg de grondhuur 
per bouw f 40 tot f 50; openbare verhuur van desagrond gaf 
prijzen van f 60 tot f 80 per bouw. In de Preanger werd overal 
de neiging opgemerkt om de landrente door den huurder of 
deelbouwer te laten betalen. In het regentschap Soekaboemi 
komt nog steeds het njeblok- en mertiloe-stelsel voor, waarbij 
respectievelijk 1/5 en 1/3 van den oogst aan den bewerker toe-
komt, die het recht behoudt voor een vrijen polowidjo* of visch-
aanplant, terwijl de landrente en de bibit door den grondbezitter 
worden betaald. In Tjiandjoer worden de vruchtbare sawahs 
verhuurd, de minder goede in deelbouw uitgegeven. De huur 

: varieert van 10 tot 30 pikol droge padi per bouw; landrente en 
• bibit worden altijd door den huurder betaald. In het regent-

schap Soetnedang bedroegen de huren 10 tot 14 pikol droge 
padi per bouw (landrente en bibit voor rekening van den huur-
der). I n Oost-Priangan komt meer deelbouw voor, waarbij alle 
lusten en lasten gelijkelijk verdeeld worden. Groot grondbezit 
komt vooral in het regentschap Bandoeng veel voor, waarbij de 
gronden langzaam maar zeker worden opgekocht door een zeer 
beperkt aantal hadji 's te Bandoeng. De huur wordt meestal in 

: geld voldaan (f 30 tot f 50 per bouw); soms ook in natura (10 
tot 12 pikol per bouw). Landrente en bibit komen voor rekening 
van den bewerker. Om de gronden te krijgen, moet men den 
gemachtigde van den grootgrondbezitter een premie van f 5 tot 
t H in contanten geven; deze panjarong stijgt voor zeer goede 
sa.vah's tot f 15 a f 2 5 en moet vaak weer geleend worden. 
Deelbouw komt ook vaak voor: meestal worden de landrente en 
bibit gelijkelijk verdeeld. In de residentie Semarang bleven de 

I grondnuren over het algemeen dezelfde; waar voor de sawah's 
Eaatbemeeling wordt toegepast, zijn de prijzen in weinige 

jaren tijds m i e r dan verdubbeld (thans f 15 a E 90 per bouw). 
In Jogjakarta bedroegen de prijzen gemiddeld voor de late 
idaaae-aawaba f 80 tot f 110; voor de 2de klasse f 50 tot f 1(>0 
en voor de 3de klasse f 30 tot f 75. In de rietstreken van Pono-
rogo (res. Madioen) krijgt de deelbouwer den grond en een som 
geXda voor de bewerking tot een bedrag van f 50 a f 80 per bouw, 
!,c nevens 2 ii 3 pikol zwavelzure ammonia ter leen. Als het riet 
rijp is, wordt de staande aanplant verdeeld en gewoonlijk door 
leder zelf vermalen. Ma het malen wordt het geleend bedrag 
dan aan den grondbezitter terugbetaald. Tn Soerabaja daalden 
de grondhunrprijzen eenigszins; voor goede glangangan-aawaha 
betaalde uien voor éénmaal beplanten + f 30 contant per bouw. 
In Kediri zijn «Ie grondhuurprijzeu vrij constant, behalve daar 
waar meer handde* dan voedingsgewassen worden verbouwd. 
Voor directen Inhuur voor den verbouw van Enlandecb riet wer-
den o.a. prijzen betaald, welke den minimuin-prijs. die de 
fabriek betaalt , overschrijden (f 90 a f 1()0 per bouw). In da 
residentie Besoeki komt wel eens een goedkoope wijze van 
grondhuur onder de Inlanders voor, namelijk het overnemen van 
in pand gegeven sawahs tegen betaling van het bedrag, waar* 
voor pand genomen is en met de bepaling, dat bijv. na één jaar 
de sawah teruggenomen wordt. Men betaalt dan feitelijk slechts 
de rente van de pandsom. Een gevolg is, dat meermalen de 
sawah tenslotte definitief in handen geraakt van den pandgever 
in de tweede of derde hand. 
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Hel afgeloopen jaar was voor de tnlandsche Landbouwers op 
Java en Madoera, met enkele uitzonderingen als Bantam, Bata-
via en de Koeningan-streek in Cberibon, ren gunstig, in enkele 
opzichten zelfs zeer gunstig jaar te noemen. De productie van 
vrijwel alle gewassen was ree! beter dan in 1920; de prijzen der 
voedingsgewassen waren veelal door de grootere producties iets 
lager dan in 1026, daarentegen waren die der handelsgewassen 
zeer loonend, terwijl de detail-prijzen van artikelen als ge-
droogde viscb, petroleum en lucifers In 1927 practisch gelijk 
waren aan die in 1028. Daarenboven was de gelegenheid tol 
bijverdienste in den Inlandscben landbouw niet onbelangrijk; in 
sommige streken heerschte zelfs bepaald een tekort aan werk* 
volk. In de residentiën Bantam en Batavia is de economisehe 
toestand eenigszins gedrukt; de padi-oogst slaagde goed, doch 
de prijzen waren laag, zoodat de uitvoer weinig loonend was. 
Ook de tweede gewassen brachten geen hoogere prijzen op, ter-
wijl de kosten van levensonderhoud op de grootere plaatsen 
merkbaar hooger zijn geworden. In Koeningan (res. Cheribon) 
veroorzaakte aan liet eind van het jaar de algemeene overvloed 
van rijst eene prijsdaling, waardoor vooral de producenten van 
bataten weiden getroffen, die anders dit product tegen zeer 
goede prijzen naar Pekalocgan konden uitvoeren. In de Preanger 
waren de prijzen van voedingsgewassen loonend, en die van 
handelsgewassen (als thee, koffie, kapok, sirih en eopra) be-
paald goed. In West-Priangan was ook dit jaar weer gebrek aan 
thee-pluksters. Handel en industrie namen vooral in Oost-
Prinngan toe (de kainweverij in Tasikmalaja en ï j iamis , de 
pandanvlechterij in Tjiawi, de pannenbakkerijen o.a. in Socme-
dang en Bandoeng) en gaven de bevolking ruime bijverdiensten. 
Be arènsuiker-winning was speciaal in Tjiandjoer, Soemedang, 
Tasikmalaja en Garoet zeer belangrijk. I n Semarang waren de | 

He t jaar 1927 kenmerkte zieh door het zeer lang doorstaan 
van den Westmoesson, gevolgd door een zeer weinig uitge-
sproken Oostmoesson, terwijl de totale regenval slechts weinig 
afwijkt van het gemiddelde der laatste 10 jaren. De in December 
1926 reeds zoo sterk optredende Westmoesson ging in de eerste 
maanden van het verslagjaar vrijwel zonder onderbreking door 
tot einde Mei; zelfs is deze maand een der regenrijkste van 
het geheele jaar te noemen. De daarop invallende Oostmoesson 
werd tamelijk vaak onderbroken door regenbuien, vooral in Juni 
en Augustus. De droogste maanden waren Juli en September. 
De grootste jaarhoeveelheid regen viel op het etablissement 
Tjibitoeng, namelijk 3065 m.M., tegen een 10-jarig gemiddelde 
van 2570. Het minste viel te Tjibeureum (2515 m.M.) . De 
grootste neerslag in 24 uur kwam voor te Tirtasari op 9 Decem-
ber (87 m.M. ) . De langdurigste regenlooze periode werd te 
Tjinjiroean en Tirtasari genoteerd, namelijk van 27 Augustus 
t/m 25 September. Over het algemeen kan 1927 klimatologisch 
als zeer gunstig voor de Wno-aanplanl worden aangemerkt, 
terwijl de jonge t/ice-aanplant mede profiteerde van de gunstige 
regenvcrdceling. Ook aan de kina- en thee-kweekerijon* en de 
thans over het grootste deel der onderneming voorkomende 
groenbemesters, kwam deze weersgesteldheid zeer ten goede. 
In de oudere kina-tuinen kwam in veel mindere mate bloei 
voor dan na de zeer geprononceerde Oostmoessons van 1925 
en 1926. 

Op de kina-kweekerijen waren einde 1927 aanwezig 909 700 
planten, namelijk 315 000 Led?eriana-zaailingen, 449 200 Sue-
cirubra's en 145 500 Ledger-enten op Succirubra-onderstam. 

De in de laatste jaren voor selectie-doeleinden aangelegde 
enten-proeftuinen werden weder met enkele complexen nieuwe 
variëteiten uitgebreid, in samenwerking met het proefstation 
voor kina. 

I n Januar i 1927 werden, ter verjonging van den aanplant, 
± :>.:> H.A., verdeeld over Tirtasari, Tjinjiroean en Tjibeureum, 

beplant met enten Tjinjiroean T. 
Op Rioeng Goenoeng werd weder een oude hybriden-tuin van 

3,3 H.A. gerooid en gereboiseerd met Acacia longifolia. 
Op Poentjak Gedeh werd een oude hybriden-tuin van 2,91 

H.A. crerooid en, te zamen met een vreeger kweekerij-terrein 
van 1.56 H A . , beplant met Sueeirubra. 

verkregen bedriifsuitkomsten over bet geheel genomen zeer 
gunstig. In Rembang slaagden de Oostmoesson-mals, de cassave, 
de bataten en de Laboeban-malS /eer goed, zoodat voedselge-
brek niet voorkwam; dil maakte dat in 1927 veel minder land-
bouwers naar andere streken trokken om (laar als loonarbeiders 
te werken. In tegenstelling met de laatste 5 jaren, is de I 
seltoestand van de bevolking in Jogjakarta zier gunstig ge-
weest. De groote mangga-oogst in de afdeeling Koeion Progo, de 
salak-oogst in Noord-Jogja, de hooge klapperprijzen en de goede 
kapokprrjzen waren /eer gunstige [actoren voor den eoonomi* 
lenen toestand. In Madioen was de rijstoogst wel minder dan 
in 1926, doch de polowidjo-gew assen gaven ten zeer goed be-
schot. In het regentschap Ponorogo gaven riet, mals en kedelé 
zeer mooie opbrengsten. In het begin van het jaar was in Boe-
rabaja en Madoera vrees voor geringere maïs- en padiproduo* 
ties, doch de opbrengsten vielen mee. De Oostmoesson-gewassen, 
speciaal cassave en bataten, gaven zeer mooie opbrengsten. 
Voedselaohaarsohte kwam niet voor; de prijzen van de pro-
ducten waren evenwel laag, zoodat de koopkracht der tani ' s 
niet groot was. In Pasoeroean was 1927 vooral voor de riet-
boeren in Malang een goed jaar ; hoewel de prijzen van goela-
mangkok niet bijzonder hoog waren (f 5 h f 6 per pikol), waren 
de opbrengsten zeer goed. Ook voor de tabaksboeren in de afdee-
ling Loemadjang was het een gunstig jaar ; voor krosok werden 
prijzen van f 30 tot f 40 per pikol behaald. In Besoeki uitte 
zich de gunstige toestand in een levendig pasar-verkeer, een 
druk bezoek van reizende pasar-malams en andere vermakelijk-
heden en nieuwen huizenbouw in de desa 's . De productie van 
de voedingsgewassen was ruim voldoende voor de behoefte en 
de bijverdiensten uit tabak, koffie, pisang en klappercultuur 

I waren zeer ruim. 

In alle jonge tuinen werden, zooals reeds eenige jaren ge-
bruikelijk, tegelijk met de kina, leguminosen geplant, waarvoor 
gebezigd werden Shuteria vestita, Crotalaria usaramoensis en/of 
Indigofera endccaphylla. Ook in oudere plantsoenen werd het 
planten van leguminosen voortgezet. 

Behalve deze groenbemesting, werden ruim 250 H.A. bemest 
met een gelijktijdige gift van 200 K.G. zwavelzure ammoniak 
en 25 K.G. ammophos per H .A. 

He t totale met kina beplante oppervlak bedroeg eind 1927 
890,05 H.A. , waarvan beplant met Ledgeriana 842,68, Hvbride 
5,51 en Sueeirubra 41.86 H.A. 

Voor de afdeeling Rioeng Goenoeng werden, in samenwerking 
met het Boschwezen, nieuwe grenzen vastgesteld, waarbij vrij-
wel alle reserveterrein ( + 250 H.A. woeste gronden) aan de 
boschreserve werd afgestaan. Zulks in ruil voor een nog nader 
aan te wijzen stuk boseh ter completeering van de thee-afdeelit:g. 

De over 1926 reeds vermelde aantast ing van den kina-aan-
plant te Bioeng Goenoeng door zakrupsen (Psychidae) breidde 
zich aanvankelijk nog zeer sterk uit, doch scheen in de laatste 
twee maanden min of meer tot staan te zijn gekomen. Ook op 
de afdeelingen Tjinriroean en Tirtasari kwamen, hoewel in 
mindere mate , zakrupsen voor, terwijl hier tevens vrij veel 
spanrupsen (Hyposidra) voorkwamen. Djamoer oepas (Corti-
cium salmonicoJor) kwam, evenals gewoonlijk, in vrij sterke 
ma te voor na het invallen van de regens. Hclopcltis r ichtte in 
enkele jonge tuinen en kweekerijen geringe schade aan. 

De kina-oogst der gouvernements kina-onderneming over 
1927 heeft bedragen 709 570 K.G. fabrieksbast en 12 590 K.G. 
pharmaceutisehe bast. 

De onverkochte voorraad bast bedroeg op 31 December 1927 
1 050 756 K.G. (onderweg naar en in Nederland 344 362 K.G., 
te Bandoeng 146 537 K.G. en op de onderneming 559 857 K.G.) . 

De verkoop van zaden en planten leverde in 1927 f 43 258 
op, tegen f 65 009 in 1926. 

In 1927 werd aan fabrikanten geleverd (met inbegrip van de 
basten, welke ter verwerking in voorschot zijn afgestaan) 
615 930 K.G. fabrieksbast en 19 419.', K.G. pharmaceutisehe 
basten. 

Op de thee-kweekerijen waren einde 1927 aanwezig 
+ 1 800 000 planten, namelijk 1 200 000 Gairkhata (1- en 2-

§ 2. GOUVERNEMENTS KINA- EN THEE-ONDERNEMING. 
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jarig) ingevoerd, 300 (XX) Dutea Munipuri (1-jnrig) ingevoerd en 
300 000 verschillende uit eigen zaadtuinen (1—3-jarig). 

Op de thee-kweekerij te Kioeng Goenoeng werd ten behoeve 
van de thee-selectie een begin gemaakt met het verenten van 
thee op grootere schaal. Van de ruim 14 000 in Januar i 1927 
gemaakte enten bleek na 6 maanden bijna 70 % te zijn ge* 
slaagd. 

In Januari—Februari 1927 werd de beplanting met thee vol-
tooid van het in 1926 op de thee-afdeeling Pasir Junghuhu ont-
gonnen terrein, opleverende net to 145,5 H.A. inclusief kweeke-
rijen. Voortgegaan werd met het ontginnen van dat perceel 
(netto + 130 H.A. ) , hetwelk einde 1927 reeds voor een deel 
beplant was met ontkiemde pit ten van prima Britsch-Indisch 
theezaad, evenals de gelijktijdig aangelegde kweekerijen van 
± 8 H.A. De ontginningen van de komende jaren kunnen be-
plant worden met overjarige s tumps uit de eigen kweekerijen. 

He t thee-areaal bestond einde 1927 uit 145,5 H.A. aanplant 
1926/1927 te Pasir Junghuhn, + 130 H.A. aanplant 1927/1928 
t e Pasir Junghuhn (in ontginning), + 8,5 H.A. aanplant 
1927/1928 te Tirtasari (idem) en + 15 H.A. aanplant 1927 192S 

te Tjibeureum (idem), te samen ± 299 H.A. aanplant, met 
inbegrip van de kweekerijen. 

In alle theetuinen werden, gelijktijdig mei de thee, de noodige 
leguminoeen geplant ter voorkoming van afspoeling, namelijk 
lantoro en/of indigofera op de terrasranden, en lupinen en/of 
crotalatia usaramoensis op de vlakkere stuk] 

Tevens werd door den geheelen aanplanl op r e af-
s tanden Acacia elata geplant als schaduwboomen tevena wind-
brekere. 

fn de thee-aanplanl werd veel lasl ondervonden van ka 
[engerlingen), voornamelijk op terreingedeelten welke al lang3-
ren tijd ontbosont waren. Ook traden i hei begin van het jaar 
aardrupsen plaatselijk seer sterk op; Ie meeste der doorgebeten 
plantjes herstelden zich echter. 

Met de exploitatie van hel rasamala-hout, voorkomende op 
het complex boschreserve hetwelk aan de thee-afdeeling zal 
worden toegevoegd, werd midden 1927 een begin gemaakt. Tot 
het einde van het jaar werden + 020 M>. op bestek in het 
bosch gezaagd, getransporteerd en geleverd. 

§ 3 . 'S LANDS CAOUTCHOUCBEDRIJF. 

Eind 1927 bestond het bedrijf uit 16 ondernemingen, waarvan 
13 op Java en 3 op Sumatra . 

De proefexploitatie voor het winnen van hars en terpentijn in 
de Gajoelanden (zie Verslag 1927, kol. 179) werd omgezet in 
een definitief bedrijf en aan het caoutchoucbedrijf verder in 
beheer gegeven. 

De beplante oppervlakte bedroeg einde 1027 16 112 H A . 
waarvan 11 843 H.A. hevea, 961 H.A. klapper, 1590 H.A. getah-
pertja. 123 H.A. kapok en 1595 H.A. pinus. Hiervan waren in 
productie 9203 H.A. hevea, 892 H.A. klapper, 1206 H.A. getah-
pertja en 1595 H.A. pinus. 

De productie bedroeg, in vergelijking met die van 1926, als 
volgt : 

1926. 1927. 

Hevea 3 785 719 K.G. 4 200 201 K.G. 
Ficus 48 718 ,, 40 244 ,, 
Getahpertja 111 851 ,, 91 071 ,, 
Klapper 1 236 521 stuks 1 402 532 stuks 
Coca 5 230 K.G. 3 274 K.G. 
Hars 187 321 „ 
Terpentijn 51 130 ,, 

De productie van hevea steeg met 414 542 K.G. of 11 °f0, 
welke stijging uitsluitend een gevolg is van eene regelmatige 
stijging in de oudere tuinen. H e t tapsysteem bleef in het alge-
meen ongewijzigd op een periodieken tap om de maand op A 
omtrek met 6-jarige bastvernieuwing voor de goede tuinen en 
voor de minder goed groeiende tuinen naar omstandigheden óf 
op dezen periodieken tap om de maand op 1/3 omtrek met 

9-jarige bastvernieuwing óf op het tappen gedurende een maand 
en twee maanden rust op i, omtrek met 9-jarige bastvernieuwing. 

De productie van de" getahpertja verminderde niet 20 780 
K .G . ; de productie werd voorloopig ingekrompen wegens de 
moeilijkheden met den afzet van het product. 

De klapper-productie steeg met 106 011 stuks door het in 
productie komen van enkele jonge aanplanten. 1 129 235 klap-
pers werden tot copra bereid, waaruit werd verkregen 4840 pikol 
copra. » 

De hars- en terpentijn-productie bleef heneden de geschatte 
hoeveelheden, als een gevolg van ondervonden moeilijkheden 
met de koelie-voorziening. 

Verkocht werd: 
Hevea-rubber .. 3 989 401 K.G. a f 1.92» f 
Getahpertja 9 839 ,, h f 
Ficus-rubber .... 39 593 ,, a f 
Klappers 303 444 stuks a f 
Copra 4 499 pikol a f L4.5Ö1 

Coca 2 0 3 0 K.G. a f 0,51* 
Hars 147 522 ,, a f 
Terpentijn 36 359 ,. h I 

1,92* 
5,94* 
1,49' 
7.207 

0,30' 
0,53* 

100 

690 954 
58 477 
59 269 
21 869 
65 500 

1 044 
15 278 
19 501 

f 7 961 889 
Ten aanzien van de getahpertja zijn belangrijke proeven ge-

nomen voor het verkrijgen van een geheel witte en zuivere getah, 
ten behoeve van speciale industrieën waarin een (jrc >te afzet 
mogelijk is. 

De netto-winst van het bedrijf bedroeg in 1927 f 4 295 872 
(vorig jaar f 4 441 719) of 46,7 ",', van de boekwaarde van het 
producecrend gedeelte van het bedrijf. 

§ i. PARTICULIERE ONDERNEMINGEN. 

I n 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, waar 
één of meer der volgende gewassen geteeld worden: suikerriet 
en bibit, hevea, ficus en andere caoutchoucsoorten, getahpertja, 
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 1290 ondernemingen eene uitgestrektheid 
gerapporteerd van 1255 149 H.A., waarvan 656 999 H.A. 
beplant. 

Een overzicht over 1927 van die ondernemingen, ingedeeld 
volgens den rechtstoestand der gronden (gouvernomontsgrond. 

particuliere landerijen, erfpachtsgronden, ondernemingsgnaid in 
de Vorstenlanden, gronden in vrije huur van de l>- volking), trt fl 
men aan in bijlage W . 

Suiker. Blijkens de door tusschenkomst van-het Algemeen 
syndicaat van suikerfabrikanten in Xederlandsch-Tndië verkregen 
opgaven (zie bijlage U, staat T) namen in 1927 12tf onder-
nemingen, uitsluitend berustende op overeenkomsten met de 
bevolking, aan de suikercampagne deel. De productie aan 
hoofdsuiker van deze ondernemingen bedraagt 15 985029 
quintalen ») (25 882 193 pikol). tegen 12 908 251 nu in tabn 
(20 900 066 pikol1) in 1926. De uitgaaf aan Inlanders voor 

1) Eln quinUal = 100 K.G. 
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Loonen ah gedane leveringen bedraagt (06 607 850 of gemiddeld 
f020 370 per onderneming, tegen I 109051 ia 1920. 

Van de 51 ondernemingen welke » " ' ol niet uitsluitend be-
rusten c,|) overeenkomsten una de bevolking, bedrangt de pro-
duetie aan hoofdsuiker 7 or.1 711 quintalen (12 875 560 pikol), 

(.819 456 quintalen 111041 866 pikol) in 1926. 
i ii gesamenlijke suikerproductie, omgerekend tot boofdsuiker, 

bedraagt voor de campagne 1926 1927 28 986 748 quintalen 
(88 757759 pikol). tegen 19 727 708 quintalen (31942 532 
pikol) voor de campagne 1925 1926. I>'- gemiddelde opbi 
aan hoofdsuiker per fabriek over geheel .lava bedraagt 188 72."i 
quintalen 1216 521 pikol». tegen 110880 quintalen (179452 
pilfol) in 1926. 

Wat de ondernemingen betreft, die in 1927 plantriet (bibit) 
voor 'Ie suikerfabrieken leverden, wordt verwezen naar staat II, 
bijlage U, welke tevens een overzicht bevat van de fabrieks-
i tanplantingen, al dan niet zelfstandig beheerd. 

Ih t aantal rietbranden bedroeg 394, tegen 712 in 1926, en de 
bruto uitgestrektheid vnn de oppervlakte verbrand riet was 
(5111 bouws, tegen 1408.V bouws in 1926 (zie tabel III van bijlage 
G). 

Rubber. De middenprijs voor 1927 was lager dan in 1926. 
De productie steeg van 51793 ton in 1926 tot 54 951 ton in 
l!r_'7. terwijl DOL' 125 ton werd opgekocht, tegen 104 ton in 1926. 
De aanplant op Java bedroeg 210 642 H.A., waarvan 145 078 
II.A in tap, tegen 194 720 en 140 119 11.A. in 1921). 

Koffie. De aanplant bedroeg in 1927 95 042 H.A., waar-
van 75 724 H.A. in productie. De opbrengst bedroeg 911 795 
pikol, tegen 857 051 pikol in 1926. 

Tabak. De aanplant bedroes 27 261 H.A., met een ver-
kregen oogst van 16 272 990 K.G. bladtabak en 9 362 602 K.C. 
krosok, terwijl nog van de bevolking 1 616 685 K.G. bladtabak 
en 10 708 087 K.G. krosok werd opgekocht. 

Cacao. De aanplant bedroeg 4477 II.A.. waarvan 3500 H.A. 
productief, met een oogsl van 11 761 pikol. 

Thee. De aanplant bedroeg 91 485 H.A., waarvan 78 178 IT.A. 
productief. De opbrengst bedroeg 43 466 618 K.G. droge thee, 
terwijl door opkoop nog 18 248 269 K.G. werd verkregen. Van 
di, 13 243 269 K.G. uit opkoop verkregen droge (hee was 
516 514 K.G. afkomstig van ondernemingen, die haar product 
nis natblad verkochten en 12 726*750 K.G. afkomstig van de 
[nlandsche tuinen. 

Kina. De beplante oppervlakte bedroeg 17 370 H.A., waar-
van 12 997 IT.A. productief. De opbrengst bedroeg 11297 818 
M.Cr. droge bast. 

Andere ondernemingen. Het aantal en de opbrengst der rijst-
pellerijen en kapokzuiverinriehtingen voor zoover zij omtrent 
baar bedrijf in 1927 opgaven vrstrekten, blijkt uit de volgende 
overzichten: 

Mjstpellerijen. 

o r. WESTEN. 
Aantal 
pelle-

Verwerkte 
hoeveelheid padi 

Verkregen opbrengst 
(in pikols). 

rg'en. (in pikolsi. Rijst. Gaba. 

Hat.ivia 

Meester Cornelis . . . 

West-Priangan . . . . 
Midden.Priangan . . . 

i'riangan . . . . 

Cheribon 

12 
8 

M 

49 
m 
i 
i 
i 

nam 

500 gaba 
5-VH) ongi-slopen 

rUst 
MMM 
478 HTS 
t l Ml gaba 

2063139 
3 177 7*? 

5300 
1113 

SS ON 

96026 
103706 

189L".i2 
232106 

I0BMM 
1 681 161 

16618 
2 650 

17U429 
18 319 

22 522 
31100 

8215 

sin M na. Aantal 
|H-lle. 

rUon. 

Verwerkte 
hoeveelheid padi 

lin pik'ilM. 

Verkregen ontmoest 
lin pikols). Aantal 

|H-lle. 

rUon. 

Verwerkte 
hoeveelheid padi 

lin pik'ilM. Ill.lM. (iaba. 

1'ekalungan 

Kediri 

20 

M 

3 
4 
4 

13 

8 

1 

5 

3 
' 13 

25 

Mi SS) 
ISSI gaba 
7 77S ongeslepel) 

rü»t 
3562194 

IS218 ongeelepen 
rtjst 

159 790 
86 760 
57 954 

296797 
1U790 gaba 
54 143 i ingeslepen 

ryst 
106206 

12428 gaba 
685 ongeslepon 

m»t 
13 475 ongesiepen 

rijst 
202 798 ongesiepen 

nja 
87 770 

486244 
1722483 

184 U26 

1792134 

80693 
39856 
BS OM 

213 729 

64 089 

12169 

183441 
67185 

233 771 
867918 

798 

16» 

Totalen . . . SU 13734 194 
48869 gaba • 

296 597 ongesiepen 
rust 

7203019 02799 

Kapokzuiverinriehtingen. 
A

an
ta

l o
nd

er
-

ne
m

in
ge

n.
 

Kapokvruchten 
(stuks). 

Verkregen hoeveelheid 

G e w e s t e n . 

A
an

ta
l o

nd
er

-
ne

m
in

ge
n.

 

Kapokvruchten 
(stuks). 

zuivere 
kapok 

(in K.G.). 

kapok-
pitten 

(in K. G.). 

Bantam . . . 2 t t t 
Buitenzorg. . 1 t t t 
K ra wang . . 4 t t t 
Cheribon . . 3 19 895 381 81915 106 490 
Pekalongan . 15 119468828 872 134 1 487 782 
Semarang . . 44 449 636 124 

2 275 856 K.G. 
3 596 443 6 379 165 

Rembang . . 11 69 586 389 273 479 469 748 
Madioen. . . 18 6 045 901 

3 026 062 K.G. 
419 022 6<<0 237 

Soerakarta . . 4 16 817 000 
321 152 K.G. 

440 638 758 861 

Banjoemas. . 1 17000000 61760 104 992 
Soerabaja . . 5 2 430 550 K.(i. 319 776 513 424 
Kediri . . . 7 5 351 653 

792 422 K.G. 
250 867 458 964 

Pasoeroean. . 9 17 800 000 
2 263 343 K.G. 

550 434 1 077 020 

Besoeki . . . 3 494 K.G. 62 124 

Totalen . . 127 821 596 276 
11 100879 K.G. 

6 866 530 12 076 797 

Een 24-tal klapperoliefabrieken verwerkten 1 744 412 pikol 
copra tot 64 711 608 K.G. olie en 38 436 006 K.G. boengkil. 

Een 12-tal aardnotenoliefabrieken verkregen van 116 489 pikol 
noten 1 784 892 K.G. olie en 3 371 959 K.G. boengkil. 

Een katjang (aardnoten-)pellerij verwerkte + 12 500 pikol 
noten tot ± 600 pikol gepelde katjang. 
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B. BUITENGEWESTEN. 

§ 1. INLANDSCHE LANDBOUW. 

Eenjarige gewassen. 
Rijst. Teneinde een beeld te krijgen van de rijstsituatie in 

de verschillende Buitengewesten is hieronder een staat opge-

nomen van de in- en uitvoeren (zoowel binnen als buiten het 
tolgebied) gedurende 1927 en de daaruit berekende in- of uit-
voer-excedenten. 

U i t v o e r I n v o e r 
* 

(in tonnen van 1000 K.G.) (in tonnen van 1000 K.G.) 

Uitvoer-
excedent. G E W E S T E N . 

naar het 
buiten-
land. 

naar 
Java. 

naar 
andere 
Buiten-
gewes-

ten. 

Totaal. 
van het 
buiten-

land. 

van 
Java. 

van 
andere 
Buiten-
gewes-

ten. 

Totaal. 

Uitvoer-
excedent. 

Invoer-
excedent. 

1457 8 902 10 394 20 753 50 981 68 1099 19 654 
Celebes en onderhoorigheden . 167 367 16 805 17 339 158 489 1437 2 084 15 255 — 
Timor en onderhoorigheden . — 1 151 152 — 646 1750 2 396 — 2 244 
Atjeh en onderhoorigheden. . 695 — 2 040 2 735 3 985 10 1357 5 352 — 2617 
Lampoengsche Districten . . — 51 12 63 38 2 619 20 2 677 — 2 614 

— — 322 322 3 142 46 1946 5 134 — 4 812 
Sumatra ' s Wes tkus t . . . . 6 — 1474 1480 3 831 3 389 47 7 267 — 5 787 

— — 4 4 920 4 728 194 5 842 — 5 838 
Billiton — — 534 534 11739 885 21 12 645 — 12111 
Riouw en onderhoorigheden . — — — — 10 290 8 4 10 302 — 10 302 ' 

2 — 8 10 10 061 567 3 136 13 764 — 13 754 
— — 10 10 18 251 93 185 18 529 — 18519 

9 — 365 374 28 430 2 026 46 30 502 — 30128 
Bangka en onderhoorigheden . — 1 — 1 22 354 10812 50 33 216 — 33 215 

— — 125 125 27 335 871 10196 37 902 — 37 777 
Westerafdeeling van Borneo . 26 — — 26 37 078 916 — 37 994 — 37 968 
Zuider- en Oosterafdeeling van 

_ 7 81 88 20843 9 863 7 497 38 203 ^^ 38115 
Oostkust van Sumat ra . . . 1 — 1061 1062 150 147 265 1783 152 195 — 151 133 

Totalen 1927 . . . 2 363 9 329 33 386 45 078 348 652 38 714 | 29 737 417 103 1 34 909 406 937 
1926 . . . 2155 4 488 22 561 29 204 318 082 32 454 | 23 078 1 373 614 1 18 821 363 231 

I n het afgeloopen jaar werd van het gewest Bali en Lombok 
19 654 ton meer uit- dan ingevoerd, tegen 9242 ton in 1926. 
In de afdeeling Boeleleng was de opbrengst niet voldoende om 
in de behoefte te voorzien, zoodnt ingevoerd werd van buiten. 
In de afdeeling Djembrana was de rijstoogst goed; in het oosten 
der onderafdeeling breidt de sawaheultuur zich uit. Ook de cul-
tuur op droge velden leverde een voldoende beschot. In Zuid-
Bali was de rijstoogst grooter dan het vorige jaar ; de productie 
kan op + 3 214 000 pikol (1 985 000 quintalen) worden geschat, 
tegen ± 2 655 000 pikol (1 640 000 quintalen) in 1926. Deze 
vermeerdering moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan 
voldoende bevloeiingswater. I n de afdeeling Lombok bedroeg de 
productie 3:5 millioen pikol padi, tegen + 33 millioen pikol in 
1926, d. i. 5 % meer. Door het aanleggen van de Kremit-dam 
konden in Oost-Lombok meer velden geregeld bevloeid worden. 

Op Celebes is over het geheel een mooie rijstoogst gemankt, 
speciaal in de streken met het Westkust-klimaat. Dit bleek dui-
delijk uit de landrente-proefsnitcijfers. De onderafdeelingen 
Boné en Bonthain gaven minder bevredigende ui tkomsten; in 
Bonthain moet de oogst zelfs als vrijwel mislukt worden be-
schouwd. Ook in de benedenstreken van Mandar liet de oogst 
veel te wenschen over. In de laatste jaren is de rijst voor Celebes 
een belangrijk uitvoer-product. He t uitvinrexcedenl bedroeg 
in het afgeloopen jaar 15 255 ton, tegen 8333 ton in 1926. 

De Boné-havens hebben te zamen eene hoeveelheid van + 
12 000 ton uitgevoerd. 

De rijstuitvoer van het gewest Timor en Onderhoorigheden is 
bijna geheel afkomstig van het eiland Soembawa (152 ton, tegen 
193 ton in 1926), waar de grondbewerking evenals op Java ge-
schiedt. Op de andere eilanden jaagt men gewoonlijk een kudde 
karbouwen door het veld en deze doet het ploegwerk. Daarna 
heeft het uitplanten plaats. Bibitvelden worden hier en daar 
aangelegd, maar meestal wordt de padi-bibit dadelijk op he t 
veld uitgestrooid. In Badjawa bevinden zich demonstratie-
sawahs te Toda Beloe en Soa, waar door eenige Balineesche 
dwangarbeiders mooi werk gepresteerd wordt. E r valt op te 
merken, dat hier de bevolking er eenige belangstelling voor 
krijgt. De padi-oogst was over het algemeen vrij bevredigend. 
De ladnngbouw heeft overal plaats , meestal tegen de heuvel-
hellingen. In het afgeloopen jaar werd 2244 ton meer in- dan 
uitgevoerd, tegen 2337 ton in 1936. 

In het gewest Atjeh en Onderhoorigheden was de oogst in 
het algemeen goed; in enkele streken zelfs zeer goed, zooals in 
het niet door bandjirs getroffen gedeelte van Idi en Loekoep, 
waar voor het eerst een rijstoverschot werd verkregen. Het aan-
tal pellerijen neemt toe, wat den verkoopsprijs voor den land-
bouwer gunstig beïnvloedt. In de meeste onderafdeelingen is 
een rijst-overschot; slechts in enkele wordt ingevoerd, o.a. 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1928—1039. 5. Ned.-Indië. 23 
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Sabang, Langu ra Binskei. Voor het geheale gewest werd 
'2(117 ton meer in- dan uitgevoerd; in 1920 echter bedroeg het 
uitvoerexoedrat 1240 ton. 

De rijst oogst van het gewest Lampoengsehe Distrieten is in 
belangrijkheid toegenomen, doordat de bevolking overging tot 
de uitbreiding van het bebouwbare oppervlak. De oogst, soowi I 
van sawnhs als van ladangs, was vrij goed, met uitzondering 
van de onderafdeeling Menggala. Ten behoeve van de koelie-
bevolking op de landbouwondernemingen werd als gewoonlijk 
rijst ingevoerd. In het afgeloopen jaar werd in het geheele gewest 
2614 ton meer in- dan uitgevoerd, tegen 3598 ton in 1920. 

De weersgesteldheid was in het gewest Tapanoeli voor den 
Inlandsclnn landbouw, speciaal voor het padi-gewas, niet zoo 
gunstig als in 1926. Enkele ongunstige droge perioden tijdens 
den bloei der padi zijn oorzaak geweest, dat dit jaar de opbrengst 
der sawahvelden over het algemeen minder is dan het vorige 
jaar. Slecht s in Klein-Mandailing, waar het plantrooster goed 
werd nageleefd, en in de Dairilanden gaven de ladangs en 
sawahs mooie opbrengsten. Uit het geheele gewekt w e n 322 
ton uitgevoerd, waartegenover s taat een invoer van 5134 ton 
(in 1926 waren die cijfers respectievelijk 250 en 4827 ton) . 

H e t merkwaardige verschijnsel, dat verleden jaar in het ge-
west Sumatra ' s Westkust geconstateerd werd, toen namelijk 
voor het eerst, na een lange reeks van jaren, ter Westkust 
wederom rijst moest worden ingevoerd, herhaalde zich in 1927 
in sterkere mate . Kr werd 5787 ton meer in- dan uitgevoerd, 
tegen 685 ton in 1926. Dit verschijnsel moet voor het grootste 
deel toegeschreven worden aan de verminderde belangstelling 
van de bevolking in de rijstcultuur. De ingevoerde buitenland-
sehe rijst is dan ook voornamelijk bestemd voor cultuuronder-
nemingen en het Oembilin-kolenbedrijf, doeh enkele jaren ge-
leden kon de Westkust-productie deze behoeften meer dan vol-
doende dekken. 

I n het gewest Benkoelen werd in 1927 5838 ton meer m-
dan uitgevoerd, tegen 4770 ton in 1926. 

De afloop van den padi-oogst van den aanplant 1926 was 
voor het gewest Billiton minder bevredigend. De padi-opbrengst 
bedroeg in het afgeloopen jaar 15 000 pikol (9000 quintalen), 
tegen 23 000 pikol (14 000 quintalen) gemiddeld in de 5 laats te 
jaren. Van den aanplant 1927 is de stand over het algemeen 
gunstig. In de wijze van het uilplanten van padi-bibit is ver-
betering gebracht. Deze wordt nu overal in den grond gepoot 
en niet meer, zooals vroeger, over de onbewerkte gronden uit-
gezaaid, zoodat besparing van bibit en eene regelmatige kieming 
het natuurlijke gevolg daarvan is. Gedurende 1927 werden + 
10 000 H.A. ladangs aangelegd, tegen 7000 H.A. in 1926. !!;-t 
invoer-excedent voor hel geheele gewest bedroeg 12 111 ton, 
tegen ± 11 000 ton in 1926. 

In het gewest Eiouw en Onderhoorigheden is de rijstcultuur 
nog van weinig beteekenis. In het geheele gewest werd in het 
afgeloopen jaar 10 302 ton ingevoerd, tegen 20 000 ton in 1926. 

De rijstcultuur in het Gouvernement der Molukkeri beteek nt 
nog weinig; de sawahs worden beplant door de niet-inheemsche 
bevolking, voornamelijk Javanen , eenmaal 's jaars gedurende 
den regentijd. He t hoofdvoedsel van de inhcemsehe bevolking is 
en blijft sago en in sommige streken maïs. Voor het geheele ge-
west werd 18 754 ton meer in- dan uitgevoerd (in 1920 werd 
17 354 ton ingevoerd). 

In het gewest Djambi had de rijstcultuur over het algemeen 
bevredigende uitkomsten. Ofschoon de sawahcultuur overal van 
Bestuurszijde wordt aangemoedigd, blijft de bevolking meer 

belangstelling geven aan de rubbercultuur, welke groote finan-
cieele voordeeira afwerpt. I n 1927 werd 18 519 ton meer in-
dan uitgevoerd, tegen 16 242 ton in 1026. 

In het gewest Palembang is de rijstcultuur in de laatste jaren 
achteruitgegaan onder invloed van de groote belangstelling voor 
de rubber» en koffiecultuur. In het afgeloopen jaar viel geen 
verdere achteruitgang waar te nemen. Tn Semendo geeft men 
zelfs uitbreiding aan hel sawahoppervlak. De padiprijzen be-
droegen op de hoofdplaats f 6,40 s f 0.50 per pikol (f 10,30 a 
f 10.52 per quintaal) . Het rijstinvoer-overschot in Palembang 
bedroeg 27 066 ton, tegen 30 917 ton in 1920. Werd vroeger de 
padi naar Palembang vervoerd en daar tot bras verwerkt, thans 
zijn op vele plaatsen in hel binnenland Inlandsche rijstpellerqen 
opgericht. Tani 's, die zoowel rubbertuinen als sawahs hebben, 
geven er de voorkeur aan hun gabah in rijstpellcrijen tot bras te 
laten verwerken, waarvoor /.ij dan + f 0.75 per pikol gabah 
moeten betalen. Het rijst invoer-oversehot voor het geheele ge-

bedroeg 80 128 ton, tegen 30 917 ton in 1926. 

In het gewest Bangka en Onderhoorigheden heeft de rijstcub 
tuur grootendeels plaats op droge velden, aangezien de grond, 
op zeer kleine uitzonderingen na, zich niet leent voor sawah-
cultuur. De rijstproductie was wederom bij lange na niet toe-
reikend voor de behoefte van het geheele gewest. Gedurende 
1'.)27 werd voor het geheele gewest 33 216 ton ingevoerd; uitvoer 
had zoo goed als niet plaats ; in 1926 bedroeg het invoerexcedent 
27 557 ton. 

Ten behoeve van het gewest Manado werdt in 1927 37 777 ton 
meer in- dan uitgevoerd (in 1920 34 780 ton). 

In de Zuider- en Oosterai'dceling van Dorneo is he t centrum 
van de rijstcultuur de afdeeling Hoeloe Soengai. De cultuur 
heeft vooral plaats op van regen afhankelijke sawahs en op 
sawahs, welke bevloeid worden door afdamming van riviertjes 
en waterleidingen. De bevloeiing is nog zeer primitief. Op de 
sawahs wordt de laatrijpende rijstsoort, de z.g. padi-tahoen ge-
plant. In de lagere streken wordt van den drogen tijd gebruik 
gemaakt om snel-rijpende padisoorten te planten, de z.g. salah-
tahoen. Deze teelt is echter zeer afhankelijk van regenval en 
waterniveau. Een enkele te vroeg ingetreden bandjir doet soms 
den geheelen oogst te gronde gaan. Overal elders is de ladang-
bouw overheerschend. I n de meeste afdeelingen is de rijstpro-
ductie niet voldoende voor eigen verbruik, zoodat invoer plaats 
heeft. Over het algemeen kan worden opgemerkt, dat de bevol-
king geen genoegzame belangstelling heeft voor de cultuur door 
den hoogen loonstandaard en het benutten van veel ladang-
gronden voor den aanplant van rubber. Voor het geheele gewest 
werd in het afgeloopen jaar 38 115 ton meer in- dan uitgevoerd, 
tegen 30 602 ton in 1926. 

Ook voor het gouvernement Oostkust van Sumatra was de 
rijstproductie niet toereikend om te voorzien in de behoeften van 
het geheele gewest. De uitvoer van rijst en padi uit de onder-
afdeeling Karolanden naar Medan nam sterk toe en steeg van 
288 ton gedurende 1926 tot 516 ton gedurende 1927. Met uit-
zondering van locale misoogsten van geringe beteekenis, was de 
opbrengst van sawahs en ladangs goed. E r werd 151 133 ton 
meer in- dan uitgevoerd (in 1926 117 344 ton). 

Maïs. De voornaamste centra voor de mnïscultuur zijn hel 
merengebied in het gouvernement Celebes en Ohdérhoorigneden, 
de residentie Timor en Onderhoorigheden, de Karolanden ter 
Oostkust van Sumatra en de Minahasa. 

De uilvoer naar het buitenland van maïs uit Celebes bedroeg 
in 1927 38 546 ton, waarvan uit Makassar 19 215 ton bruto 
(tegen 11 068 in 1926) en uit Palima 19 329 ton (tegen 10 260 
in 1926). Ondanks de geringe beplanting der meergronden in 
het laatst van 1920, vnn welke aanplantingen nog een gedeelte 
door overstrooming verloren was gegaan, is er dus in 1927 toch 
zeer veel maïs uitgevoerd. Een zeer groot deel daarvan was 
evenwel afkomstig van oude voorraden, welke de bevolking los-
gelaten heeft, toen de rijstoogst zoo gunstig was uitgevallen. Tn 
tegenstelling met andere jaren, had dan ook het geheele jaar 
door uitvoer van maïs plaats. Niet in het minst hebben daartoe 
ook de betere prijzen bijgedragen, welke niet beneden f 3,10 per 
pikol kwamen en in het laatste kwartaal tot f 3,80 gestegen zijn 
(locale prijzen te Makassar). De prijs van het uitvoerproduct 
wordt echter zuiverder weergegeven door de noteeringen f.o.b. 
te Palima (van f 2,75 tot f 3,40 per pikol). Ofschoon deze oude 
maïs goed droog was, liet in de laatste maanden de hoedanigheid 
weder (e wenschen over, doordat ter vergrooting van het volume 
de mals mei stukjes van de spillen vermengd werd. In Deeem-
ber 1927 1» gon de afvoer van den nieuwen oogst, welke vanwege 
de hooge prijzen zoo spoedig mogelijk verkocht werd. Deze 
maïs was weder zeer vochtig. Alleen door eene betere samen-
v.erking van de handelaren kan de kwaliteit van maïs verbeteren. 
Van de door hot Molukken Veem te Pnmpanoea aangelegde 
droogvloeren was in 1927 nog in het geheel geen gebruik ge-
maakt, hetgeen bij deze mooie prijzen toch zeer goed mogelijk 

est zou zijn. Aangezien enkele handelaren zulks echter 
onnoodig achten, is het door de scherp concurreerende prijzen, 
welke betaald worden eveneens moeilijk om — zonder verlies te 
lijden — de extrakosten voor het drogen uit te geven. Uitge-
toerd werd uit Boppeng 85 000 pikol, uit Wadjo 81000 pikol, 
uit Kampirie 84 500 pikol en uit Pampanoea 82 000 pikol, te 
/ amen 283 100 pikol maïs (174 800 quintalen). 

Maïs is voor het gewest Timor en Onderhoorigheden het 
hoofdvoedsel van de bevolking en neemt het grootste gedeelte 
van de ladangs in beslag. Door de groote vruchtbaarheid van 
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den grond bereiken de planten soms eene hoogte van 2 meter 
en meer ; planten met 5 kolven en meer zijn geen zeldzaamheid. 
De opbrengst was vrij gunstig. 

In de onderafdeeling Karolanden van het gewest Oostkust 
van Sumatra nam de cul tuur van maïs op droge velden een 
groote plaats in. De afvoer naar Medan steeg van 51 ton in 
1920 tot 744 ton in 1927. 

In Manado had de eultuur van muis, welk gewas na de rijst 
het voornaamste voedingsgewas van de bevolking in dit ressort 
ui tmaakt , dank zij de vrij regelmatige verdeeling van de regens, 
overal met succes plaats. 

Cassave. Cassave-verbouw wordt alleen in de onderafdeeling 
Redjang en Lebong van het gewest Benkoelen door Javanen 
en Soendaneezen op uitgebreide schaal beoefend. De oogst was 
in het afgeloopen jaar minder goed. Het grootste gedeelte van 
de opbrengst in Redjang ( + 380 pikol, tegen 1300 pikol in 
1926) werd op de landbouwondernemingen verkocht. 

Aardappelen. De aardappelcultuur in de Karolanden (gouv. 
Oostkust van Sumatra) bleef vrijwel stationnair; in de onder-
afdeeling Simeloengoen breidde de aanplant zich sterk uit. De 
prijzen in de centra van de bevolkingscultuur schommelden 
van f 5 tot f 8 per pikol. De kwaliteit van het geteelde product 
liet te wenschen over. Virusziekte veroorzaakte een hoog per-
centage kriel in de oogsten. 

Op kleine schaal worden aardappelen geteeld in de onder-
afdeeling Redjang en in de bergstreken van Mana, Kaoer en 
Kroei (res. Benkoelen). De opbrengst — voor zoover niet voor 
eigen gebruik noodig — wordt ter markt gebracht en uit Red-
jang geregeld naar Benkoelen uitgevoerd; de prijs wisselde van 
f0 ,10 tot f 0,15 per kati . 

Katjang idjo (peulvruchten). De cul tuur van di t gewas in 
Timor en Onderhoorigheden levert de bevolking een ruim be-
s taan op. He t behoort tot de voornaamste uitvoerartikelen van 
Soembawa. De uitvoer bedroeg in 1927 naar Java 1351 ton en 
naar de andere Buitengewesten 199 ton. 

Tabak. I n de onderafdeeling Bone (gouv. Celebes en Onder-
hoorigheden) is de oogst, nada t eenmaal de regens waren; 
ingevallen, nog tamelijk goed geslaagd. De prijzen waren weder 
lager dan het jaar te voren en liepen uiteen van f 30 tot f 00 
per 100 kokers, naar gelang van de hoeveelheid per koker en dr 
kwaliteit. Waar de leege kokers gedurende den oogst f 7,50 tot 
f 15 de 100 stuks kostten, was deze cultuur weinig winstgevend. 

Ter Sumat ra ' s Westkust is de inheemsche Pajakoemboeh-
tabak in hoofdzaak uitvoerproduct en gebruikt de bevolking 
zelf liever de zware Java-tabak, groote hoeveelheden goedkoope 
Java-eigaretten en in den laatsten tijd ook goedkoope Java* 
sigaren. Van de Pajakoemboeh-tabak ging 544 ton naar buiten 
het tolgebied, voornamelijk Singapore en Pinang. De rest (414 
ton) werd uitgevoerd naar verschillende havens binnen het 
tolgebied. De waarde van den geheelen uitvoer van gekorven 
tabak (krosok-uitvoer heeft hier niet plaats) kan geschat wor-
den op f 1 000 000. 

In Benkoelen wordt de z.g. Moesi-tabak in de onderafdeeling 
Redjang verbouwd, welke van betere kwaliteit is dan die ver-
bouw d in de Pasemahlanden (Palembang). De oogst bedroeg 
± 43 470 K.G., tegen 40 762 K.G. in 1926. 

In Palembang gaat de cultuur van de bekende Ranau-tabak 
steeds meer achteruit . 

Groenten en lombok. De geregelde toeneming van de groen, 
tenteelt in het gouvernement Oostkust van Sumat ra blijkt uit 
de door de opname-post te Tengkeh (Karolanden) verstrekte 
gegevens, volgens welke naar Medan werden afgevoerd: in 
1925 2110 ton, in 1920 4225 ton en in 1927 4557 ton groenten, 
in hoofdzaak kool. Slijmziekte was een ernstige plaag. De inten-
sieve cultuur van kool is grootendeels in handen van Chineezen. 
Ongeveer 90 % van de productie gaat naa r Singapore en 
Pinang. De uitvoer van groenten bedroeg 3660 ton bruto. He t 
kweeken van Europeesehe groenten (behalve kool) is geheel in 
handen van de Bataksche bevolking. De handel en transport 
berust echter bij Chineesche tusschenhandelaren. De productie 
en afvoer naar Medan namen zeer sterk toe als gevolg van de 
goede prijzen, welke de consumenten betaalden. 

De uitvoer vun lombok bedroeg 10 626 K.G. net to. De groots 
handelsprijzen van dit product waren hoog en varieerden van 
2i tot 4 et. per kati (4 tot 7 et . per K . G . ) ; de detailprijs bedroeg 
8"a 10 et. per kati (13 a 16 et . per K.G.) . 

De locale prijzen van lombok varieerden al naar de kwaliteit, 
van 5 tot 10 et . per kati (8 tot 16 et. per K .G. ) . 

Katoen. De van Bestuurswege aangewende pogingen om 
deze cultuur op Timor en Onderhoorigheden tot bloei te brengen, 
zijn gestaakt. 

In Palembang bedroeg de uitvoer in 1927 van ruwe katoen 
873 ton en van gezuiverde katoen 324 ton. 

I n de onderafdeeling Telokbetong (res. Lampoengsche Dis-
tricten) wordt katoen op de ladangs aangeplant en door Chi-
neesche handelaren opgekocht. 

Nilam (patchouly). In Atjeh en Onderhoorigheden veroor-
zaakten de hooge prijzen eene enorme opleving, vooral ter West-
kust. Ook in andere gedeelten vun dit gewest voerde men deze 
cultuur in of trok men naar de Westkust om daar geld te ver-
dienen met nilam. Verreweg het belangrijkste cent rum is Tapa-
toeun, waar ook een bereidingsfabriekje voor nilam-olie is, toe- * 
behoorende aan Atjehers (in 1920 opgericht door 100 Inlandsche 
aandeelhouders). Van deze olie gaat slechts eene onbeduidende 
hoeveelheid naar het buitenland. Van de patchouly-bladeren, 
met inbegrip van stelen en takken, ging in 1927 555 ton naar 
het buitenland, voornamelijk Pinnng. De geheele uitvoer van 
het gewest Atjeh en Onderhoorigheden bedroeg 1293 ton, tegen 
424 ton in 1926. 

Tarwe. De tarwecultuur in de Karolanden (gouv. Oostkust 
van Sumatra) bleef op vrijwel hetzelfde peil. De productie be-
droeg 8100 K.G., tegen 7000 K.G. in 1920, welke hoeveelheid 
de lanflbouwvoorlichtingsdienst, wegens het ontbreken vun een 
tusschenhandel in dit product, moest opknopen, vermalen en 
verkoopen. Beoordeelingen, welke in Nederland werden uitge-
bracht, wezen er op, dat deze tarwe hoogstwaarschijnlijk int een 
weinig productief landras behoorde; het eiwitgehalte bleek te 
hoog te zijn, doch het korrelgewicht zeer laag met een geringe 
meelopbrengst. 

Meerjarige gewassen. 

Koffie. Ook voor 1927 is getracht, aan de hand van de 
uitvoeren de productie van de bevplkingskoffie gewcstgewijze te 
benaderen. 

Uitvoeroverschotten van bevolkingskoffic (in K.G.) naar het buitenland, Java en andere Buitcngeiocsten uit de 
oorspronkelijke uitvoerhavens in de Buitengewesten. 

K o f f i e s o o r t . 

G E W E S T E N . 
Java. Liberia. Robusta. soorten. Ongepeld. Totaal. 

_ 2 194 665 1 408 076 — 3 002 741 
— — 12 982 310 583 874 — 13 566 184 
— 2 706 10854 791 289 008 650 11 147 155 
— — 2152 860 — 100 2 152 960 
— — — 211647 57 211 704 
— 1116 22 850 508 292 427 — 23 144 051 

Manado — — — 23 900 297 24 197 
Celebes en onderhoorigheden . . . . 2 544 — — 993 594 — 996 138 
Timor en onderhoorigheden . . . . — — — 102 426 — 102 420 
Bali en Lombok — — — 1 646 524 — 1 646 524 

, Totalen . . . 2 544 3 822 51035 134 5 551 476 1104 56 594 080 
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In Atjeh en Onderhoorigheden breidde de robusta-koffie-
OUltuur zich uit; u d e n en s tumps werden verstrekt. Door het 
langdurige transport ia dichtgesoldeerde blikken was de kiem-
kraeht der /aden slecht. 

In Tapanoeli hadden uitbreidingen van arabiea-koffie plaats, 
vooral in de onderafdeeling Dairi-landen, waar .dl.' padi-
ladangi na afloop van den rijstoogst daarmede werden beplant. 

Ter Sumat ra ' s Westkust is de robusta-koffie het voornaamste 
handelsgewaa. De uitvoer sloeg van 8154 ton in 1926 tot 12 982 
ton in 1927. Ondanks groote prijsdalingen is de cultuur nog 
steeds winstgevend, zoodat de toekomst gunstig wordt geacht. 
De gewestelijke consumptie wordt op 1000 ton geschat. De 
arabica-cultuur wordt vrijwel geheel door de robusta verdrongen. 
De arabiea welke dit gewest verlaat, blijkt voor een groot deel 
geen Westkust-product, doch afkomstig van naburige gewesten 

(Tapanoeli). Wel was er nog vraag naar bibit voor arabiea-
koffie. 

Ook in Benkoelen maken de Java- en Liberia-koffie steeds 
meer plaats voor robusta, waarvan de opbrengst beter was 
dan in 1926. De koffiehandel bleef levendig. De robusta-aan-
plantingen hadden plaatselijk te lijden van de z.g. boeboekziek-
ten, welker bestrijding succes had. 

Ter Oostkust van Sumatra bestond groote belangstelling voor 
robusta- en arabiea-koffie. 

In Palembang wordt de koffie langzaam maar zeker door de 
rubber naar de hoogere streken verdrongen. De lage prijs van 
de robusta maakte , dat de bijplant veel uit arabiea bestond. 
He t verjongen van de oude aanplantingen door het op s tump 
kappen van de boomen werd aanvankelijk vrij veel en in het 
algemeen met goed resultaat toegepast, doch wegens het dalen 

G E W E S T E N . 

Atjeh en Onderhoorigheden . . . . 
Oostkust van Sumat ra 
Tapanoeli 
Sumatra ' s Westkus t 
Benkoelen 
Lampoengsche Districten 
Palembang 
Djambi 

Riouw j I n d e r a g i r i  

( Eilanden 
Bangka en Onderhoorigheden . . . 
Billiton 
Westerafdeeling van B o r n e o . . . . 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
Manado 
Celebes en Onderhoorigheden . . . . 
Molukken. . . . • 

Totalen 

Rubber-uitvoer 
naar het 

buitenland1). 

82 597 073*) 

6 958 342 
1 608 052 

36 395 
2 536 078') 

22 583 777 
38 707 543 
10 306 888 
1 395 746 
1 928 291 
176 699 

24 457 903 
26 997 570 

224 127 
8 529 

49 579 
220 572 592 *) 

Rubber-uitvoer 
naar Java. 

3 920 

2 485 
24 985 
22 354 

838 420 
96 187 

31 

2 089 

104 273 
146 492 

78 749 

1 319 985 

Rubber-
uitvoer naar 
andere Bui-
tengewesten. 

Totale 
rubber-uitvoer 
(kol. 2 +kol. 3 + 

kol. 4). 

169 746 

746 459 
2183 

28 832 
5 289 

952 509 

82 770 739 2) 
7 707 286 
1 635 220 

87 581 
3 379 787 ») 

22 679 964 
38 707 574 
10 306 888 
1 395 746 
1 930 380 
176 699 

24 562 176 
27 144 062 

224 127 
87 278 
49 579 

222 845 086 *) 

Rubber-
invoer 

van Java. 

47 

26 

1491 ' 

1564 

1) Met uitzondering van den uitroer van bevolkingsficusrubber naar het buitenland 
(lie kolom 12). 

2' Hieronder 82 019 K.G. latei, omgerekend tot droge rubber (rubbergehalte Tan latei 
is 34,98 % ) . 

8) Als voren 7082 K.G. 
4) Als voren 89 101 K.G. 

De waarde van den uitvoer van bevolkingsrubber (hevea) 
bedroeg in 1928 f 254 050 000, in 1926 f 135 238 000 en in 1927 
f 131 750 000. 

Uitbreiding van de cultuur, zoo goed als steeds in combinatie 
met ladangbouw, beeft nog overal plaats, doch vermoedelijk in 
mindere mate dan de drie voorafgegane jaren, waarschijnlijk 
omdat een groot gedeelte van de bevolking thans in het bezit 
is van rubberaanplantingen. Propaganda werd gemaakt voor 
betere tapmetboden, het gebruik van groenbemesters en van 
beter plantmater iaal ; hiernaar bestond vooral in Tapanoeli en 
Atjeh vraag. 

In Palembang, Djambi, Inderagiri en Bengkalis werd vrij 
veel niet ingevoerde krachten getapt, voornamelijk volgens het 
bngi-doea-svsteem. Deze invoer is afkomstig van Java en van 

Sumat ra ' s Westkus t ; ook werd i n d e ondernemingsstreken 
(Tapanoeli, Boven-Asahan) een vrij groot aantal ex-contractan-
ten in de bevolkingstuinen aangetroffen. 

De kwaliteit van de bevolkingsrubber is niet veel veranderd, 
de beste vellen komen van Inderagiri, doch die uit Djambi hebben 
een water- en vuilgehalte van + 50 %. I n Palembang viel, door 
strenge toepassing van de rubberkeur en de aanstelling van een 
rubberpolitie, belangrijke kwaliteitsverbetering te constateeren, 
hetgeen door den grooten concurrentiestrijd in den opkoop, voor 
een groot deel weder ten goede komt aan de bevolking. 

Een overzicht van door de, onder de bepalingen van de rub-
berbereidingsordonnantie vallende fabrieken in 1927 uit het 
bevolkingsproduct bereide droge rubber volgt hieronder. 
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van den koffieprijs gestaakt. Wegens de lage koffieprijzen, het 
in hevige mate optreden van koffiebessenboeboek en de meerdere 
verzorging welke de koffiec.ultuur eischt, geeft men de voorkeur 
aan de rubber, wanneer de omstandigheden dit maar eenigszins 
toelaten. Jonge rubbertuinen vindt men zelfs op 900 en 900 M. 
hoogte. 

In het bergland van Manggarai en Soekaria (Timor en Onder-
hoorigheden) breidt de arabica-koffiecultuur zich uit, ook in 
verband met de hooge marktprijzen. Aangezien de arabiea de 
ook hier voorkomende bladziekte goed doorstaat, geniet zij 
terecht de voorkeur boven robusta. 

In het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden bedroeg 
de oogst van Boengi-koffie 625 ton, zijnde veel minder dan in 
1926. Niettemin werd uit Makassar iets meer koffie uitgevoerd, 
welke echter gedeeltelijk leg-koffie van het vorig jaar was. De 

koffieprijzen bleven gelijk aan die van het vorig jaar, behalve 
in de Toradjalanden waar de prijzen hooger waren. De aan-
plantingen in die ressorten worden nog steeds uitgebreid. 

Rubber. De sterke prijsval in het begin van 1926 veroor-
z.aakte eene tijdelijke productievermindering van rubber, welke 
het jaargemiddelde niet onbelangrijk gedrukt beeft. 

In 1927 was de productie van bevolkingsrubber bij een vrij 
constanten rubberprijs overeenkomstig de verwachtingen. 

Evenals in vorige jaren, zijn de productie-cijfers afgeleid uit 
de uitvoercijfers, waarbij rekening is gehouden met het inter-
gewestelijk verkeer en de hoeveelheden geproduceerde onder-
nemingsrubber. De voorraden en de grootte van het landver-
keer zijn bij gebreke aan voldoende gegevens buiten beschou-
wing gelaten. 

Rubber-invoer 
uit andere Netto rubber- Productie 

Berekende 
bevolkings-

Rubbergehalte van de 
bevolkingshevea. 

Uitvoer droge 
bevolkingsficus Totale droge 

bevolkings-
Rubber-invoer 

uit andere uitvoer overschot 
(kol. 5—kol. 6+7). 

ondernemings-
hevea. 

hevea nat 
(kol. 8—kol. 9). 

naar het 
buitenland. 

Totale droge 
bevolkings-

Buiten-
gewesten. 

uitvoer overschot 
(kol. 5—kol. 6+7). 

ondernemings-
hevea. 

hevea nat 
(kol. 8—kol. 9). In 

%• 
11a 

In K.G. 
naar het 

buitenland. rubber. 

7 8 9 10 

In 
%• 
11a 116 12 13 

3 467 367 79 303 3252) 63 286 948 16 016 377 70 11 211 464 526 656 11738120 

6 381 7 700 905 2 885 631 4 815 274 74 3 563 303 6 761 3 570 064 

33 910 ' 1 601 284 315 291 1 285 993 85 1 093 094 105 094 1 198 188 
87 581 60086 27 495 85 23 371 37 119 60 490 

3 379 787 3) 3 406 631 9000 65 5 850 1589 7 439 , 
1 776 22 678 188 498 297 22 179 891 68 15 082 326 372 895 15 455 221 

38 707 574 63 396 38 644 178 50 19 322 089 1877 19 323 966 
10 306 888 1146 276 9 160 612 85 7 786 520 — 7 786 520 

_ 1 395 746 1315 684 80 062 65 52 040 — 52 040 
_ 1 930 380 — 1 930 380 65 1 254 747 79 630 1 334 377 

176 699 — 176 699 65 114 854 — 114 854 
_ 24 562 176 967 740 23 594 436 75 17 695 827 — 17 695 827 

27 144 062 1 051 035 26 093 027 70 18 265 119 — 18 265 119 
630 222 006 200 292 — — — — 

1969 85 309 84 07.2 — — — — — 
— 49 579 44 636 — — — . 

3 512 033 219 331 489 4) 75 326 015 144 013 424 ± 6 6 95 470 604 1 131 621 96 602 225 
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ii 
Jaarcapa-
citeit (in 
tonnen 

ran 
1000 K.G.). 

Uit bovolkingsproduct verkregen droge rubber (in K.G.). 

G E W E S T E N . 
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ii 
Jaarcapa-
citeit (in 
tonnen 

ran 
1000 K.G.). Jan. Febr. | Maart. April. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Xov. I'..'. Totaal 

1927. 

Oostkust van Sumatra 
Riouw on Onderhoorigheden . . . . 

4 

. o 
5 

9 
10 

14 

44 

18 

lfi 

: 

1930 

8800 

10000 

1773 

2387 
15759 

34 705 

80 923 

51279 

77 600 

164 426 
232 025 

35370 

as TM 

60 679 

75157 

105130 
179570 

23 200 

109182 

89 445 

72 600 

162081 
226 077 

15 288 

UB OM 

124 300 

73152 

163 964 
283(100 

28108 

141208 

94 767 

70 428 

165 479 
BBOMS 

a BH 

192 903 

in BH 
as as 

UU 440 
394126 

s a n 9180 

268898 1262507 

123284 117S51 

113158 122 494 

183 729 200927 
S09 4C.-; SMSM 

8820 

194117 

89 BM 

127 838 

ï iesis 
BI007B 

S883 

SMSM 

85 883 

121898 

178 IM 
MS 878 

10000 

949110 

58028 

140 BM 

176954 
887490 

S 887 

946648 

58559 

IM BH 

BM4M 
846 167 

1M6M 

21(14 811 

1064 911 

Sumatra's Westkust 

Wisterafdeeling van Borneo . . . . 
Zuider- en Oosterafdeeling van Bornoo 

4 

. o 
5 

9 
10 

14 

44 

18 

lfi 

: 

1930 

8800 

10000 

1773 

2387 
15759 

34 705 

80 923 

51279 

77 600 

164 426 
232 025 

35370 

as TM 

60 679 

75157 

105130 
179570 

23 200 

109182 

89 445 

72 600 

162081 
226 077 

15 288 

UB OM 

124 300 

73152 

163 964 
283(100 

28108 

141208 

94 767 

70 428 

165 479 
BBOMS 

a BH 

192 903 

in BH 
as as 

UU 440 
394126 

s a n 9180 

268898 1262507 

123284 117S51 

113158 122 494 

183 729 200927 
S09 4C.-; SMSM 

8820 

194117 

89 BM 

127 838 

ï iesis 
BI007B 

S883 

SMSM 

85 883 

121898 

178 IM 
MS 878 

10000 

949110 

58028 

140 BM 

176954 
887490 

S 887 

946648 

58559 

IM BH 

BM4M 
846 167 

IMS MS 

BOM SM 
SIM 6 9 

m 40 049 640 858 
(22)1) 

525 705 
(23) 

682 485 
(26) 

783328 
(28) 

7M618 
(29) 

MS 011 
(27) 

1008 352 BM861 
(30) (29) 

SM 961 
(BB) 

880 778 
(28) 

969037 
(80) 

1022 721 10 074 598 
(27) 

1) Aantal in werking geweest zijnde fabrieken. 
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Klapper en copra. Om de productie te benaderen, warden 
wederom de uitvocroverschotten van copra, klapper en klspper-

olie voor elk gewest bepaald, welke overschotten blijken uit 
lul volgende staatje. 

G E W E S T E N . Copra (in 
tonnen). 

K l a p p e r s . 

Stuks. 
In 

tonnen 
copra. 

Olie . 

Liters. 
In 

tonnen 
copra. 

Totaal 
(in tonnen 

copra). 

Onder-
nemings-
product 

(in tonnen 
copra). 

Vermoedelijke 
bevolkingsuitvoer 
(In tonnen copra). 

1927. 1928. 

Atjeh en Onderhoorigheden . . 
Oostkust van Sumatra. . . . 
Tapanoeli 
Sumatra's Westkust . . . . 
Benkoelen 
Lampoen gsche Districten . . . 
Palembang 
Djambi . 
Riouw en Onderhoorigheden. . 
Bangka en Onderhoorigheden 
Billiton 
Westerafdeeling van Borneo. . 
Zuider- en Oosterafdeeling van 

Borneo 
Manado 
Celebes en Onderhoorigheden 
Molukken 
Timor en Onderhoorigheden. . 
Bali en Lombok 

Totalen . . . 

7 970 
15 594 
8 097 

22 901 
776 

1331 

1 102 
28 812 

146 
1893 

53 770 

2189 
106 070 
32 312 
16 308 
6 042 

16 378 

321 691 

13 095 

1285 — 

970 
380 480 

1218 834 
182 850 
891 690 

180 060 

2 099 430 
908 

2000 

4 971602 

88 

283 
43 

207 

42 

488 

674 794 

1 264 891 

1155 1 939 685 

1016 

1905 

2 921 

7 973 
15 594 
8 097 

22 901 
776 

1419 

1385 
28 855 

353 
1893 

54 828 

2 677 
106 070 
32 312 
16 308 
6 043 

18 283 

325 767 

589 
3 735 

887 
183 
95 

150 
1 

1111 

23 
398 

647 
4 460 

371 
3 233 

60 
6 

7 384 
11859 
7 210 

22 718 
681 

1269 

1385 
27 744 

353 
1870 

54 430 

2030 
101 610 
31941 
13 075 
5 983 

18 277 

9 915 
11 335 
7 568 

24 311 
919 

1236 

1 163 
32 466 

576 
3191 

71362 

3411 
100 772 
46142 
21784 

7192 
21532 

15 949 i 309 819 364 875 

In het gewest Atjeh en Onderhoorigheden heeft de klapper-
cultuur de belangstelling van de bevolking; klapperolie wordt 
uitsluitend voor eigen gebruik gefabriceerd. 

In Djambi vindt deze cultuur hoofdzakelijk plaats aan de 
kuststreken; het aantal vruchtdragende boomen wordt geschat 
op 60 000, terwijl + 486 000 boomen nog geen vrucht afwierpen. 

In Celebes en Onderhoorigheden liep de productie tengevolge 
van de droogte van 1926, zeer terug, hetgeen zich in den ver-
minderden uitvoer uit Makassar weerspiegelt. Bovendien daalde 
deze nog, doordat Manado, dat vroeger altijd via Makassar uit-
voerde, in 1927 veel copra direct naar Amerika en Europa ver-
scheepte. Tengevolge van de vrij hooge klapperprijzen werd uit 
de Boné-havens, die in 1926 nog voor eene waarde van + 
f 100 000 aan copra hadden uitgevoerd, in 1927 in het geheel 
geen copra verscheept. Bij G. B. 19 Juli 1927 n°. 35 is de Direc-
teur van Landbouw, Nijverheid en Handel gemachtigd om te 
beschikken over een bedrag van f 1500 ten behoeve van de 
bestrijding der klapperziekten en -plagen op Celebes en de 
Sangihe-eilanden.. 

In Amboina en Saparoea (Molukken) worden veel klappers 
aangeplant, zoodat over eenige jaren eene sterke productie-uit-
breiding mag worden verwacht. 

Peper. De uitvoeroversehotten van peper bedroegen in 1927 
als volgt: 

G E W E S T E N . 

Uitvoeroversehotten van witte 
en zwarte peper (in KG). 

Zwarte 
peper. 

Witte 
peper. 

Atjeh en Ondurli'orighuden 
Oostkust TM Sumatra 
Benkoelen 
üunpMogadM Diatrictan 
Paiombang • 
Bangka en Onderhoorigheden . . . . 
BiUilon 
Woatorafdeeling van Borneo . . . . 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 

Totalen 

1 M l BBB 
lsoin« 
888678 

9 217 704 
563010 
898 287 

BBS 
BB »m 

;S_'4 737 

696 

100070 
656 

5 944 553 
8558 

7o.-, 888 
1061164 

Te zamen. 

De ondernemingsproductie van peper in de Buitengewesten 
bedroeg 58 425 K.G., zoodat de productie van bevolkingspeper, 
uitgenomen de consumptie in de productielanden, geschat kan 
worden op 20 981 ton, tegen 27 026 ton in 1926. De cultuur-
gebieden zijn de gewesten Lampoengsehe Districten, Benkoelen, 
Atjeh, Bangka, Oostkust van Sumatra, Westerafdeeling van 
Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Wegens de 
hooge prijzen breidde de cultuur zich overal uit. 

Gambir. De voornaamste gewesten voor uitvoer van bevrjl-
kingsgambir zijn Riouw, Palembang, Westerafdeeling v;m 
Borneo en Sumatra's Westkust. Gewesten met uitvoeroverschot-
ten zijn: de Oostkust van Sumatra (3 493 353 K.G.), Sumatra's 
Westkust (1789 861 K.G.), Palembang (34 940 K.G.), Riouw 
en Onderhoorigheden (4 917 029 K.G.), Bangka en Onderhoorig. 
heden (5830 K.G.) en Westerafdeeling van Borneo (1886 648 
K.G.). Die uitvoer, verminderd met de ondernemingsproductie 
van 4 021 860 K.G., is een benaderend cijfer voor de bevol-
kingsproductie. 

1849 42H 
180 093 
188 Stf 

9218260 
.MUOIO 

8 MO 790 
0881 

853 741 
1 886901 

131K4é)7 | 7 910861 | 21039258 

Jaar. Uitvoer. OndernemingS" 
productie. 

Bevolkings-
productie. 

1922 11615 080 K.G. 3 828 237 K.G. 7 786 843 K.G. 
1923 10 552 210 n 3 150 735 « 7 392 475 „ 
1924 11 707 900 " 3 284 763 o 8 423 137 , 
1925 i) 10 705 002 •) 3 481 185 JT 7 223 927 „ 
1926 i) 11 165 688 i 3 461 889 »? 7 703 799 , 
1927 i) 12 127 661 n 4 021 860 » 8 105 801 „ 
Ter Sumatra's Westkust werd, behalve in Pajakoemboeh, ook 

in Painan en in Loeboeksikaping veel gambir geproduceerd. De 
uitvoer is bijna geheel gericht op de Nederlandseh-Indische 

1) Voor 1925, 1926 en 1927 do uitvoerovertchotten. 
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havens. Naar het buitenland werd slechts 155 ton uitgevoerd, 
terwijl 1035 ton in het land bleef. De totale uitvoer van IT'.ll ton 
had eene waarde van + f 1 200 000. 

Kapok. Bevolkingskapokcultuur \.ni eenig belang treft men 
in de gewesten Atjeh en Oud» rhoorigheden, Gelebes en Onder-
hoorigheden en Palembang. De uitvoer uit de Buitengewest en 
van bevolkingskapok kun voor 1927 gesteld worden op 1554 ton, 
tegen 1743 ton in 1920. De uitvoer van Atjeh bedroeg in 1927 
283 ton, tegen 389 ton in 1926. De kwaliteit is nog niet best. 
In Celebes is de beteekenis van de kapok toenemend. De kapok-
uitvoer van Makassar bedroeg 1025 ton, tegen 1200 ton in 1920; 
he t aandeel van de gezuiverde kapok hierin gaat vooruit. I n 
Palembang komen uitgestrekte! aanplantingen van kapok voor 
langs de Moesi en de Leniatang. Ook de kapok wordt hier lang-
zamerhand verdrongen door rubber en koffie. 

Sago. De uitvoer van sago uit Biouw bedroeg in 1927 
14 000 ton met eene waarde van f 1 142 000. De gemiddelde 
prijs was voor 1927 f 5,01 per pikol. De uitvoer uit de Oostkust 
van Sumatra bedroeg 215 ton, tegen 5724 ton in 1926; de prijzen 
varieerden hier van f 8,50 tot f 17,50 per pikol. 

In Zuid- en Oost-Borneo wordt sagopalm gebruikt voor. de 
roembia-atap, waarvan de roembiamatten worden vervaardigd. 
Ook worden vele s tammen uitgevoerd voor de bereiding van 
eenden- en kippenvoer. 

De totale uitvoer van de Buitengewesten naar het buitenland 
bedroeg in 1927 15 068 ton sagomeel, benevens 215 ton uit het 
vrije gebied Bèngkalis en Selatpandjang. 

Kaneel. Door plotseling sterk gerezen vraag uit Amerika 
konden de te Padang liggende voorraden worden afgevoerd. 
Hierdoor steeg de uitvoer van 1664 ton in 1926 tot 3801 ton 
in 1927. De productie blijft echter gering. De prijzen waren 
dooreengenomen + f 20 per pikol, d. i. f 320 per ton. De uitvoer-
waarde wordt daardoor f 1 160 000, tegen f 350 000 in 1926. 

Kruidnagelen. Manado voerde in 1927 15 193 K.G. uit, 
t e e n 49 831 K.G. in 1926; de prijzen schommelden tusschen 
f 45 en f 80 per pikol. Uit de Molukken werd 318 603 K.G. uit-
gevoerd, tegen 288 665 K.G. in 1926. Niettemin wordt de cul-

tuur langzamerhand verdrongen door klapper en muskaatnoot. 
In Benkoelen komt de cultuur voor in de onderafdeelingen 
Kaoer, Mana en Kroel. Tengevolge van de droogte was de pro-
duetie gering; de uitvoer bedroeg 35 057 K G . , tegen 226 797 
K.G. in 1926. De prijzen varieerden van f 40 tot f 75 per pikol. 
De totale uitvoer uit de Buitengewesten naar het buitenland 
bedroeg in 1927 207 916 K.G. 

Notemuskaat. He t een*rum van deze eultuur is voornamelijk 
de Banda-groep in de Molukken, welke eilanden bijna geheel 
met dit meerjarig gewas zijn beplant. In 't geheel zijn ei" 35 
notenperken. De uitvoer te Amboina naar het buitenland be-
droeg 526 045 K.G. noten en 57 455 K.G. foelie, met eene 
waarde van f 353 104 en f 140 812. 

Op de Ceram-eilanden in West- en Noord Nieuw Guinee 
komt de z.g. papoea-noot voor. De uitvoer naar het buitenland 
aldaar bedroeg 21 269 K.G. noten en 30 162 K.G. foelie, ter 
waarde van f 9417 en f 110 801. Deze cultuur, welke sedert 
1900 steeds meer achteruitging, beweegt zich sinds 1923 weder 
in stijgende lijn. 

Uit Manado werden 553 692 K.G. noten en 112 017 K.G. 
foelie (in 1926 707 911 en 62 046 K.G.) uitgevoerd. De residentie 
Sumatra ' s Westkust voerde in 1927 343 861 K.G. noten en 
52 752 K.G. foelie naar het buitenland uit. 

De totale uitvoer uit de Buitengewesten naar het buitenland 
bedroeg in 1927 1856 ton noot in den dop, 1538 ton geklopte 
noot en 716 ton foelie (alles bruto). 

Pinang. I n het gewest Atjeh en Onderhoorigheden behoor! 
de pinang tot een der belangrijkste handelsgewassen. De lage 
prijzen maakten loonenden afzet langen tijd onmogelijk. De uit-
voer naar het buitenland bedroeg 16 997 ton, tegen 20072 ton 
in 1926. 

In Palembang legt de pinangcultuur het af tegen de rubber; 
in Timor is de pinang van groote beteekenis. De uitvoeren naar 
het buitenland van Sumatra ' s Westkust , Tapanoeli, Wester-
afdeeling van Borneo en Celebes bedroegen in 1927 onder-
scheidenlijk 794, 111, 1136 en 159 ton tegen 800, 86, 2473 en 
618 ton in 1926. De totale uitvoer van de Buitengewesten naar 
het buitenland bedroeg in 1927 26 247 ton, tegen 31 904 ton in 
1926. 

§ 2. PARTICULIERE ONDERNEMINGEN. 

In bijlage V is een overzicht opgenomen van de beplante 
uitgestrektheden en de productie in het grootlandbouwbedrijf 
in de Buitengewesten, voor zoover betreft de ondqrnemingen, 
waar één of meer der volgende gewassen geteeld worden: hevea, 
ficus en andere caoutchoucsoorten, getahpertja, koffie, thee, 
kina tabak, oliepalmen, cocospalmen, cacao, kapok, peper, 
notemuskaat , vezelgewassen, coca, aethensche oliegewassen en 

^Een^overz ieht van de in 1927 in de Buitengewesten bestaande 
ondernemingen, ingedeeld naar de rechtstoestanden der gron-
den (gouvernementsgrond, particuliere landerijen, erfpachts. 
gronden en landbouwconcessies) treft men aan in bijlage W . 

In de Buitengewesten rapporteerden 961 ondernemingen eene 
uitgestrektheid van 1 522 402 II .A. , waarvan 411 030 H.A. be-
plant zijn. 

Rubber. De aanplant bedroeg 274 831 H.A. , waarvan 
194 241 H.A. tapbaar. Geproduceerd werd in de Buitengewesten 
75 326 ton rubber. 

De bevolkingsproductie werd becijferd op 95 471 ton, tegen 
78 642 ton in 1926. 

Koffie. De aanplant bedroeg 23 403 H A . . waarvan 

I 13 900 H.A. productief. De productie bedroeg 130 838 pikol 
! (8078 ton). 

De bevolkingsproductie werd becijferd op 56 594 ton. 

Tabak. De geoogste aanplant bedroeg 19 706 H.A. , met een 
verkregen oogst van 18 391 043 K.G. bladtabak en 328 939 
K.G. krosok. 

Thee. De aanplant bedroeg 18 066 H.A. . waarvan 12 328 H.A. 
productief. Verkregen werd 8 368 378 K.G. droge thee. 

Notemuskaat. De opbrengst der specerij perken op Banda 
bedroeg in 1927 18 913 pikol noot in den dop, 1440 pikol noot uit 
den dop en 3087 pikol foelie. 

Gambir. De ondernemin<rsproductie bedroeg in 1927 
4 021 860 K.G. ; de aanplant bedroeg 3219 H.A. , waarvan 2451 
H.A. productief. 

Andere ondernemingen. He t aantal en de opbrengst van do 
rijstpellerijen, voor zoover zij omtrent haar bedrijf in 1927 
opgaven verstrekten, blijkt uit het volgende overzicht. 
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Een 3-tal kapokzuiverinrichtingen in Atjeh en Onderhoorig-
heden verkregen uit 1 520 000 stuks en 98 496 K.G. kapok-
vruchten eene hoeveelheid van 60 329 K.G. zuivere kapok en 
77 573 K.G. kapokpitten. Een dergelijke fabriek in de Lam-
poengsche Districten verkreeg 21 616 K.G. zuivere kapok en 
15 131 K.G. kapokpitten. 

Een 6-tal klapperoliefabrieken verwerkten 105 339 pikol copra 
tot 3 323 348 K.G. olie en 2 740 455 K.G. boengkil. 

II. BOSCHWEZEN. 

Bij Ord. van 10 Maart 1928 (I . S. n°. 65) is de boschordon-
nantie voor Java en Madoera 1927 (I, S. n°. 221) gewijzigd en 
aangevuld, o. m. door opneming, behoudens de daarin aan te 
brengen wijzigingen, van de bepalingen, voorkomende in het 
bij deze gelegenheid ingetrokken K. B . 7 Juli 1875 n°. 56 ( I . S. 
n°. 216). 

De bij G. B . 24 Nov. 1825 n°, 23 (Bb. n°. 10922) plaats gehad 
hebbende verdeeling van Java en Madoera in boschdistricten 
en opperhoutvesterijen is bij G. B . 19 Aug. 1927 n°. 6 (Bb. n°. 
II428) nader gewijzigd. 

Bij G. B . 22 Maart 1028 n°. 15 (Bb. n°. 11616) is het gebied 
der djatibosschen uitgebreid met eenige in de residentie Sema-
rang gelegen terreinen. 

Bij G. B . 10 Aug. 1927 n°. 36 is eene commissie ingesteld 
welke tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar de wer-
king van de Java-houtcontracten en de gevolgen welke daarui t 
voor het Land en de gemeenschap voortvloeien, in het bijzon-
der ook voor de vervulling van de sociale taak van den dienst 
van het boschwezen. 

Personeel. H e t bij den dienst van het boschwezen werkzame 

personeel bestond einde 1927 ui t : 1 hoofdinspecteur, 9 andere 
hoofdambtenaren, 146 gegradueerde ambtenaren, 93 man mid-
delbaar technisch personeel en 2151 man lager technisch per-
soneel en politiepersoneel. 

H e t K. B . 24 Dec. 1918 n". 39 (I . S. 1919 n°. 146) tot nadere 
vaststelling van de voorwaarden voor benoembaarheid tot en 
opleiding voor de betrekking van adspirant-houtvester en de 
hoogere rangen bij het boschwezen in Nederlandsch-Indië, is 
nader gewijzigd bij G. B . 12 April 1928 n°. 3 (I . S. n». 99). 

Financieele resultaten. I n 1927 bedroeg het voordeelig over-
schot van den dienst van het boschwezen op Java en Madoera 
f 6 625 000 en in de Buitengewesten f 688 000, terwijl het 
bosehproefstation een nadeelig verschil van f 179 000 aanwijst, 
zoodat het voordeelig saldo van den geheelen dienst het gunstig 
cijfer van f 7 134 000 vertoont. I n 1926 bedroeg dit saldo 
f 4 754 000, zoodat 1927 een meer-opbrengst vertoont van 
50 ",',. Deze hooge opbrengst is het gevolg van bijzonder hooge 
prijzen voor djatit immerhout op Java in de eerste helft van he t 
jaar en van eene belangrijke verhooging van de djatitimmer-
houtproductie op Java . 

§ 1. JAVA EN MADOERA. 

De politioneele toestand in de bosschen was bevredigend; 
niet tegenstaande de hooge houtprijzen is, mede dank zij de 
aanwezigheid van de veldpolitie ten plattelande, slechts eene 
geringe toeneming van het aantal boschdiefstallen geeonsta-
teerd. 

Dank zij de verbeterde bescherming tegen brand en een 
korten Oostmoesson, was het aantal boschbranden gering. 

Uitgestrektheid der bosschen. Einde 1'.»2T bedroeg de uit-
gestrektheid der djatibosschen op Java en Madoera 766 820 
! l . . \ I laarvan behoorden 537 483 H.A. of 70 % tot het gebied 
der opperhoutvest rijen. De in stand te houden wildhoutbos-
ach n besloegen 1687 000 H.A. , waarvan 115 410 H.A. zijn 
gelegen binnen de opperhoutvesterijen, ') 

1) Nopens de aanwijzing iler t i r n i n e n van de in s tand te houden wild-
h< utl>.i--rln n in de residentiën Batavia, Weat-Prian?nn en Oos t -Pr ian ian . zie 
men G Hn 11, 21 en 21 Jul i 1928 nos. 5, 12 en 13 (J . C. nos. 56. 00 m 60). 

De nog aanwezige, niet in stand te houden en derhalve, voor 
zoover zij niet alsnog voor reserveering in aanmerking moeten 
komen, voor ontginning beschikbare bosehterreinen, hebben 
eene oppervlakte van + 603 000 H.A. 

Voorloopige inrichting der bosschen. Van de djatibosschen 
m i einde 1927 eene oppervlakte van 737 467 H.A. nauwkeurig 
opgemeten en gekaarteerd. Een aanvang werd weder gemaakt 
mei de definitieve opneming van eenige wildhoutbosschen. Einde 
1927 was de afbakening voltooid van ± 1 126 000 H.A. wild-
houtbosch, tegen + 1 043 000 H.A. einde 1926. 

Goedgekeurd werd het herziene bedrijfsplan voor de djati-
bosschen in Besoeki en op de Kangean-eilanden en het werk-
plan \itor de wildhoutbosschen in het boschdistrict Pekalongan-
Kendal. 

Definitieve inrichting der bosschan. Door het personeel voor 
de bosehinriehting werd gedurende 1927 9001 K.M. meetlijnen 
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gemeten. Aan knarteeringswerk werd opgeleverd 106 996 H.A. , 
waaronder begrepen de kaarten van 12 gereedgekomen afdee-
lingen (houtvesterijen). Van het djatiboschgebied waren einde 
1927 volledig opgemeten en gekaarteerd 734 735 H.A. (in 1920 
726 827 H.A.) . 

In 1927 werden goedgekeurd de bedrijfsplannen van de 
nieuwe opperhoutvesterijen Kendal, Pandangan en Ponorogo. 
De definitieve bedrijfsplannen voor de nieuw te vormen opper-
houtvesterijen Kadipaten, Tjiledoek, Modjokerto en Blitar 
(67 082 H.A.) , alsmede voor de tienjaarlijksche herziening van 
het bedrijfsplan der opperhoutvesterij Mantingan (17 334 
H.A.) kwamen gereed. 

Met het herzieningswerk werd op de gewone wijze voort-
gegaan. 

Djativerjonglng. Binnen het djatiboschgebied werden in 
1927 aangelegd 8038 H.A. djati-aanplant en 358 H.A. wildhout-
aanplant. De kosten voor aanleg en onderhoud van culturen 
bedroegen f 439 281. De aanplantingen in dit gebied besloegen 
einde 1927 eene uitgestrektheid van 292 800 H.A. 

Wlldhoutverjonging. I n he t wildhoutboschgebied werden ge-
durende 1927 aangelegd 4612 H.A. wildhoutaanplant en 669 
H.A. djati-aanplant. De kosten voor aanleg en onderhoud in 
dit gebied hebben bedragen f 74 505. 

Einde 1927 was het oppervlak van de aanwezige aanplantin-
gen 58 585 H.A. , waarvan 8529 H.A. djati-aanplant. 

Kap in de djatibosschen. 
was als volgt: 

De houtval in het djatiboschgebied 

In cigon beheer gekapt 

Door hout-contractanten gekapt . . . . 

Op stam verkocht 

Door ongeregelden aaukap verkregen . . 

Totaal . . . . 

Djatihout. 

MO. tim-
merhout. 

256 210 

29 620 

7 561 

2116 

29*607 

Stapel-
meter 
brand. 
hout. 

903 742 

150 756 

24 804 

1432 

1080734 3061 

Wildhout. 

M». tim-
merhout. 

2966 

54 

25 

26 

Stapel-
meter 
brand-
hout. 

61767 

3426 

113 

46 

C5352 

De houtval aan djatit immerhout is buitengewoon hoog ge-
weest. De geregelde exploitatie bedroeg 292 391 M3 . , hetgeen 
bijna 60 000 M3. of ruim 25 % meer was dan in 1926 en 9000 
M3. meer dan de hoogste tot dusverre (in 1910) verkregen 
opbrengst. Deze verhoogde productie is ten deele een gevolg 
van normale oorzaken (een betere afvoer als gevolg van de 
definitieve inrichting, de algemeene toepassing van een omloop 
van 80 jaar waardoor langzamerhand de toelaatbare kap kon 
worden verhoogd, en een verbeterd toezicht op den kap), ten 
deele het gevolg van inhalen van achterstand uit de laatste 
jaren. Hiertoe werd overgegaan wegens de plotselinge prijs-
stijging van djat i t immerhout in de eerste maanden van 1927, 
waardoor deze in April 1927 reeds was gestegen tot 40 °/0 
boven die op het einde van 1926. I n de laatste helft van het 
jaar waren de prijzen weder normaal . 

Per H.A. voor productie geschikt gebied in de djatibosschen 
was de opbrengst aan djati t immerhout 0,40 M3 . en aan djati-
brandhout 1,45 stapelmeter, tegen onderscheidenlijk 0,31 M3 . 
en 1,21 stapelmeter in het vorige jaar. 

Zes djatileegkapboschpereeelen werden aanbesteed met eene 
getaxeerde djatihoutmassa van 41 500 M3. t immerhout en 
201 000 stapelmeter brandhout. De inschrijving bracht op 
f 1 911 487, hetgeen 34 % meer was dan de gestelde limiet. 

E r werden 164 K.M. smalspoor-railbaan aangelegd, zoodat 
einde 1927 het railbaannet eene lengte had van 1741 K.M. 

Een belangrijk bijproduct, van belang voor de Inlandsche 
nijverheid en voor huishoudelijk gebruik in de steden, vormt 
sedert eenige jaren de houtskool, waarvan in 1927 6210 ton 
werd aangemaakt. 

Kap In de wildhoutbosschen. De opbrengst aan hout uit 
deze boeechen bedroeg in 1927 15 564 M \ t immer , en 147 061 
stapelmeter brandhout, tegen 12 743 M3 . t immer- en 177 857 

stapelmeter brandhout in 1926; bovendien 1589 M \ djati-
t immerhout en 887 stapelmeter djatibrandhout, tegen in 1927 
1934 M3 . en 625 stapelmeter . 

Dunning der bosschen. De dunning der djatibosschen stijgt 
door het geregeld toenemen van de produceerende oppervlakte 
der culturen jaarlijks snel in beteekenis. De afvoer wordt door 
railbaan-aanleg verbeterd, terwijl ook de pogingen om afzet te 
vinden geleidelijk succes hebben. 

De productie is geleidelijk gestegen van 21 306 M3 . t immer-
en 100 850 stapelmeter brandhout in 1923 tot 74 549 M3 . en 
177 512 stapelmeter in 1927. In dat tijdsverloop stegen de uit-
gaven (die geheel bestaan uit aan de inheemsche bevolking 
betaalde loonen) van f 183 917 tot f 483 148 en het batig saldo 
van f 339 731 tot f 872 278. 

Van de oppervlakte der aanplantingen in het djatibosch-
gebied, ten bedrage van 292 800 H.A. , werden 34 800 H.A. of 
+ 12 % in 1927 gedund. 

Verkoop. De stijgende lijn in de consumptie van djatihout 
op Java werd ook in 1927 niet onderbroken. De vermeerderde 
consumptie van djatihout op Java is, aangezien de hoeveelheid 
uit de Buitengewesten ingevoerd wildhout vrijwel constant 
bleef, niet gegaan ten koste van die van andere houtsoorten. 
Zelfs nam ook het verbruik van Java-wildhout eenigszins toe. 

De afzet van het djati-exploitatie-timmerhout beliep + 
224 000 M3., tegen + 188 000 M3 . in 1926. 

Op openbare venduties werd in 1927 verkocht aan exploitatie-
djati-timmerhout 129 700 M3 . (vorig jaar 95 400 M3.) met een 
opbrengst van f 6 574 000 (vorig jaar f 4 040 000). De gemid-
delde opbrengst per M3. bedroeg f50 ,71 (vorig jaar f42,35) , 
welke stijging voornamelijk een gevolg is van de in het eerste 
en tweede kwartaal 1927 sterk opgeloopen prijzen. 

De in verband met de hooge prijzen verhoogde productie van 
lang hout deed den prijs van da t sortiment dusdanig terug-
loopen, dat men, mede in verband met de aan den aanmaak 
verbonden hoogere kosten, weer tot beperking overging. 

In 1927 werden 27 (vorig jaar 31) groote kavelingen opge-
veild, met een gezamenlijke inhoud van 10300 M3 . (vorig jaar 
9400 M*). Van het in de groote kavelingen verkochte hout kwam 
4084 M3 . in handen van groothandelaren en 3956 M3 . in handen 
van kleinhandelaren en werd 2081 M3 . door consumenten ge-
kocht (o. a. 's Lands gevangenis te Madioen). 

De te verwachten productie uit de binnen de overeenkomst 
met de Vereenigde Javasche Houthandelmaatschappij vallende 
arealen was voor 1927 getaxeerd op 46 934 M3 . Afgeleverd 
werden 41 625 M3. en aan de levering onttrokken 1055 M3 . , 
zoodat de productie bedroeg 42 680 M3. (vorig jaar 39 695 M 3 . ) . 
Verkapping had ook dit jaar weder plaats, hoewel in mindere 
mate dan in 1926. Aan verschillende betalingen was de maat -
schappij voor 1927 verschuldigd f 2 168 506, terwijl als eind-
afrekening over 1926 nog f 95 882 werd ontvangen. Bij de eind-
afrekening over 1926 bleken de berekende bedrijfskosten, ver-
meerderd met het in rekening te brengen bedrag voor rente en 
afschrijving, het contractueel te vergoeden maximum-bedrag 
met + f 155 000 te overschrijden. 

Aan den dienst der staatsspoor- en tramwegen werden ge-
durende 1927 geleverd 159 446 groote dwarsliggers en 4450 
decauville-liggers met een inhoud van 8690 M3. 

Geleverd werden verder 118 M3 . dwarsligger» aan de Vcja-
homa met verplichting tot uitvoer naar Zuid-Afrika. 

De voorraad van het uit aankap in eigen beheer verkregen 
exploitatie-djatitimmerhout bedroeg eind 1927 + 43 200 M3 . , 
tegen + 30 300 M3. eind 1926. 

In 1927 word wederom eene nieuwe wijze van verkoop mge-
voerd, namelijk vóórverkoop na onderhandsche inschrijving 
door handelaren van decauville-dwarsliggers. 

De afzei van het djatidunningshout levert nog moeilijkheden 
op. In hoofdzaak geschiedt zij ondershands aan Chineesche en 
Inlandsche kleinhandelaren. In 't geheel bedroeg zij 63 000 M \ 
djatitimmerhout en 185 000 stapelmeter brandhout. 

De afzet van brandhout is verbeterd. Terwijl de kap 919 000 
stapelmeter bedroeg en dus 173 000 stapelmeter grooter was 
dan in 1926, bedroeg de voorraad einde 1927 215 000 stapel-
meter, alzoo slechts 47 000 stapelmeter meer dan einde 1926. 
De omzet bedroeg 858 000 stapelmeter, tegen 783 000 stapel-
meter in 1926. Op venduties met vendumeester werd + 100 000 
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stapelmeter (vorig jour 90 000 stapelrneter) verkocht met eene 
gemiddelde opbrengst van f 3 , 1 3 (vorig jnur f 2,94) per stapel-
meter. 

I Ie verschillende spoor- en tramwegmaatschappijen en dien-
I teo namen in 1927 150 000 ton ( + 350 000 stapelmeter) brand-
hout van het Boschwezen af, tegen 121 000 ton in 1926. 

Ten gerieve van den handel werd, krachtens machtiging van 
de Regeering, besloten om ook bij brandhout de mogelijkheid 
van vóórverkoop op kort krediet in te voeren; hiervan werd 
vrij veel gebruik gemaakt . 

Uitvoer. De uitvoer van djatihout bedroeg in de jaren 1999 
t / m 1927 achtereenvolgens 4299, 18 005, 14 800, 90 987 en 
16 891 M s . De vermindering sedert 1926 is een gevolg van het 
wegvallen van den uitvoer van dwarsliggers naar Zuid-Afrika, 
terwijl de zeer hooge houtprijzen op Java , niet tegenstaande ook 
in Europa eene prijsstijging plaats vond, uitbreiding van den 
uitvoer belemmerden. Van den export ging 47 % naar Xeder-
land, 38 ",, naar Italië en. 1 3 % naar Duitschland; de overige 
17 % ging naar andere landen. 

§ 2. BUITENGEWESTEN. 

Boschwetgeving. Ingevolge G. B . 1 Oct. 1927 n°. 31 ( I . S. 
nl'. 471) zijn de voorloopige voorzieningen inzake heffing van 
retributie bij aankap van hout en winning van andere bosch-
voortbrengselen in de Buitengewesten (I . S. 1927 n°. 283), zoo-
mede de herziening van de ordonnanties, houdende voorloopige 
voorzieningen tot bescherming van 's Lands bosschen in eenige 
Buitengewesten, in werking getreden met ingang van 15 Octo-
ber 1927, 

Nopens de aanwijzing der terreinen van de in stand te houden 
wildhoutbosschen in de gewesten Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo en Tapanoeli zie men G. B n . 10 Febr. 1928 nos. 10 
en 11 (J . C. n°. 13), 5 Maart 1928 n°. 8 (J . C. n°. 20) en 29 Mei 
1928 n°. 10 (J , C. n°. 44). 

Boschreserveering. In Palembang, Bali en Lombok en de 
Lampoengsche Districten werd eene uitgestrektheid van + 
120 000 H.A. bosch voor instandhouding aangewezen. 

Exploitatie en houthandel. De geregistreerde houtval be-
droeg in 1927 ruim 1 millioen M3. t immerhout . 

In Bengkalil gingen verscheidene panglongs over tot den 
aanleg van railbanen, hetgeen een belangrijke schrede voor-
waarts beteekent. Niettegenstaande de prijsdaling van het 

panglonghout te Singapore, steeg de uitvoer van timmerhout uit 
; Riouw en Bengkalis daarheen van 400 000 M \ in 1926 tot 

460000 -M'. in 1927. De uitvoer van brandhout verminderde, 
! terwijl die van houtskool dezelfde bleef. 

Uit Palembang ging 350 M3 . en uit Atjeh 2900 M3 . naar Java . 
Van Djambi ging 750 M3 . naar Singapore. Uit West-Borneo 
ging 3220 M3 . naar Java , 100 M3, naar Singapore en 445 M3. 
naar Australië. Uit de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
vond uitvoer plaats van 16 310 M3. naar Java , 350 M3 . naar 
Europa, 4242 M3 . naar Sjanghai, 2857 M3 . naar Hongkong, 
7597 M3 . naar J apan en 1487 M3. naar Australië. Van Celebes 
(Boeton) ging 750 M3 . naar Java . Manado verscheepte 5500 M3. 
ebbenhout naar Japan , China en Europa; Timor 700 pikol san-
delhout naar Nederland en de Molukken 150 ton Ambonsch 
wortelhout. 

Te Bandjermasin werd de gelegenheid opengesteld om het 
voor uitvoer bestemde hout op soort te doen keuren. 

Boschopneming. Verkenningsmetingen hadden plaats over 
een gebied van 12 320 K.M 2 . Metingen van reservegrenzen. 
werden verricht ter lengte van 3600 K.M. Een 28-tal kaart-
bladen kwam ter reproductie gereed. Bovendien werden tal van 
calques, schetskaarten en lichtdrukken vervaardigd voor de 
boschbeheerders. 

§ 3. PROEFSTATION VOOR HET BOSCHWEZEN. 

Met de buitenlandsche instellingen op het gebied der bosch-
bouwwetenschap werden de betrekkingen regelmatig onder-
houden en had uitwisseling van publicaties plaata. 

l i e t aantal adviezen aan particuliere ondernemers, aangaande 
cultuur en behandeling van hout- en boschbijproducten leve-
rende gewassen, nam wederom toe. 

Door de afdeeling technologie werden de verzamelingen van 
binnen- en buitenlandsche houtsoorten uitgebreid. Ook aan het 
buitenland werden authentieke houtmonsters en verschillende 
inlichtingen verstrekt. Door bemiddeling van het Koloniaal 
Ins t i tuu t te Amsterdam werd in verbinding getreden met 
Fransche automobielfabrikanten, die thans proeven nemen om-
trent de geschiktheid van djatibrandhout en djatihoutskool als 
krachtbron voor auto 's . De proeven in verband met het zoeken 
van tegen paalworm bestand zijnde houtsoorten werden voort-
gezet. 

Bij de afdeeling botanisch-houttechnische boschexploitatie 
werden 1667 he rba r iumnummen en 1573 bijbehoorende hout-
monsters uit de BuHengewesten ontvangen en onderscheiden* 
lijk 197 en 109 van Java , He t totaal aantal opgewerkte her-
bar iumnummers bedraagt thans 7575, behoorende tot 1800 
soorten. In hoofdzaak waren in 1927 in bewerking de Zuider-
en Oosterafdeeling van Borneo en de Goenoeng Pandan op 
Java . Determinatie-tabellen op steriel materiaal voor een groot 
aantal boomgeslachten werden opgesteld. 

Als resultaat van proeven bij de afdeeling wildhoutbedrijf, 

worden thans op grooter schaal aanplantingen gemaakt van 
segawe (Adenanthera mierosperma L et B) voor looibast. De 
resultaten met Acacia decurrens var. mollis voor hetzelfde doel 
zijn veelbelovend. De ontwikkeling der proefculturen van san-
delhout in Gadoengan en Sanggrahan (Kediri) bleef aan de 
hooggespannen verwachtingen beantwoorden. Met het in 1926 
ingevoerd kamferzaad (Cinnamomum Camphora Nees en 
P^berm.) is het slechts gelukt één aanplant van 1200 planten 
tot stand te brengen (in Oost-1'riangan). 

Door de afdeeling djaticultuuronderzoek werden proeven 
aangezet, om het gedrag na te gaan van verschillende wildhout-
soorten op de voor djati niet geëigend zijnde terreinen binnen 
het djatiboschareaal. In verband met berichten omtrent ge-
ringe vrucht dracht van den djati en slechte kiemkraeht van het 
zaad. werd door deze afdeeling de distributie van djatizaad op 
Java geregeld. Later is gebleken dat de berichten overdreven 
waren en de distributie niet noodig was geweest. Wel was, 
evenals in de laatste jaren, de distributie van het nog in be-
perkte mate verkrijgbare mahoniezaad noodzakelijk. Bemidde-
[ing werd verder verleend bij talrijke aanvragen voor boom-
zaden. 

De afdeeling dunnings- en opbrengstonderzoek hield zich 
bezig met de regelmatige opneming van de proefperken, met de 
samenstelling van de stamtaiel voor djati en van een verbeterde 
opbrengsttafel voor djatiplantsoenen. 
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I H . B U R G E R L I J K E V E E A R T S E N I J K U N D I G E D I E N S T E N V E E T E E L T . 

A. BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. 

Met wijziging van het reglement op de reeartaenijkundige 
Overheidsbemoeienis en de veeartsenijkundige politie in Neder-
landsch-Indië (I. S. 1912 n°. 432), is bij Ord. van 25 Febr. 1928 
(I . S. n°. 51) de medewerking van provineiën aan de uitvoering 
van de aan de Regeering verbleven bemoeienis met betrekking 
tot den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst geregeld. 

Bij ü . B . 5 Juli 1927 nu. 23 (I. S. n°. 308) is nader bepaald 
in welke plaatsen in de residentie Madoera vee van binnen 
Nederlandsch-lndië over zee mag worden ingevoerd. 

De invoer in Nederlandsch-lndië van runderen afkomstig uit 
Western-Australia en Northern Territorv is tijdelijk verboden 
(G. B . 19 Aug. 1927 n°. 2 in I . S. n°. 410). 

Bij Ü. B . 24 Mei 1928 n°. 44 (1. S. n°. 180) zijn — met ingang 
van 1 September 1928 — het gouvernement der Molukken en 
de eilanden behoorende tot de afdeeling Boetoeng en Laiwoei 
van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden aangewezen 
als plaatsen, waar de invoer van honden, kat ten en apen mede 
verboden is. 

Bij G. B . 3 Sept. 1927 n°. 45 (I. S. n°. 438) is de uitvoer van 
buffels uit de onderafdeeling Simeuloeë (afd. Westkust van 
Atjeh, gouv. Atjeh en onderhoorigheden) tijdelijk verboden. 

De voorschriften ter uitvoering van de hondsdolheid-ordon-
nant ie 1920 (I. S. 1920 n°. 452) zijn bij G. B . 25 Febr. 1928 
n°. 24 (I. S. n°. 52) aangevuld in verband met de bestuursher-
vorming. 

Personeel. Einde 1927 bestond h e t personeel uit 1 hoofd 
van den dienst, 4 inspecteurs, 47 gouvernements veeartsen, 
42 adjunct-gouvernements veeartsen, 5 opzichters, 200 vee-
mant r i ' s en 41 schrijvers. 

Voor wijzigingen van de regeling van de standplaatsen en 
ambtskringen van de Europeesche gouvernements veeartsen 
(Bb. n°. 8831) zie men Bb. nos. 11567, 11509 en 11677. 

Bij G. B . 28 Febr. 1928 n°. 2x CL. S. n°. 56) zijn nieuwe voor-
schriften vastgesteld betreffende de waarneming van den militair 
diergeneeskundigen dienst door de gouvernements veeartsen, 
alsmede door de ter beschikking van de provinciën gestelde vee-
artsen. 

Onderwijs. Einde 1927 bedroeg liet aantal leerlingen van 
de veearteenschool te Buitenzorg 48 (19 in de eerste, 12 in de 
tweede. 8 in de derde en 9 in de vierde klasse). Tot Indisch vee-
arts werden bevorderd 4 leerlingen. 

Veeziekten. Anthrax (miltvuur) werd weder in enkele res-
sorten waargenomen; in Tapanoeli kwam de ziekte vrij hevig 
voor. Praeventieve serum- en vaecinbehandeling werd steeds 
met succes toegepast. 

S< itlicliucmia epizoötica pluriformis. In verschillende ambts-
kringen werden door deze ziekte belangrijke verliezen geleden. 
Inspuiting met septiehaemie-serum vond op uitgebreide schaal 
plaats. De resultaten van de in het noordelijk deel van het 
regentschap Berang genomen proef van actieve immuniaatie van 
den buffelatapel tegen deze ziekte zijn gunstig. 

Aphthtu epiêOÖttca (mond- en klauwzeer) kwam over een 
groot deel van Nederlandsch-lndië voor. Over het algemeen was 
het verloop goedaardig. 

Mulleus (kwade droes). In de wijze van bestrijding van deze 
ziekte kwam geen verandering. Geklaagd werd over de weinige 
medewerking van de paardeneigenaren. 

8aeekarvtnycoê0. Op Java waren het voornamelijk de groote 
verhuurderijen op de kustplaatsen, waar de ziekte het meest 
werd waargenomen. Ook op Celebes kwamen enkele gevallen 
voor. 

Seabiië (schurft) werd weinig gerapporteerd, hoewel gevallen 
onder alle diersoorten voorkwamen. 

Siinii kwam ook dit jaar in de meeste ressorten voor; voor de 
bestrijding wordt meer en meer en met succes gebruik gemaakt 
van naganol. 

PtrojMoamote. In 1927 werden slechts enkele gevallen van 
piroplasmoaia en anaplaamosis gediagnostiseerd. 

Tubercvloê». Op Java werd de strijd tegen deze ziekte met 
kracht voortgezet. De. in Juli 1920 opengestelde mogelijkheid 
om oj) bepaalde door eigenaren op zich te nemen verplichtingen 
ook de verdachte runderen over te nemen, bleek gunstig te 
werken. 

Rabics (hondsdolheid) kwam op Java, en voornamelijk in de 
provincie West-Java vrij veelvuldig voor. Ook Celebes, de 
Zuider- en Ooaterafdeeling van Borneo en eenige gewesten op 
Bumatra bleken niet vrij van deze ziekte. 

Peêth suiini en teptichatmia haemorrhagiea suüm werden in 
de Haiaklanden, Palembang en in de Minahasa waargenomen. 

Oangraena ompkytematosa deed zich weder uitsluitend voor 
in Midden-Java; de bestrijding werd op de gewone wijze en 
met succes gevoerd. 

B. VEETEELT. 

Paardenfokkerij. De bemoeienissen hebben zich in het afge-
loopen jaar niet uitgebreid. Geleidelijk is getracht door een-
voudige regelingen bij uitvoer van paarden, door uitgifte van 
superieure koppelhengsten, door vorming van ladangs, enz. 
eenige verbetering in den paardenstapel te brengen. 

Runderfokkerij. De van gouvernementswege getroffen maat-
regelen tot instandhouding en verbetering van den runder-
stapel werden op den bestaanden voet voortgezet. Zij betroffen 
eensdeels bemoeienissen met den aanfok van vee in reinteelt, 
anderdeels de bevordering van de voortgezette kruising door de 
verstrekking van Bengaalache en Hollandsche stieren. Meer en 
meer begint de bevolking belangstelling in de verbetering van 
baar runderatapel te toonen. 

Bij Q. B . 2 Febr. 1928 n°. 25 is de resident van Bali en 
Lombok gemachtigd om voor de verbetering van den runder-
stapel op het eiland Bali te beschikken over f 4070 ter uitbe-
taling aan aanhoudingspremiën aan stiereneigenaren en voor 
het houden van een tweetal tentoonstellingen. 

Buffelfokkerij. De bemoeienis met deze fokkerij, in hoofd-
zaak bestaande in de keuring van vrouwelijke buffels voor de 
slachtbank en in sommige streken selectie en castratie van 
mannelijke dieren, werd voortgezet. 

Varkensfokkerij. Belangrijke stapels vindt men in de ge-
westen Bali en Lombok en Timor en Onderhoorigheden, zoomede 
in de Minahasa, de Bataklanden en het gouvernement Oostkust 
van Bumatra. 

Schapenfokkerij. Aan de verbetering van het achapenras 
wonit door de inheemsche bevolking weinig aorg besteed. Toch 
werd meer belangstelling in deze teelt waargenomen. 

Geitenfokkerij. Verschillende maatregelen werden genomen 
om tot verbetering van de inhcemsebe geil te komen. Bijna 
overal tracht men dit te doen door kruising met Britsch-
Indisehe rassen. 

% 
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11. op Soembawa geplaatste koppels Etawa-geiten vermeer-
derden «oh op bevredigende wijze. 

Pluimveeteelt. Een begin is gemaakt met een onderzoek 
n;iar den t o e s t a n d van de p l u i i m e e t e c !l door d e IlllUHinHfltlH 
bevolldiig. 

De sterkte van den veestapel in 1926 en 1027 blijkt uit het 
volgende Overzicht: 

Paarden. Runderen. Buffels. 

I'.rjii. 1927. Il«l. 1927. na;. 1927. 

Java en Madoera . . 

Buitengewosten . . . 

259378 

4(i0370 

257543 3 47839» 

833007 

IMMBj 
873 088 

2201419 

1119128 

2212727 

lii80«.*i 

Totaal . . . 719748 «90233 4 311406 4 441 775 3320547 I M « 

IV. VISSCHERLJEN. 

Bij Ord. vnn 20 Mei 1928 (I. S. n°. 185) is de kuitvhuoherh-
ordonnantie (1. 8. 1927 n°. 144) gewijzigd, ten einde de mogelijk-
heid te openen om net reeht tot het vangen van sommige viseh-
soorten in bepaalde zeegebieden te doen verpachten of daartoe 
coneessie te \ etieenen. x 

De uitkomsten van de door de Inlandsche bevolking uitge-
oefcnde zeevissehern waren bevredigend. 

In de vis( hin/outingsetablissementen op Java en Madoera is 

in 1927 eene hoeveelheid van 6 159 052 K.G. visch verwerkt. 
Van het visseherij-eentrum Bagansiapiapi bedroeg in 1927 de 

uitvoer 17 902 ton gedroogde visch, 841 ton gedroogde garnalen 
en 12 210 ton trasi, ter waarde van f 4 703 000. 

De parelvisscherij in de wateren der Aroe-eilanden bleef ver-
pacht aan de Compagnie Commerciale Schmid et Jeandel te 
.Miikassar, op dezelfde voorwaarden (zie Verslag 1924, kol. 190). 

W E T E N S C H A P P E L I J K E INSTELLINGEN, BEHOORENDE ONDER HET 
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL; 

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES; 
W E T E N S C H A P P E L I J K E REIZEN. 

Gedurende 1027 werden door of met medewerking van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel uitgegeven: 

vijf nummers van het , ,Bulletin du Jardin Botaniquc de Bui-
tenzorg", derde serie; 

twee nummers van de ,,Annales du Jardin Botanique de Bm-
tenzorg" ; 

een nummer van „Trpubia, Becueil de travaux zoologiques, 
hydrobiologiquea el océnnografiques"; 

'd r ie nummers van de „Mededeelingen van het Ins t i tuu t voor 
P l a n t e n z i e k t e n ' * ; 

vier nummers van de 
voor P lan tenz iek ten" ; 

een nummer van het 
tenz iektcn" ; 

drie nummers van de ..Mededeelingen van het algemeen proef-
station voor den landbouw"; 

elf nummers van de „Mededeelingen van het Centraal Kantoor 
voor de Sta t i s t iek" ; 

e. ii nummer van de „Mededeelingen van het proefstation voor 
het boschwezen"; 

een nummer van de „Kor te mededeelingen van het proef-
station voor het boschwezen"; M 

zeven nummers van de ,,Veeartsenijkundige Mededeelingen ; 
van de ...Mededeelingen van de Afdeeling 

„Korte Mededeelingen van het Inst i tuut 

„Bul le t in van het Ins t i tuut voor Plan-

.,Korte Mededeelingen van de Afdeeling 

de „Mededeelingen van de Afdeeling 

twee nummer 
L a n d b o u w " ; 

een nummer van 
Landbouw" ; 

twee nummers van 
Nijverheid"; 

een nummer van „Arbeiten aua dem Troub-laboratoriuni ; 
twee en vijftig nummers van de „Korte Berichten voor land-

bouw. nijverheid en h a n d e l " ; 
het Jaarboek van bet Departement van Landbouw, Nijverheid 

en Handel over 1996; . . . ,. 
bel jaarverslag van den landbouwvoorhchtingsdienst over 

1 het jaarverslag van den dienst van het boschwezen over 1926; 
hel jaarverslag van den burgerlijken vccartsemjkundigen 

dl'wï Verslag omtrent handel, nijverheid en landbouw ge-
durende 1936; 

het verslag omtrent de gouvernements kina-onderneming over 
1926; 

het statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië over 
1926; 

maandstat is t ieken van den in- en uitvoer van Java en 
Madoera, 1927; 

maandstatist ieken van den in- en uitvoer der Buitengewesten, 
1927; 

het jaarverslag van 's Lands caoutchoucbedrijf over 1923, 
1924, 1925 en 1926; 

de bevolkingsrubber-cultuur in Nederlandsch-Indië (VIL 
Eindrapport) ; 

de stand van de oliepalmcultuur op de Oostkust van Sumatra 
en Atjeh; 

de nuttige planten van Nederlandsch-Indië, deelen I, I I 
en I I I ; 

gids voor den bergtuin te Tjibodas, Sindanglaja; 
The Netherlanda East - Indies ; 
Les Indes Neerlandaises; 
een aflevering van de Exkursionsflora von Java . 
Bij Ord. van 28 Febr. 1928 (I . S. n°. 57) is een natuurweten-

schappelijke raad voor Nederlandsch-Indië ingesteld, terwijl bij 
G. B . van denzelfden da tum n°. 9 (Bb. n°. 11598) een reglement 
voor dien raad is vastgesteld. 

Op den voet van de bepalingen der Ord. van 18 Maart 1916 
( I . S. n». 278) is bij G. B . 15 Maart 1928 n°. 46 (I . S. n°. 69) 
het geheele eiland Sempoe, gelegen bij de Zuidkust van het dis-
trict Toeren (afd. Malang, res. Pasoeroenn), als natuurmonu-
ment aangewezen. 

's Lands plantentuln. Do directeur zette zijne onderzoekin-
nen over de hooggebergte-planten en over mierenplanten voort. 

Herbarium en museum voor systematische botanie. Met 
de bewerking van de plantenfamilies werd voortgegaan; die der 
rTepenthaceae werd voltooid. Met de studie van de familie der 
Bignoniaceae werd begonnen. Talrijke doubletten werden aan 
Nederlandsche en buitenlandsche instellingen geschonken en in 
ruil ontvangen. Van de Rensch-expeditie naar de Kleine Soenda-
eilanden werd botanisch materiaal verkregen. 

• 
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Botanische tuinen. Door ruil met U i d e n instellingen \ver- 
den «eer nieuwe plantensoorten verkregen. 

Ben gi'ls over den tuin te Tjibodas verscheen. 

Botanische laboratoria. Verschillende Nederlandsen* en 
buitenlandecbe geleerden werkten in het Treub-laboratorium. 
i:. ui.' nieuwe serie publicaties „Arbeiten aus dem Treub-Labo-
re tor ium" werd geopend met een studie over de kraterplnnten. 

Zoölogisch museum en laboratorium. Een onderzoek naar 
zoetwater-Bryozoën en sponzen werd ingesteld. He t bezoek aan 
het museum, waarvoor toegangsgeld wordt geheven, bleef be-
trekkelijk gering. 

In 1927 bracht de verhuur van vogelnest klippen f 104 462 en 
het reeht tot het zoeken naar schildpadeieren f 10 638 op (zie 
bijlage I J ) . 

Laboratorium voor het onderzoek der zee. H e t aquar ium 
bleef druk bezocht. 

Het phytochemisch laboratorium bleef gesloten. 
Museum, tevens informatiekantoor voor economische botanie. 

De tweede herziene en vermeerderde druk van ,,De nutt ige plan-
ten van Nederlandsch-Indië" verscheen. 

Algemeen proefstation voor den landbouw. Van he t bodem-
kundig laboratorium maakte ook thans advieswerk het grootste 
deel der werkzaamheden uit. Een voorstel voor de grondkaar-
teering van Java en Madoera en voor uitbreiding van het labo-
ratorium werd ingediend. 

He t mikrobiologisch laboratorium zette het onderzoek van de 
bemesting met melasse, da t verband houdt met het onderzoek 
van de verontreiniging van het achterwater van suikerfabrieken, 
voort. Eveneens werd he t onderzoek over wortelrot, bodem-
moeheid en groene bemesting voortgezet. De duur der koffie-
fermentatie te Bangelan kon van ongeveer 3 etmalen tot onge-
veer 18 uur worden bekort. 

He t scheikundig laboratorium bleef analyses voor den voor-
lichtingsdienst en de andere onderdeelen van het proefstation 
verrichten. Een onderzoek over de samenstelling van cassave-
wortels bij toenemenden leeftijd werd begonnen. He t onderzoek 
over de samenstelling van groenbemesters werd voltooid. 

He t plantkundig laboratorium beëindigde de proeven met padi 
in watercultures. Proeven over uitsluitende toepassing van 
kweekbedbemesting werden opgezet. Advies werd verstrekt be-
treffende eenige op voorstel van de suikerindustrie aangezette 
padikweekbedbemestingsproeven. De weerwaarnemingen werden 
met 3, de zonneschijnwaarnemingen met 2 stations uitgebreid. 

De landbouwkundige onderafdeeling hield zich voornamelijk 
met advieswerk bezig. Het aantal bibitbemestingsproeven, zoo-
mede hel aantal proeven met groene bemesting werd belangrijk 
uitgebreid. De z.g. Moeara-ploeg bleek in de practijk zeer te 
voldoen. 

1 'c onderafdeeling voor zaadteelt van éénjarige gewassen hield 
zich bezig met de selectie van tal van gewassen. H e t aantal 
leveringen van plaatmateriaal bedroeg 2967 variëteiten, voor-
namelijk van rijst en maïs. 

De onderafdeeling voor zaadteelt van overige gewassen zette 
de onderzoekingen over het enten van rubber, koffie en kapok 
voort, alsmede het klapperonderzoek. In den tuin te Tjibinong 
werd een vormencollectie van kapok aangelegd en een zaadtuin 
van een der beste kapoknumme» . Eenige nieuwe gewassen 
werden ingevoerd. Van zaadkoffic werden 1600 K.O. aan den 
voorlichtingsdienst geleverd. Van rubber werden 2000 M. 
oculatiehout en 3400 oculaties aan ondernemingen geleverd; van 
kapok werden + 4000 oculaties en s tumps geleverd. 

Instituut voor plantenziekten. Zoölogisch laboratorium. 
Ben gekleurde propagandapIa.it van de Brachartona-ziekte werd 
verspreid in de streken, waar zij geregeld optreedt. De plaag 
wal in Pekalongan bijzonder hardnekkig, doch kon in toom 
gehouden worden. Elders kon men door bekapping verdere uit-

ling spoedig beletten. 
!), op Taland ingevoerde parasiet tegen de Sexava-plaag bleek 

zich op sommige plaatsen sterk vermeerderd te hebben, doch 
Werd op andere plaatsen niet teruggevonden. 

De onderzoekingen betreffende de bestrijding van koolinseoten 
werden voortgezet. De Manggacicade (idiocerua niveceparsus) 
op Ragoenan bleek op effectieve en loonende wijze te bestrijden 

door het weren der hen bezoekende mieren (Plagiolepis longi-
pes). H e t onderzoek naar de biologie van het manggakevertje 
werd ter hand genomen, zoo ook naar die van een aan djeroek 
schadelijke Buprestide (Agrilus occipitalis). Een onderzoek werd 
ingesteld naar de ekonomische beteekenis van Nephoptenx 
robusta, de z.g. gomrups van de pompelmoesvrucht, om daarop 
de bestrijding op loonende wijze te kunnen baseeren. 

Eene nieuwe poging werd gedaan om een sluipvlicg (T*ohi> 
nide), een parasiet van Holotrichia bidentata, van Bangka naar 
Java over te brengen. De proef slaagde, doch voortplanting in 
gevangenschap vond niet plaats. He t volgend jaar zal het cxpe-
riment op grootere schaal worden herhaald en zullen de Tachi-
niden. dadelijk buiten worden losgelaten. 

Verdere gegevens werden verzameld in zake Valanga nigri-
cornis en Holotrichia Helleri. 

De bestrijding van den witten rijstboorder (Scirpophaga inno-
tata) heeft stijgend succes: de einde 1926 voor de tweede maal 
doorgezette zaaitijdsregeling in het district Tandjoeng (res. 
Pekalongan) bleek bij den oogst in 1927 wederom gunstig ge-
werkt te hebben; de boorderschade was gering, terwijl daaren-
tegen in andere streken van Java door hoorders groote opper-
vlakten mislukten. De proef wordt aldaar herhaald. Tevens 
werden, ter voorbereiding van een eventueele verdere overheids-
bemoeienis, in samenwerking met de landbouwconsulenten de 
boordervlindervluchten met behulp van lichtvangkooien bestu-
deerd in Krawang, Demak, Oostelijk Rembang, Noord Soerabaja 
en Madoera en sedert einde 1927 ook in Berbek (Noord-Kediri). 

Inzake walang-sangit (Leptocorisa acuta) werd de langdurige 
serie waarnemingen omtrent seizoeneierproductie, levensduur, 
voedsterplanten, enz. voortgezet. In samenwerking met de be-
trokken landbouwconsulenten, werden statistische gegevens 
verzameld in Noord-Bantam, Krawang, Poerwakarta en Tasik-
malaja, om het verband tusschen planttijd en walang-sangit-
schade duidelijker te kunnen vastleggen. 

Voortgegaan werd met de bestudeering van biologie en voéd-
sterplanten van verschillende vijanden der groenbemesters. 

Omtrent de maïs-klander (Calandra oryzae) werden de onder-
zoekingen naar de beste wijze van fumigatie met zwavelkool-
stof voortgezet; in het bergland blijkt een grootere dosis noodig 
dan in warme streken. 

De onderzoekingen omtrent de aardappelknolrups (PhthorU 
mca operculella) werden vrijwel beëindigd en zullen binnenkort 
gepubliceerd worden. 

Tegen de witte kofficluis (Ceroputo spinosus), die in de 
Toradjalanden voorkomt en eene groote bedreiging vormt voor 
de zich sterk uitbreidende Inlandsche koffie-cultuur, werd de 
invoer beproefd van natuurlijke vijanden, in easu lieveheers-
beestjes. Na eenige mislukte proeven, hoopt men thans op den 
goeden weg te zijn. 

Begonnen werd met maatregelen tegen motsehildluis op 
klapper (Aleurodicus destructor), seer schadelijk op Baleier en 
zich sterk uitbreidende in Boné (Zuid-Celebes). Een uit J ava 
ingevoerd sluipwespje (Coecophagus spec. ?) bleek de motschild-
luis volkomen te onderdrukken. 

Verdere laboratorium, en veldonderzoekingen werden gedaan 
betreffende de djat is tamtermiet (Calotermes teetonae = inger2 

of rangas), welke bij het topdroog worden en insterven van 
djatknuturen op slechte gronden van beteekenis blijkt. Verwacht 
wordt, dal de aantast ing te bestrijden zal zijn door een tijdig 
verwijderen van alle geïnfecteerde boomen bij de geregelde dun-
ningen in de jonge liosschen. 

In enkele proefeulturen van mahonie bleek menging met 
andere houtsoorten de schade door topboorder (Hypsipyla 
robusta) te kunnen verhinderen. 

Het vraagstuk der veldratten werd opnieuw in studie ge-
nomen, waartoe het Qaroetsche werd uitgekozen. De meest 
effectieve bestrijding zal die zijn welke vóór den rijstaanplant 
en tijdens den groei van dit gewas geschiedt. Omtrent een vast 
voortplantingsseiioon van de veldral werd echter niets 

teërd. Wel kon worden vastgesteld, dat de stamouders ge-
woonlijk niet in de kleine galangans, maar in permanente holen 
huizen. Hier zal bestrijding, hetzij door fumigatie dier blijvende 
holen, hetzij door vergiftiging met maagvergiften of door «i '?-
vangen, kunnen plaats hebben. 

Op kleine icbaal werden fumigatieproeven genomen, waarbij 
van de proefuitkotnsten van Van der Meer Ëfohr en Konings* 
berger jr. werd gebruik gemaakt. He t resultaat was voorshands 
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negatief. Omtrent de leefwijze der veldratten werden verdere 
waarnemingen gedaan; ook werd geconstateerd dal de /eer 
schadelijke klepperratten tol een afzonderlijke Hoort, de boonimt 
(Mus rufeseens) bebooren. 

Tegelijkertijd werd terloopi aan de badjing-plaag eenige 
aandacht gewijd, welk dier op een plaats in (laroel in de klap-
peraanplantingen schade aanricht. 

Ter bestrijding van de in 1026 uitgebroken ernstige schildluis-
plaag van k lappen op Bangir, veroorzaak! door Aspidiotus des-
tructor, kwam in Augustus 0.(27 een speciale dierkundige uit 
Europa. Deze ontdekte te Taroena slechts een tweetal parasie-
ten, doch de belangrijkste, namelijk de zwarte parasiet II 
(Comperiella), waarvan reeds eenige kleine zendingen van Bui* 
tenzorg naar Bangir waren verzonden, bleek aldaar niet voor te 
komen, weshalve verdere zendingen daarvan plaats hadden. 
Soortgelijke ontdekkingen werden gedaan in de Minahata. 

Botaniêch labomtoriutn. De botanische afdeeling hield zich 
voornamelijk bezig met het voortzetten van de proeven over de 
zlijmziekte in katjang en over de virusziekten in aardappels. 
Tevens werden enkele kleine oriënteerende proeven genomen 
over andere ziekten. 

1 )e vruchtv. isselingsproef met arachis en andere polowidjo's 
op Paboearan werd voortgezet. 

De in 1925 'm Cheribon aan de bevolking verstrekte resistente 
lijnen werden in 1027 uitgeplant op een proefveld in het distriet 
Beher ter controle, doch bleken niet voldoende resistent. Plet 
onderzoek wordt in 1028 voortgezet. 

Onderzoekingen werden ingesteld naar aanleiding van ernstige 
klachten over slijmziekte in aardappels. Vooral in Tjisaroea, 
Lembang en op het Diëng-plateau werden groote verliezen ge-
leden. Br waren aanwijzingen, dat eene bestrijding met kalk 
succes zal hebben. Te Poedjon en Tosari, waar de cultuur zeer 
achterlijk blijkt, wordt getracht gezonde bibit te verkrijgen en 
deze, na vermeerdering, aan de bevolking te verstrekken. 

De geheimzinnige „commandant -z iek te" bleek niet met 
mozaiek of bladrol in verband te s taan ; ook deze ziekte wordt 
nader onderzocht. 

De gevreesde „droogvlekken-ziekte" der aardappels, veroor-
zaakt door Alternaria, trad dit jaar zeer hevig op. Aangezien 
met de in Amerika voorgeschreven vrij kostbare bestrijdings-
wijze (hespuiting met Bordeauxsche pap) geen resultaten waren 
bereikt, worden thans proeven genomen mei een ander, droog, 
bestrijdingsmiddel, het Pota. 

In den selectietuin werden eenige kleine zaad-ontsmettings-
proeven genomen met padi, ter bestudeering van een soort 
strepenziekte, vermoedelijk Helminthosporium. 

Xaar aanleiding van klachten over een bladvlekkenziekte 
van het sereh-gras, werden kleine bespuitingsproeven genomen ! 
op een terrein in den Plantentuin. Daar de cultuur weinig 

winstgevend is, zal bespuiting wel niet op groote schaal kunnen 
worden toegepast. 

Opvallend veel kwam op ingezonden materiaal van de meest 
uiteenloopende gewassen Diplodia voor. Als zwakke parasiet kan 
deze schimmel \eel planten in slechte conditie den nekslag 
geven, zooals vruchtboomen (Mangga, Citrus, Bawo, Zuurzak), 
waarbij vele oculatie's aan Diplodia ten prooi vallen; ook djati, 
koffie e. a. hebben van Di])lodia te lijden. 

De keuring van ingevoerd plantmateriaal betrof 56027 colli 
vruchten en 6046 colli overig plantmateriaal, van welke hocveel-
heden 273 en 54 colli werden afgekeurd. Tevens werden 3486 
colli voor het buitenland bestemd plantmateriaal, 3119 colli voor 
Bumatra bestemde aardappelen en 68 colli voor Celebes bestemd 
koffiezaad onderzocht. Voorts werden 1535 per post aangevoerde 
postpakketten, enz. plantmateriaal gekeurd, waarvan l t l werden 
afgekeurd. 

De in Bb. n". 11200 opgenomen uitvoeringsvoorschriften der 
regelen op den invoer van levend plantenmateriaal , strekkende 
tot bet tegengaan van overbrenging van ziekten en plagen op 
oultuurgewassen in Nederlandsch-Indië (zie Verslag 1027, 
kol. 210) zijn aangevuld (zie Bb. n°. 11537). 

Afdeeling landbouweconomie. Door opheffing van het Nutive 
Rubber Investigatkm Committee kwam de bewaking van de 
bevolkingsrubbercultuur grootendeels in handen van deze afdee-
ling, welke baar taak verrichtte in samenwerking met het 
Centraal Kantoor voor de Statistiek en <le Afdeeling Landbouw. 

In April verscheen het „E indrappor t " van de serie , ,De 
bevolkingsrubbercultuur in Nederlandsch-Indië"; sindsdien ver-
schenen periodiek communiqués in de „Korte Ber ich ten" van 
i . i Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel . 

Oeregeld werden adviezen uitgebracht inzake de heffing van 
uitvoerrecht op Inlandsche rubber en de toepassing der rubber-
bereidingsordonnantie. Einde 1927 waren 32 vergunningen ver-
leend. terwijl er nog 34 in behandeling waren; ook op agrarisch 
gebied adviseert de Afdeeling geregeld. 

In de Zuidelijke Atjehsche landschappen werd getracht een 
complex gronden te vinden voor het oprichten van een pionier 
landbouwonderneming door het (louvernement als eerste stap 
voor'het vestigen van een cultuurcentrum. Het resultaat was 
echter negatief. 

De Afdeeling hield zich verder geregeld bezig met taxaties 
van oultures en cultuurgronden ten behoeve van de onteigening 
van particuliere landerijen. 

Wetenschappelijke reizen en onderzoekingstochten. Ge-
durende het verslagjaar werden wetenschappelijke tochten 
ondernomen naar den Kloet, de bosschen van Paree, de hout-
vesterij Moenoeng en het mereelgebied, de koraalbanken van 
Papoh, de lahar Kali Toetih en de Hindoe-oudheden Panataran 
en Soerowono. 

VI. HANDEL EN NIJVERHEID. 

§ 1. GROOTHANDEL. 

a. Uitvocrluituhl. 

Di uitvoerhandel gaf in 1027 een normaal verloop te zien. 
De prijzen van de meeste producten stonden op een loonend 
peil, waarbij nog kwam, dat de oogsten veel grooter uitvielen 
dan in het voorafgegane jaar. De Inlandsche bevolking kon 
eveneens van de gunstige prijzen profiteeren, voor zoover zij 
exportgewassen teelde, welke in het verslagjaar ruime oogsten 
opleverden. In verband hiermede nam ook de uitvoer toe. De 
mark. voor Java-suiker ondervond den invloed van den grooten 
wereldsuikeroogst. De vrees voor eene overproductie deed de 
prijzen voortdurend dalen, welke afbrokkeling tot Int einde van 

,.• aanhield. De suikerprijs schommelde tusschen f20,50 
□ f 15,50 per KM) K.C. voor superieure suiker. l>it prijsverloop 

rm mierde zeer sterk de animo voor den suikernandel, welke 
laatste dan ook geen gunstige resultaten kon boeken. De suiker-
producenten daarentegen, die hunne groot, oogsten r. <-«ls in 1026 

hadden verkocht tegen veel hoogere noteeringen, ondervonden 
j geen nadeel van de prijsdaling. Oogst 1927 bedroeg belangrijk 

meer dan oogst 1020 (2 860 040 ton, tegen 1 985 320 ton). Als 
gewoonlijk waren Britsch-Indië en Japan de grootste koopers 
van hef .lava-product; China daarentegen nam veel minder op, 
waarvan de oorzaak in de troebelen in dat land moet worden 
gezoch t . 

De koffie-handel, zoowel in ondernemings- als bevolkings-
koffie, vertoonde scherpe prijsschominelingen, in navolging van 
de buitenlandsche noteeringen, welke geheel beheerscht werden 
door de politiek van het Braziliaansche koffie-verdedig)ings-
instituut. Niettegenstaande deze groote fluctuaties was het 
geheele jaar een loonende handel mogelijk. De koffie-productie 
bedroeg ± 81 <XH) ton meer dan in 1026. De schatting voor 
0.127 was 62 618 ton (38 978 ton in 1926) ondernemingsproduct 
en 56 275 ton (48 819 ton in 1926) bevolkingskoffie. 

De markt voor rubber, die in het begin van het jaar vrij 
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stilbiel was, guf spoedig eene daling te zien, welke gedurende 
langen tijd aanhield. Dit prijsverloop was het gevolg van de 
Amerikaansehe inkooppolitiek. Voorts was het gebruik van 
geregenereerde rubber, liet welk op groote schaal plaats heeft, 
een belangrijke factor, welke het verbruik van ruwe-rubber 
beïnvloedde. Door de Engelsche en Nederlandsehe rubberver-
eenigingen wordt zooveel mogelijk propaganda gemaukt voor 
een grooter verbruik op verschillend gebied, eene actie, welke 
van belang zal blijken in verband met de te verwachten toe-
neming van de productie. Voor Nederlandsch-Indië bedroeg de 
productie ruim 22 000 ton meer dan in 1926, eene vermeerde-
ring zoowel van ondernemings- als bevolkingsrubber. De hoe-
\ i t l h e d e n bedroegen 132 019 ton ondernemingsrubber en + 
93 000 ton bevolkingsproduct, tegen 122 831 en 80 303 ton in 
1936. 

De theehandel kan op een gunstig jaar terugzien. Zoowel de 
oogsten als de verkoopsprijzen waren in het algemeen genomen 
gunstig, evenals de omzet ten op de Batavia-markt. De prijzen 
waren gedurende de eerste maanden eenigszins gedrukt. I n Mei 
echter t rad eene stijging in, in verband met de te verwachten 
kleinere oogsten in Britsch-Indië en de afnemende voorraden 
in Engeland. Die stijging hield tot het einde van het jaar aan. 
Op de Londensche mark t werd meer Java-thee aangeboden, 
als gevolg van den grooteren oogst en de neiging van de produ-
centen om meer rechtstreeks naar Londen te consigneeren. De 
uitvoercijfers naar Engeland vertoonen dan ook eene stijging, 
zoowel voor Java- als Sumatra- thee (Java-thee 27 163 464 
K.G., tegen 23 802 725 K.G. in 1926, en Sumatra- thee 
3 114 312 K.G. , tegen 2 384 166 K.G. in 1926). H e t uitvoer-
cijfer naar Nederland daarentegen bleef voor Java-thee ruim 
één millioen K.G. achter bij 1926; voor Sumatra-thee steeg dit 
met + 234 000 K.G. Australië, me t zijn groot theeverbruik, 
nam evenveel Java-thee af als in 1926, terwijl de verschepingen 
van Sumatra- thee 1 millioen K.G. minder bedroegen. De uit-
voer naar de Vereenigde Sta ten van Amerika onderging een 
achteruitgang van ruim één millioen K.G. In 1927 kwam eenige 
opleving in den theehandel met Rus land; er werd namelijk meer 
naar dit Land afgescheept. 

Vorstenlandsche tabak bracht zoowel kwantitatief als kwali-
tatief een veel beter product op dan in 1926. De gemankte 
prijzen waren dan ook bevredigend, varieerende tusschen 70 
en 130 cents per h K.G. Ook Besoeki-tabak kon goede prijzen 
maken. Sumatra- tabak daarentegen bracht minder op dan het 
voorafgegane jaar. De kwaliteit was, wegens gebrek aan regens, 
minder, hetgeen in de noteeringen tot uitdrukking kwam. Toch 
was het resultaat niet onbevredigend. 

Gedurende het verslagjaar kon van een kinamarkt niet ge-
sproken worden. In den loop van he t jaar werden door de in 
Nederlandsch-Indië gevestigde belanghebbenden bij de kina-

Uitvoer van Nederlandsen 

cul tuur onderhandelingen gevoerd met de in Nederland geves-
tigrle belanghebbenden me t betrekking tot een nieuwe kina-
overeenkomst. Daarbij bleek het gewenscht om te komen tot 
eene vereeniging van alle kinabastproducenten, bij welke alle 
beschikbare en verder te produceeren basten zullen worden 
ingebracht. Op 1 Augustus 19'27 kwam die vereeniging onder 
den naam van „Vereeniging van lünabast-producenten'1 tot 
s tand, waartoe de groote meerderheid der in Europa gevestigde 
belanghebbenden toetrad, terwijl later ook het meerendeel der 
in Indie gevestigden zich daarbij aansloot. De vereeniging voert 
de verdere onderhandelingen me) de kininefabrikanten voor een 
eventueel af te sluiten nieuwe kina-overeenkomst. 

Op de pepermarkt liepen de prijzen tot eene ongekende 
hoogte op. De noteering voor oogst 1927 zette te Tandjoeng-
karang in op f 6 5 per 65 K.G. , welke midden in het seizoen 
steeg tot f 107,50; nadien schommelden de prijzen tusschen 
f 90 en t' 100. De oogst viel veel kleiner uit dan in 1926. Uit 
de Lampoengsche Districten werden ex-oogst 1927 135 000 
piko] uitgevoerd, waarbij nog + 6000 pikol moeten gerekend 
worden, welke aan het einde van het jaar in handen waren van 
exporteurs, tusschenhandel en producenten. De kwaliteit van 
het product was in het algemeen goed. Door de scherpe keuring 
in Europa en Amerika, als gevolg van de hooge prijzen, vielen 
op vele partijen claims, voornamelijk wegens te hoog stof-
gehalte. 

Uit het volgende overzicht blijken de laagste en hoogste 
noteeringen van enkele producten op de Batavia-markt in 1927: 

i la prijs. Hoogste prij-. 

Citronella-olie, per K.G f 1,70 f 2,1."» 
Copra (Java-) , per pikol 15,— 16,50 
Damar (Pontianak-) per pikol 58,— 72,— 
Grondnoten (gepelde, Cheribon-), per 

pikol 14,— 16,62* 
Huiden (koe-), droge, per pikol 85 ,— 180,— 
Koffie (ltohusta-), per pikol 40,— 58,00 
Tapioca (fabrieksmeel), per pikol 6,25 8.37A 
liubber (Java Standard crêpe), per 

l- K.G 0,85 1,11 
Peper (zwarte), per pikol 87,— 101,60 

De volgende statistieken geven vergelijkende cijfers voor den 
uitvoer van Nederlandsch-Indië gedurende 1924/1926 naar 
Nederland, Engeland, Duitschland, de Vereenigde S t a t en van 
Noord-Amerika, Japan , Australië en Nieuw-Zeeland. 

Indië naar Nederland. 

Benaming der 
voornaamste goederen. % Hoeveelheid 

(in duizend-
tallen). 

Waarde 
(in f 1000). 

1925. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

Waarde 
(in f 1000). 

1926. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Arachides . . . . 
Cacao 
Caoutchouc . . . . 
Cocabladeren . . . 
Copal 
Copra 
Damar 
Erts (mangaan ) . . 
Foelie 
Gedistilleerd, arak . 

, spiri tus 
Getah (alle soorten). 
Huiden 

K.G. 

K.G. 

1545 
1130 
6 356 

791 
1771 

131 366 
814 

6 504 
251 
658 

5 401 
3 

3 685 

319 
904 

7 810 
1226 

469 
37 430 

879 
780 
688 
346 
756 

15 
4 535 

433 
810 

8 494 
658 

2176 
126 410 

478 
3 026 

260 
747 

2 262 
14 

3 317 

106 
839 

22 422 
881 
675 

36 957 
218 
303 
873 
839 
294 

11 
3 883 

444 
647 

11409 
763 

2 011 
151 408 

642 
3 460 

280 
763 

1830 
15 

3 926 

110 
508 

32 590 
748 
586 

39 615 
343 
•22-2 

1071 
458 
2:38 

48 
4 764 

file:///itlheden


VERSLAG 1 9 2 8 . 

207 Hoofdstuk O, afd. VI. 208 

Benaming der 
voornaamste goederen. 

a 

1924. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

Waarde 
(in f 1000). 

1925. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

192*5. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Kaneelkassie (cassia vera) . 
Kinabaat 
Kinine 
Koffie, gepelde 
Muskaatnoten 
Nagelen 

i aetherische, citronella-
kajoepoeti-
andere 

t katjangolie . . 
Olie, vette ' klapperolie . . 

/ palmolie . . . 
Peper, witte 

„ , zwarte 
Rotting en rottingstokken . 
Rijst, gepelde 
Sigaren en sigaretten . . . 
Suiker 
Tabak, blad (Deli-tabak) . . 

, „ (andere) . . . 
Tabak, krosok 

wortels. . . . 
. meel . . . . Tapioca- < 1 paarl . . . . 

flake . . . . 
Thee, blad-

, stof- . 
Tin 
Veevoeder, coprakoeken . . 
Vezels, kapok-
Zaden, oliehoudende (sesam-

zaad) 

Arachides 
Cacao 
Caoutchouc, ruwe of fabriek-

matig bereide 
Copal 
Copra 
Damar 
Gambir 
Hout, ebben-
Huiden 
Kinabast 
Kinino 
Koffie, gepelde 
Koperpoeder (joodkoper) . . 
Mais 
Muskaatnoten en nagelen. . 
Olie (aeth., citronella-). . . 
„ vette (klapperolie) . . 

K.G. 

L. 
n 

K.G. 

K.G. 

1 190 
5114 
157 

20 807 
975 
34 
37 
6 
6 

357 
5114 
5101 
19 222 
1279 

46 
206 
14 
55 

1586 

774 418 
1279 .537 
673 549 

3 044 1278 
4 165 659 
31754 5 395 

17 140 4 508 
17 899 91232 
16 979 16 979 
32 561 13 349 
5 479 274 
4 699 752 
3 569 928 
2 385 549 
15 805 26 552 
221 266 

6 825 19 861 
1748 140 
3 887 4136 

313 

1001 
5 238 
128 

20 521 
993 
7 
56 
6 
2 
1 

3 692 
1596 
373 

2 315 
3 977 
17 718 

1 
18 286 
16 512 
11568 
51885 
3 232 
2 484 
2 105 
2 201 
11113 

584 
7 393 
4 073 
4 681 

496 

300 
5 343 
4 502 
19 933 
1520 

10 
243 
16 
28 
1 

1809 
527 
481 

1635 
576 

3 006 
3 

3 273 
71993 
13 882 
18 690 

162 
273 
341 
339 

17114 
449 

22 548 
387 

4 918 

97 

Uitvoer van Nederlandsch-Indië naar Engeland. 

425 
5 248 

91 
20 916 

770 
101 
59 
4 
8 

2 868 
4 042 
106 
889 

3 046 
22 640 

13 
74 

14 992 
14 395 
43 194 

454 
2 780 
2 341 
1265 
16 422 
1116 
8 426 
9 376 
4 468 

121 

1542 398 1851 480 2 259 
110 88 32 33 13 

13412 16 216 18 003 46 903 29 398 
1304 345 1991 617 1877 
6 418 1887 6 870 1992 8 297 
320 190 245 125 281 

1097 877 - 1090 981 1085 
378 26 367 26 26 
347 455 265 672 175 
710 710 649 662 742 

— — — — 0.075 
1021 895 351 362 100 
82 615 107 947 100 

3 741 262 5 493 439 1 114 
14 19 12 13 6 
124 697 99 427 258 

7 038 3800 5 832 2 858 13 388 
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Benaming der 
voornaamste goederen. 

1924. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1925. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1926. 

Hoeveelheid 
(In duizend-

tallen). 
Waaide 

(in I' 1000). 

Peper, witte . . . . 
, zwarte . . . ' . 

Hotting 
Hijst, gepelde . . . . 
Suiker 

wortels. . 
meel. . . 

Tapioca, j H a k e . . 
f pearl . . 

Thee 
Tin 
Veevoeder, coprakoeken 
Vezels, k a p o k - . . . . 

K.G. 878 
| (166 
1 939 
3 219 

100 286 
20 077 
14 762 
3 125 
5 076 

22 063 
3 790 

512 
436 

716 
1711 

810 
547 

26 362 
1004 
2 862 

719 
1320 

36 855 
11029 

41 
528 

978 
8 615 
2119 
4 493 

23 500 
21440 
10 303 

1568 
8 389 

20N456 
4 428 

458 
261 

1252 
2 549 

318 
764 

4 207 
1072 
1 133 

242 
549 

29 721 
13 506 

44 
337 

Uitvoer van Ncderlandsch-Indië naar Duitschland. 

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 

Akanvangi 
Arachides 
Benzoë 
Caoutchouc 
Copal 
Copra 
Damar 
Erts imangaan) 
Qambir . . '. 
Hoeden (hamboe-) . . . . 

landere van Inl. fa-
brikaat) 

Hout (ebben-) 
Huiden 
Koffie, gepelde 
Ifala 
Olie, aotherische(alle soorten) 
Rotting en rottingstokken . 

K.G. ï yzo 

1658 1842 
1 187 455 

40 737 11542 
101 73 
119 115 
675 283 

11286 1898 
157 ' 50 

413 205 
2 596 683 
647 1882 
8 1 

420 705 
885 477 

163 41 

902 
5 106 
1877 
1319 

4 
1318 
il 766 
2 729 
3 720 

26131 
3 930 

201 
387 

16 

4 589 
1241 

55 754 
53 
74 

1355 
14 205 

107 

242 
5 910 

75 
108 

2 654 

11487 
474 

16 259 
151 
77 

447 
2 283 

41 

304 
1058 

8 
167 

1 139 

2 973 
1 155 
52 331 

127 
143 

1047 
7 374 

67 

59 
10 

327 
102 
110 

1795 

Uitvoer van Nederlandsch-Indië naar Frankrijk. 

K.G. 

stuks. 

K.G. 

Handelingen der Staten-Genernal. 

44 22 112 64 101 42 
796 139 689 136 41 5 
41 28 53 36 72 52 
619 726 1710 4 503 2 747 7195 
508 135 464 144 803 2it) 

5S 478 16 384 56 796 16 479 53 527 14 070 
124 131 134 149 199 187 
147 IS 3 312 831 430 33 
218 174 145 131 906 73 

1322 463 761 221 926 878 
2 480 L-.,> 1849 370 1 149 171 
1185 . 38 1 47S 103 1984 198 
1334 1 680 1078 1 317 1 1S9 1 767 
14 479 11868 16619 M 986 22 320 19881 
9 127 639 3 851 268 626 37 
199 1 137 426 1891 696 1 690 

1457 231 1 718 258 1640 308 

lagen. 10S 6—1929. 5. Ned.-Indië. 2 

1416 
• 4 188 

215 
222 

1 
540 
802 
435 
641 

33 859 
13 293 

15 
412 

7 934 
451 

13 428 
363 
135 
347 

1225 
28 

60 
1 

1 104 
107 
162 
703 
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Benaming der 
voornaamste goederen. 05 

j 
2 

1924. 1925. 1926. 
Benaming der 

voornaamste goederen. 05 

j 
2 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
(in diiizend-

tallein. 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid W a a r d e 
(m du>zond- , n m ) 

tallen). 

1 wortels . . . . 
Tapioca* meel 

f tlake en paarl 
Thee 
Tin 

, , alle andere soorten . 
Zaden, oliehoudende (teng-

K.G. 

1 

n 

n 

1 

* 

2 366 
524 

114 151 
8 931 
1246 
2 49'.) 
299 

2 022 
114 
63 

723 

402 
286 

80022 
447 
199 
576 
503 

5 883 
144 
38 

79 

5 471 
950 

29 351 
2 339 
4 174 
859 
182 

1 207 
40 
320 

29 

929 
569 

5 254 
117 
459 
133 
281 

3 680 
52 
187 

3 

4 254 
315 
618 

5 462 
699 
150 
137 

1554 
64 
205 

146 

724 
191 
102 
215 
83 
25 
196 

5 253 
67 
65 

22 

Uitvoer van Nederlandsch-Ind:;: naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

Aardolie, vloeibare brandstof 
Aardolieproducten, paraffine 
Arachides 
Cacao 
Caoutchouc 
Copal 
Copra 
Getah-pertja 

„ andere 
Huiden 
Kaneelka<sie (cassia vera) . 
Koffie, gepelde 
Muskaatnoten 
Nagelen 
Peper, witte en zwarte . . 
Pinangnoten 
Rotting 
Schelpen 
Suiker 
Tapiocameel 
Thee 
Tin 

| kapok . . . . 
Vezels sisalhennep . . 

( alle andere. . . 

Aardolie, vloeibare brandstof 
/ kerosine. . . 

Aardohe- \ , 
producten, b , ' " z m e • • • 

f paraffine . . 
Caoutchouc, ruwe of fabriek 

matig bereide . . . . 
Cacao 
Copra 
Damar 
Hout, ebbeii" 
Huiden 

L. 
K.G. 4 408 

1972 
5 

67 670 
5 534 
377 
367 
443 

1075 
1442 

15 443 
449 

4 
14 194 

21 
1867 
522 

4 919 
34 976 
2 925 
BM 

7 845 
13 909 

422 

1349 
513 

4 
78 677 
1467 
106 
323 
228 

2 739 
433 

13 934 
599 

6 
6 469 

5 
300 
551 

1294 
5 596 
4 915 
2 490 
9 881 
6 954 
36S 

Uitvoer van Nederlandsch-Indië 

K.G 

373 602 
1 193 

10 407 
8 935 

763 

357 
Uil 

6087 
29 

9 714 
82 

1332 
2 734 

: 060 

100 
184 
356' 

19 827 516 18 891 
6 142 1879 5 572 
520 135 402 
— — 21 

75 566 188 009 67 727 
8 180 2 536 8 044 
112 34 2 259 
825 1040 632 
709 380 1332 
918 2719 1 149 

1 193 354 741 
9 722 10 223 6 136 
600 940 527 
13 20 41 

8 350 6 360 2 533 
— — 85 
2 061 309 2 276 
311 396 457 

9 728 195 — 
41 782 4 591 43 524 
3 806 5 074 3 919 
341 1040 1477 

8 268 10 665 7 834 
12 945 5 437 18 554 
440 424 334 

naar Jap an. 
86 384 7 455 271 191 
— — 14 853 
4 392 562 111 
8 271 2 531 12 972 

213 538 288 
22 23 — 

93 101 163 
3 436 241 5144 

(i 13 48 
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1924. 1 10 86. 1926. 

Benaming der 
voornaamste goederen. 

M
aa

ts 
ta

l 

Benaming der 
voornaamste goederen. 

M
aa

ts 
ta

l 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

Waarde 
lin f Kxxb. 

Boe veel beid 
Tin duizend-

tallen). 
Waaide 

lin f 1000). 

K.<;. 932 932 450 169 640 648 
Koffie n 392 :',ll 582 .V.:; 7 is 648 

n 134 21 91 14 :i.-.l 43 
n 894 429 764 468 1 oc,.-) 829 
n 331204 86 234 424 064 76896 441 949 lÜL'Hi 

n 2 101 886 10 299 1 133 831». 986 
Thee, bl;td- n 2 4 3 5 a 3 
Tin n 965 

123 
2 809 

126 
557 

t;.-> 
1699 

66 
608 
243 

1 70U n 965 
123 

2 809 
126 

557 
t;.-> 

1699 
66 

608 
243 88 

, . , ; katoen, gezuiverde . Vezels < , ' 6 

i katoen, ruwe . . . 
' sisalhennep . . . 

n 108 95 15 15 56 66 , . , ; katoen, gezuiverde . Vezels < , ' 6 

i katoen, ruwe . . . 
' sisalhennep . . . 

n 904 199 825 206 • >72 163 
, . , ; katoen, gezuiverde . Vezels < , ' 6 

i katoen, ruwe . . . 
' sisalhennep . . . n 85 !•_' 191 80 105 11 

Uitvoer van Nederlar.dsch-IrJië naar Australië en Nieuw-Zeeland. 
Aardolie, vloeibare brandstof 

t kerosine . . . 
Aardolie- ) b e n z i n e . . . 
producten l 

( t u r p i n e . . . . 
Arachides 
Caoutchouc 
Cacao 
Copal 
Koffie, gepelde 
Olie (aeth., citronelkv) . . . 
Rotting 
Rijst, gepelde 
Specerij (peper) 
Suiker 

/ wortels . . . . 

K.fi. 

Tapioca- ' meel . . . . 
I paarl en tlake. 

Thee 

Vezels S k a p 0 k • • • 
t sisalhennep . . 

Vruchten, versche . . . 
Zaden, olie- (djarakpitten) 

b. 

165 799 
15 38'.» 
35 754 

2 520 
372 
286 

10 
148 
770 

11 
1024 

10 
199 

13 357 
435 

28 
1835 

12143 
3186 
2 916 
1465 

505 

/ 

4 311 
1062 
4 576 

290 
97 

392 
8 

39 
661 

63 
166 

2 
159 

3513 

4 
477 

20 392 
4 014 
1102 

117 
116 

171898 
14 576 
1 201 
2 999 

511 
1 178 

32 
170 
988 

11 
1369 

175 
56 

591 
8 

2 266 
11837 
3 460 
2 252 
1802 

799 

4 456 
1006 

154 
345 
130 

3 861 
33 
53 

1 080 
4!» 

210 

225 
10 
30 

1 
367 

18 035 
4 464 

946 
126 
168 

216 S77 
8817 

138 
2 008 

498 
2 493 

52 
220 
S54 

12 
1 276 

38 
157 
659 
20 

1080 
10S99 
3 804 
2 ss:; 
1 721 
1 225 

5 868 
608 

18 
200 
122 

6 878 
41 
82 

774 
42 

188 

68 
25 
28 
2 

194 
16 214 
4 015 
1 127 

90 
200 

Invoerhandel. 

Het jaar 1927 is voor den invoerhandel veel gunstiger geweest 
dan zijn voorganger. Als voornaamste oorzaken mogen wel aan-
ganomen worden de voortzetting van de opleving in tal van 
bedrijven en de ruimere middelen der Inlandsche bevolking 
als gevolg van grootere oogsten en gunstige prijzen van de 
Inlandsche exportgewassen. Verder nebben in verschillende 
streken de groot-landbouwbedrijven, tengevolge van hunne 
gestegen producties, meer arbeidskrachten in dienst genomen, 
waarmede het uitbetaalde arbeidsloon evenredig steeg. Voorts 
mag nog gewezen worden op den overvloedigen rijs'oogst op 
Java , zoodnt ook minder voor import-rijst behoefde te worden 
betaald. Vele importeurs lagen kans hunne voorraden tol een 
minimum terug te brengen, waardoor een gezonde liquide 
positie werd geschapen. De verandering in de verhouding van 
importeur en Chineeschen tusschenhandel ontwikkelt zich nog 
voortdurend in de richting van het zelfstandiger optreden van 
den laatsten. De Japansche concurrentie neemt nog steeds toe, 
terwijl het aantal zeer uiteenloopende artikelen, waarmede dit 
land :n Indië ter markt komt, stijgt. Naast den invoer van 
manufacturen, in het bijzonder van supers en drillings, welke 
sinds enkele jaren de markt beheerschen, neemt de invoer van 
kramerijen hand over hand toe. Als oorzaak hiervan wordt be-

ichouwd de verminderde afname van China van deze artikelen. 
I Zeer vele, oorspronkelijk voor genoemd land bestemde arti-
I kelen, werden naar Java verscheept en tot eiken prijs van de 

hand gedaan. 
De resultaten van den manufacturenhandel zijn beter geweest 

dan in 1926. Gedurende de eerste maanden van het jaar was 
de verkoop gunstig. In verband met de te verwachten groote 
"ogstheschotten, werden aanzienlijke hoeveelheden cambrics 
opgenomen en tot batiks verwerkt. Ook de vrees voor hoogere 
prijzen «leed den afzet toenemen. Fancvgoederen maakten 
gocd.- prijzen, waardoor met deze manufacturen dan ook gun-
stige resultaten werden bereikt. De afzet van artikelen, geheel 
of gedeeltelijk van kunstzijde, nam eveneens toe. 

In den klenrstoffenhandel was Duitschland als gewoonlijk de 
voornaamste leverancier van verven, bestemd voor de batik-
induatrie. Tengevolge van de fusie der Duitsche fabrieken is de 
onderlinge concurrentie verdwenen. Behalve dit land, impor-
teerden ook Frankrijk en Zwitserland hunne kleurstoffen. De 
hoeveelheden zijn, vergeleken bij die welke Duitschland invoert, 
echter Zeer bescheiden. 

De technisehe-invoerhandel stond er eveneens uiei ongunstig 
voor. De levendigheid in den landbouw en andere bedrijven 
deed een normale vraag ontstaan van technische artikelen en 
machinerieën, zoowel voor vervanging als nieuw-aanschaffin". 
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In hel afgeloopen jaar badden enkele groote faillissementen tfederlandsoh-Indië gedurende de jaren 1924/1926 van Neder-
plaats. j land, Duitschland, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, 

Hieronder volgen vergelijkende cijfers van den invoer in Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. 
Invoer in Nederlandsch-Indië uit Nederland. 

Benaming der 
voornaamste goederen. i 

L924. L925. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waaide 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in i' looO). 

1926. 

Hoeveelheid 
uu duizend-

tallen). 
Waaide 

(in f looi)). 

Aardewerk 
Bier . . 

Eetwaren 

Cement in vaten 
Dak- en wandbedekking (as-

bestcementplatenofeterniet) 
Drukwerk 

biscuits . . . 
natuurboter . . 

I kunstbeter . . 
cacao, bereide . 
groenten . . . 
kaas 

Filterdoek 
Garens 
Geneesmiddelen 
Jenever 
Kleederen 
Koper in bladen en platen . 
Krainerij 
Lucifers 
Machines en werktuigen 

(electrische toestellen en 
machines) 

ld. (voor suikerfabrieken). . 
Manu facturen, katoenen, ruwe, 

ongebleekte 
ld., katoenen, gebleekte . . 
ld., geverfde of gedrukte en 

bontgeweven (sarongs, kains, 
slendangs en hoofddoeken) . 

ld., geverfde of gedrukte en 
bontgeweven, n. a. g. . . 

Id.,- wollen en halfwollen . . 
ld., confectiegoed 
Melk, gecondenseerde . . . 
ld., gesteriliseerde . . . . 
Mes! (zwavelzure ammoniak) 
Modewaren 
Olie, vette (lijnolie) . . . . 
Papier en papierwerk . . . 
Rijwielen, gewone . . . . 
Sigaren 
Sigaretten 
Spoorwegmateriaal, rollend . 
Verfwaren 
IJzer en staal (staven. bla-

den en platen) 
ld. (dakbedekking en goten) . 
ld. (buizen en pijpen) . . . 
ld. (ij/.er- en staaldraad) . . 
Zwavelzuur, ruw ongezuiverd 
Zeep 

Gld. 
L. 

vaten. 

Gld. 

L. 
Gld. 

grosdoosjes. 

Gld. 

I.. 
Gld. 

L. 
Gld. 

stuks. 
K.G. 

n 
Gld. 

1384 
12 

915 

304 

1 02 S 

1607 

I 1 
1-25 
22 

l 296 
940 
57 

194 
1 526 
904 
611 
161 
880 
085 
912 
438 

1313 
1 114 
1 232 
1 313 
132 

2 580 
509 

1771 
5 985 

1354 
29 641 

2 822 

6 952 
327 

1 529 
1916 
586 

2 352 
936 
857 

1 957 
686 

2 058 
117 

1 093 
2 955 

1 992 
170 

2 935 
187 
120 
478 

1538 
49 

1064 

216 

1377 

1968 

15 
157 
19 

1 171 
1 079 
185 

84 
1 777 
1 118 
457 
210 

1168 
635 
964 
494 

1662 
1024 
1 103 
1584 
164 

1749 
305 

948 
6 692 

1840 
35 908 

6 064 

9 010 
354 

2 5 ! 1 
1459 
496 

2 840 
908 

1070 
2 156 
847 

2 590 
104 

1 121 
2 656 

1 697 
87 

4 196 
100 
86 
388 

1915 
25 

1099 

142 

1259 

1862 

14 
139 
L6 
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Invoer In Nederlandsch-Indië uit Engeland. 

Benaming der 
voornaamste goederen. ca 

ca 

1924. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waardo 

(in f 1000). 

1925. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1926. 

Hoeveelheid 
(in duizend' 

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Automobielen 
Bier 
Chemicaliën (caustic soda) . 
ld. (koolzure soda) . . . . 
Dranken, gedistill. (whisky) 
Drukwerk 
Eetwaren (biscuits) . . . . 
ld. (visch) 
Garens, om te weven . . . 
ld., andere . . . . . . . 
Kleederen . . . . . . . 
Koper in bladen of platen . 
Kramerij 
Leder en lederwerk . . . . 
Lood, bewerkt en onbewerkt 
Machines en werktuigen voor 

suikerfabrieken . . . . 
Manufacturen, katoenen, 

ruwe, ongebleekte. . . -. 
ld., katoenen, gebleekte . . 
ld., katoenen, geverfde of 

gedrukte en bontgeweven 
ld., wollen en halfwollen. . 
ld., confectiegoed 
Mest (zwavelzure ammoniak) 
Modewaren 
Naaimachines en onderdeden 
Olie. vette (lijnolie) . . . . 
Papier en papierwerk . . . 
Rijwielen (gewone) . . . . 
hl. (motor-) 
Sigaren en sigaretten . . . 
Steenkolen en cokes . . . 
Verfwaren 
IJzer en staal (staven, bladen 

en platen) 
ld. (buizen en pijpen) . . . 
Zeep 

Automobielen . . 
Automobielbanden 
Dier 
Cement in vaten . 

aluin . . 
Chemi-1 calcium carbid 
caliën ) zwavel . . . . 

I zwavelzuur, ruw 
Drukwerk 
Geneesmiddelen . . . . 
Gloeilampen (peren) . . 

s tuks . 
L. 

(Md. 
n 

L. 
Gld. 

stuks. 
L. 

Gld. 
stuks. 

n 

K.G. 
ton. 

Gld. 

s tuks. 

0.034 
275 

265 

152 
255 
525 
198 
771 

72 
511 

75 
651 

2 422 
313 
169 
401 
344 
363 

975 

0.085 
279 

256 

II 
51 

9 
0.211 

133 
13 

2 656 
17 759 

27 162 
412 
924 

7 405 
760 
876 
26 
632 
531 
i30 
723 
505 
618 

895 
211 

3 709 

15 
87 

0.460 
175 

14 

Invoer in Nederlandsch-Indië uit Duitschland. 

stuks. 
n 

L. 
vaten. 
Gld. 

0.015 
20 

6 864 
65 

191 

54 
333 

1 279 
312 

11 
25 

1 
104 
571 
172 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 5. 

617 

Ned.-Indië. 

222 
256 
522 
151 
718 
90 
521 
73 
666 

2 917 
450 
162 
412 
296 
366 

1054 

2 749 
26 203 

38 805 
533 

1385 
4 532 
943 

1 139 
20 
859 

1389 
250 
954 
392 
700 

825 
399 

4 486 

0.010 38 
27 518 

7 882 5 213 
88 335 

— 72 
— 61 
— — 

136 
778 
234 

0.067 
384 

259 

2'.) 

2S 
1 

178 
8 

0.023 43 
12 322 

9 154 5 678 
175 666 
— 95 
— 51 
— i 

— I 17 
— 1 807 
357 1 6 6 

•_' I 
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Benaming der 
voornaamste goederen. 2, 

1921. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

1925. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

1 E a B 
I 
B 

Goud- en zilverwerk . . . 
Instrumenten, muziek- . . 
Kramery 
§ drijfwerktuigen . . . 

electrische, n. a. g. . . 
electrische toestellen . 
voor suikerfabrieken . 
machinaal gereedschap 
landbouwwerktuigen . 
handwerk- en am-

bachtsgereedschap . 
Manufacturen, confectiegoed 
Messenmakerswerk . . . . 
Mest (fosfaten en superfos-

faten) 
ld. (zwavelzure ammoniak) 
Naaimachines 
Papier en papierwerk . . . 
Reukwerken en schoonheids-

middelen 
Rijwielen (gewone en motor-) 
Spoorwegmateriaal, rollend 
Uurwerken 
, . , / alizarine . . 
Verf waren, 
natte en aniline . . . 
droge I indigo . . . 
Wijn 
IJzer en staal (staven, bladen 

en platen) 
ld. (buizen en pypen) . . . 
ld. (spoorstaven, lasch- en 

verbindingsplaten voor 
spoorwegen) 

Ijzerwerk (draadnagels en 
spijkers) t 

Zeep 

Qld. 

stuks. 
Gld. 

stuks. 
Gld. 

K.G. 

Gld. 

6 422 

204 
381 

3184 
1384 

350 
375 
631 
57 

728 

728 

1007 
570 

127 
1390 

86 
1205 

511 
444 
917 
306 
659 

1204 
632 

75 

1079 
1323 

899 

1293 
208 

10 

12 326 

Waarde 
(in f 1000). 

921 

209 
1064 

107 
1038 

649 
538 
663 
589 
532 

2 239 
776 
96 

1 197 
1919 

1356 

770 
238 

192(5. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 

12 

11204 

Waarde 
(in f 1000). 

310 _̂_ 34 
641 — 839 

2 767 — 2 434 
2195 — 3 389 
366 — 100 
437 — 1477 

1 102 — 1397 
84 — 22 
903 — 966 

1 133 
1 1KA 

— 1 135 
1 OAQ 

947 

46 
5 925 

172 
1925 

821 
636 
754 
858 
536 

2 952 
753 
143 

2 267 
2 210 

1258 

760 
315 

Invoer in Nederlandsch-Indië uit Frankrijk. 

Automobielen 
Automobielbanden . . . . 
Cognac 
Geneesmiddelen, met en zon-

dpr gedistilleerd bereid . . 
Kleederen 
Kramerij 
Machines en werktuigen . . 
Manufacturen, katoenen, ge-

bleekte 
ld., geverfde of gedrukte en 

bontgeweven 
ld., zijden en halfzijden . . 
Modewaren 
Papier en papierwerk . . . 

stuks. 

L. 

Gld. 

0.155 377 
93 1474 
318 790 

204 
— 229 

283 
230 

1QA 

348 
79 

207 
300 

0.225 
86 
615 

484 
1288 

1339 

242 
232 
201 
263 

224 

542 
150 
274 
457 

0.339 675 
42 729 
673 1349 

248 
163 
217 
339 

114 

316 
104 
263 
460 
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Benaming der 
voornaamste goederen. 

1924. 

Hoeveelheid 
(in duizend-

tallen). 
Waarde 

1925. 1926. 

Hoeveelheid Waarde 
11 f 1000). : ( i n d u i z e n d - (in VlOOOl. tallen). 

Hoeveelheid 
in (duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

Reukwerken en schoonheids^ 
middelen, al dan niet met 
gedistilleerd bereid . . . 

Rjjwielbanden 
Verfvvaren 
Wyn, afgetapt 
ld., op fust 
ld., mousseerende . . . . 
IJzer en staal, ijzerwerk en 

staalwerk (alle soorten). . 
Zeep 

Gld. 
stuks. 
Gld. 

L. 
« 

Gld. 

130 

163 
179 

393 
156 
161 
290 
127 
269 

75 
212 

180 

215 
227 

560 
191 
326 
377 
121 
482 

114 
250 

210 

295 
393 

553 
228 
238 
379 
187 
662 

190 
198 

Invoer in Nederlandsch-Indië uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

/ kerosine. . . L 35 988 2 699 36 296 2 722 26 650 
Aardoliepro- consistentvet . 

ducten j smeeroliën . . 
Gld. 

n 

— 81 
2 287 

97 
1634 

— 

I asphalt . . . « — 450 — 691 — 
Automobielen (vrachtvoer-

stuks. 0.140 298 1 1002 2 
• 2 4 648 5 9 290 6 

Automobielbanden . . . . . 98 1652 117 2 285 159 
Gld. — 265 — 101 — 

» — 5 — 4 
. — 1274 — 1753 — 

Electrische toestellen en 
w _ 43 _ 91 

Hars 
» z . 1363 

17 
— 1 192 

16 » z . 1363 
17 

— 1 192 
16 

Machines en werktuigen 
(drijfwerktuigen) . . . . ff 384 1031 _ 

ld. (machinaal gereedschap) w — 29 — 57 — 
ld. (handwerk- en am-

bachtsgereedschap) . . . . 167 469 __ 
Meel n 

n 

97 
467 

81 
709 Wasdoek (imitatieieder) . . 

n 

n 

97 
467 

81 
709 

IJzer en staal (staven, bladen 
en platen) n 60 216 

ld. (buizen en pijpen) . . . TJ — 7 114 . 3150 — 
Ijzerwerk (draadnagels en 

n 17 __ 14 
IJzer en staal, ijzerwerk en 

staalwerk, alle andere 
*i 694 1619 

Zink in bladen of platen . . K.G. 7 4 88 70 31 1 

Invoer in Nederlandsch-Indië uit Japan. 

Aardewerk (borden) . . . 
ld. (kopjes en schoteltjes). 
Automobielbanden . . . 
Bier, afgetapt 
Cement, in vaten. . . . 
Garens, katoen 
ld., andere 
Geneesmiddelen . . . . 
Glaswerk (lampeglazen) . 

dozijn. 

stuks. 
L. 

vaten. 
Gld. 

dozijn. 

2 761 
106 

2 229 
597 

2 576 
12 445 
3120 
1993 

8 
2 171 

249 
1360 

31 

1283 
51 

457 
67 

542 

354 
8 678 

24 

1912 

1041 1 791 1800 2 575 1 295 1 774 
1040 1 155 1 442 1529 973 1056 

84 685 140 1500 77 937 
426 364 532 357 642 896 
133 638 330 1252 493 1881 

— 3112 — 4 336 — 4064 
11 — 226 — 459 

257 — 381 — 24 S 
431 207 \„;<; 416 443 217 
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1924. 192 l«26. 
Benaming der 

voornaamste goederen. s Hoeveelheid 
(in duizend-

tellen). 
Waarde 

( in i' IOIX>I. 

Hoeveelheid 
iin duizend-

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 
Hoeveelheid 
dn duizend' 

tallen). 
Waarde 

(in f 1000). 

do/.illi. BS 480 188 100 186 717 
Glas en glaswerk n. a. g. . Gld. — — 1 146 1 176 
Hout en houtwerk . . . . - — 1 298 — 1 649 2678 
Katjang kedelé n — 816 — L96 96 

ff — 2 Hls — 8846 — 
ff — 1 640 — 2128 — 1 142 

Lucifers, gewone houten . . . 1084 1 l i s 1003 1 l i l 911 1 212 
Manufacturen, katoenen (ru-

we, ongebleekte) . . . . Gld. — 11 966 — 18 OM — 10 225 
ld., ld. igebleekte) . . . . ff — 2 668 — 3 490 — 1 768 
ld., id. (geverfde of gedrukte 

en bontgeweven) . . . . % — 19 010 — 26 577 — 24 957 
Mest (fosfaten en superfos-

n — — — — — 6 
Id. (zwavelzure ammoniak) . K.G. — — — — — — 
Id. (andere s o o r t e n ) . . . . ff 36 5 — — — — 

Gld. — 1761 — 2 206 — 1592 
Papier en papierwerk . . . n — 889 — 587 — 866 
I-iijwielbanden stuks. 333 400 442 469 476 690 
Steenkolen en cokes. . . . ton. 12 270 10 183 15 247 
Thee K.G. 2 714 6 649 3182 7 795 3 041 7477 
IJzer en staal, Ijzerwerk en 

staalwerk, alle andere 
soorten Gld. — 1213 — 2 045 — 1569 

Invoer in Nederlandsch-Indië uit Australië en Nieuw-Zeeland. 

Bier L. 
Chemicaliën (vloeibare am-

K.G. 
Eetwaren, biscuits . . . . Gld. 

. 
ff 

Id., hammen ff 

Id., andere vleeschwaren . . ff 

Id.. vruchten, versche . . . ff 

Id., viuchten, gedroogde en 
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814 — 503 
264 — 285 
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86 
1877 
1 148 
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1416 
24 
476 

168 

114 
1 269 
502 
78 

1 260 
10 

424 

§ 2. NIJVERHEID. 

Nijverheid in het algemeen. Vrijwel alle Kederland»ch-
Indische industrieën hadden met felle concurrentie, zoowel uit 
het buitenland nis tuMchen de bedrijven onderling, te kampen. 

Onder de nieuw opgerichte bedrijven verdient vermelding het 

ten triplexkistenfabriek en eene scheepsbouwmaatschappij 
moesten worden gesloten. 

Bouwmaterialen. De productie van de cement fabriek te 
/ ter belangrijke bedrijf der naamlooze vennootschap General Indaroeng was lager dan verwacht werd tengevolge van de 
Motors te Tandjoengpriok. Een fabriek van bouwmaterialen, groote droogte gedurende een deel van het jaar en de abnormale 
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samenstelling van de gebruikte brandstof. De verscheping van 
Indaroeng naar Java was in 1927 wederom minder dan in 1926, 
terwijl de invoer van Japansche cement op Java toenam. 

Gedurende het afgeloopen jaar was de productie van eenige 
traiondernemingen geringer dan in 1926, terwijl de prijzen niet 
noemenswaardig veranderden. 

Praktische proeven met „stuiftras" wezen uit, dat verwacht 
kan worden dat dit materiaal als bindmiddel voor asfaltbeton 
zal voldoen. 

Metaalnijverheid. Hij de meeete bedrijven waa bet aam al 
gi boekte orders grooter dan in 1926; verscheidene fabrieken 
Konden op volle capaciteit werken. 

Het in werking treden van de bepaling dat gouvernements-
werkplaateen de voorkeur zullen genieten voor aanmaak ten 
behoeve van Landsdiensten, had een achteruitgang in gouver-
nementaordera ten gevolge. 

J)i- concurrentie met de buitenlandsche machinefabrieken, 
zoowel als die tusschen de binnenlandsche bedrijven was groot, 
terwijl bovendien de inheemsche industrie nadeel ondervond 
van eene in April 1927 in werking getreden tarievenwijziging der 
scheepvaartmaatschappijen, waarbij vrachten voor heel- en 
halffabrikaten werden verlaagd, terwijl die voor ruwe mate-
rialen praktisch gehandhaafd bleven. 

De materiaalprijzen bewogen zich in 1927 in dalende lijn. 
Ondanks de ondervonden moeilijkheden, waren de finantieele 

resultaten over het algemeen iets gunstiger dan in 1926. 

Olie-industrie. De uitvoer van palmolie nam met 69 % toe. 
Sedert 1924 is de uitvoer van dit artikel gestegen van 5202 tot 
21 515 ton. 

Betreffende de klapperolie-industrie valt te vermelden dat, 
in vergelijking met het voorafgegane jaar, de uitvoercijfers van 
copra en klapperolie aanzienlijk zijn gedaald, doch de uitvoer van 
coprakoeken, waarvan het grootste gedeelte wordt uitgevoerd 
en slechts een klein gedeelte in Indië wordt verbruikt, aanmer-
kelijk is toegenomen. Hieruit moet geconcludeerd worden, dat 
de productie van klapperolie voor bmnenlandsch gebruik sterk 
is toegenomen. Tengevolge van de abnormale droogte gedu-
rende 1925 en 1926, was de hoeveelheid, in lü'27 door de bevol-
king geleverde copra kleiner dan in 1926. Door het tekort aan 
copra op Java, moesten fabrieken op Java uit de Buitengewes-
ten importeeren en ontstond een felle concurrentie bij den op-
koop, met het gevolg, dat de grondstofprijzen sterk werden op-
gevoerd. 

De uitvoer van klapperolie werd bezwaarlijk, daar de prijs 
van dit product op de wereldmarkt bepaald wordt door die van 
andere vetten en oliën. Het gevolg van deze omstandigheden 
was, dat zooveel mogelijk olie op de Inlandsche markt werd 
geplaatst. 

Papierfabrikatie. De papierfabriek werkte gedurende 1927 
onder normale omstandigheden; de vraag naar papier is toege-
nomen, zoodat niet alleen de fabriek op volle capaciteit kon 
werken, doch tevens de invoer is toegenomen. 

Sigaren* en sigarettenfabrikatie. De omzet in inheemsche 
ligaren waa, niettegenstaande toenemende concurrentie met de 
import-sigaren, bevredigend te noemen. 

De fabrikanten van sigaretten verhoogden aanvankelijk den 
verkoopprijs van hun product teneinde compensatie te vinden 
voor de aanmerkelijke verhooging van den kostprijs tengevolge 
van liet hooge invoerrecht op sigarettenpapier. Door scherpe 
concurrentie van de Inlandsche strootjes daalde de afzet en 
moesten, noodgedwongen, de oude prijzen weder aangelegd 
worden. 

Spiritusfabrikatie. De uitvoer van spiritus is van 17508944 L. 
[waarde f 9 280 236) in 1926 gestegen tot 24 032 693 L. (waarde 
f 3 125 081) in 1927. 

De voortdurend onzekere toestand in China deed den uitvoer 
naar dat land met 1 600 000 L. verminderen. Hiertegenover 
stond echter, dat de uitvoer naar Nederland en Britsch-Indië 
toenam met 5 millioen en 800 000 L. 

Scheepsbouw. In 1927 werd het bedrijf van eene scheeps-
bouwmaatschappij op Java, tengevolge van ongunstige resul-
taten, gestaakt. 

Triplexkistenfabrikatie. Een van de fabrieken in Noord-
Sumatra kwam in 1927 in liquidatie. De prijzen van het afge-
leverde product waren nagenoeg gelijk aan die van 1926. 

Verffabrlkatie. Eene prijsdaling in de grondstoffen ging 
samen met eene vermindering van den verkoopprijs van het 
fabrikaat. 

Emballage-fabrieken. Het aanvoeren van grondstoffen onder-
vond geen belemmering. Concurrentie van cartonnagewerk uit 
Duitscnland en papieren zakken uit Nederland was zeer goed 
merkbaar. 

De loonstandaard bleef onveranderd. De bedrijfsresultaten 
waren bevredigend. 

Weverij. De resultaten over het afgeloopen jaar van de 
particuliere weverij in het gewest Sumatra's Westkust gaven 
aanleiding tot ernstige plannen voor uitbreiding van het 
bedrijf. 

Automobiel' en rijwielconstructie-inrichtingen. Hoewel de 
finantieele resultaten van de. in 1927 te Tandjoengpriok ge-
opende inrichting voor het construeeren op groote schaal van 
automobielen uit ingevoerde onderdeelen niet bekend zijn, kan 
betreffende dit bedrijf vermeld worden, dat de Inlandsche 
arbeider geschikt bleek te zijn voor inrichtingen, welke volgens 
moderne methoden werken op massaproductie. 

Het eonstrueeren van rijwielen uit ingevoerde onderdeelen 
is in 1927 belangrijk toegenomen. 

§ 3. KAMERS VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID. 

Van de 5 in Nederlandseh-Indië bestaande kamers van koop-
handel en nijverheid gaven die te Batavia, Semarang, Padang 
en Makaasar een gedrukt verslag over 1927 uit. 

Bij G. B. 23 Pehr. 1928 n". IC (Bb. n°. 11578) is bet aantal 

leden van de kamers van koophandel en nijverheid te Sema-
rang, Padang en Makassar vastgesteld op onderscheidenlijk 
9, 7 en 7. 

§ i. TENTOONSTELLINGEN. 

Van 26 Augustus tot 6 September 1927 hield het pasar-
gambir-comité op het Koningsplein te Weltevreden een jaar-
markt, waarbij uitheemsche en inheemsche artikelen werden 
tentoongesteld. 

Van 31 Augustus t /m 4 September 1927 werd te Tasikmalaja 

(ree. Ooet-Priangan, prov. West-Java) eene tentoonstelling ge-
houden van Inlandsche nijverheid. De tentoonstelling te Indi-
hiang (rea. Oost-Priangan, prov. West-Java) duurde van 6 t /m 
13 November 1927; de netto-opbrengst werd bestemd voor den 
bouw van een desabrug. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 8. Ned.-Indië. 29 
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Van 25 Juni t / m 10 Juli 1927 hield de vereeniging ,,Neder-
landsch-Indische J a a r b e u n " te Bandoeng de Sste j aa rbeun en 
•mnrki, waaraan dit jaar eene hygiëne-tentoonstelling werd 
verbonden, welke zich in eene buitengewone belangstelling 
mochl verheu 

in Augustus 1027 werd te Indramajoe (res. Indramajoe, prov. 
West-Java) de vijfde jaarmarkt gehouden. 

De Cheribonsche jaarmarktvereeniging organiseerde in Oeto-
ber '11)27 baar derde pasar-malam. 

Te Tjilatjap (rcs. Zuid-Banjoemas, prov. u idden-Java) werd 
van H tot 15 Oetober 1927 eene tentoonstelling gehouden op het 
gebied van nijverheid, visscherij en hygiëne. H e t aantal inzen-
dingen was bevredigend. 

Evenals in 1020, weiden in het gewest Semarang op de af-
deelingshoofdplaatsen jaarmarkten georganiseerd, numelijk te 
Bemarang (van 28 Augustus t / m 12 September) , te Salatiga 
(van 15 t/'m 10 Jul i ) , te Koedoes (van 25 Juni t m 1 Jul i ! en te 
Japara (van 22 t m 29 Oetober). He t batig saldo werd verdeeld 
onder verschillende instellingen ter plaatse. 

Van 30 Juli t ' m 10 Augustus 1027 werd te Jogjakarta eene 
Inlandsche nijverheidstentoonstelling georganiseerd. Te \Yono- 
sari (afd, Goenoengkidoel) werd van 1 t / m 4 Juni 1927 eene 
paardententoonstelhng gehouden, waaraan tevens eene kleine 
expositie van Jnlandsehe nijverheid was verbonden. 

Veeteelt* en landbouwtentoonstellingen werden gehouden t e 
Keiliri (van 0 t m 18 Oetober), te Blitar (van 3 t / m 11 April), 
te Toeloengagoeng (van 10 t, m 29 Augustus) en te Ngandjoek 
(in Oetober), alle in de residentie Kediri (prov. Oost-Java). 

Door de Xgawische jaarmarktvereeniging werd van 1 t / m 
4 Oetober 1927 te Ngawi (res-. Madioen, prov. Oost-Java) eene 
drukbezochte tentoonstelling gehouden van Inlandsehe nijver-
heids artikelen. 

Te Probolinggo (res. Probolinggo, prov. Oost-Java) werd van 
23 Oetober t / m 7 November 1927 eene vruchtententoonstelling 
gehouden. I n de regentschappen Bangil (res. Pasoeroean) en 
Loemadjang (res. Probolinggo) werden veetentoonstellingen 
gehouden. 

De Soerabajasche Jaarmarktvereeniging hield van 24 Sep-
tember t m 0 Oetober 1027 eene tentoonstelling van uitheem-
sebe en inheemsche artikelen. Bovendien werd te Soerabaja 
eene pluimvee- en hondententoonstelling georganiseerd. 

Te Bondowoso (res. Bondowoso, prov. Oost-Java) werd van 
27 Augustus t / m 4 September en te Djember (res. Djember, 
prov. Oost-Java) van 31 Augustus t 'm 9 September 1927 een 
pasar-malam gehouden. 

Op Madoera hadden veetentoonstellingen plaats in de regent-
Bchappen Boemenep en Pamekasan (res. Oost-Madoera, prov. 
Oost-Java"). 

Van 81 Augustus tot 10 September 1927 werd te Lembang 
(onderafd. Sindjai, afd. Bantaeng. gouv. Celebes en onderh.) 

eene tentoonstelling gehouden/op het gebied van handel, nijver-
beid en scheepvaart, welke door de vele inzendingen, ook van 
buiten het gewest, alsmede door het drukke bezoek geslaagd 
mag worden genoemd. 

Me op 31 Augustus en 25 December 1027 Ie Penoeba (onder-
afd. Lingga, SM. Tandjoengpinang, res. Riouw en Onderh.) bij 
wijze van proef gehouden tentoonstellingen zijn als*zoodanig 
geslaagd. I luis- en handwerknijverheidsartikelen en landbouw-
produoten werden tentoongesteld. 

I n Augustus 1927 werd te Rabandjahe (afd. Bimeloengoen 
en de Karolanden, gouv. Oostkust van Sumatra) eene djeroek* 
tentoonstelling gehouden, waarvan de opbrengst werd bestemd 
voor den bijbouw van een scboollokaal van de particuliere Hol-
landsch-Inlandsche school aldaar. 

Evenals in vorige jaren, werd gedurende de rendagen te 
Padang (res. Sumatra ' s Westkust) een pasar-malam gehouden. 
Inzendingen van kunst en nijverheid werden van verscheidene 
afdeelingen van dit gewest ontvangen, zooall houtsnijwerk, 
zilver- en goudwerken van Kota Gedang, koperwerk van Soen-
gaipoear. Enkele firma's hadden monster-waren uitgestald, 
terwijl autohandelaren een reclamestand op het terrein hadden. 

Te Kepahiang (onderaid, Bedjang, res. Benkoelen) werd van 
15 t ui 10 April 1027 eene tentoonstelling gehouden van in-
heenische kunstnijverheidsartikelen, bestaande uit fraaie ver-
zamelingen van Bi djangsche weefsels. Een 40-tal kains werd 
door tusschenkomst van de Afdeeling Nijverheid van he t 
Depar tement van Landbouw naar Java gezonden ter expositie 
op de jaarmarkten aldaar; deze inzending werd met een zilveren 
medaille bekroond. Verder had op 16 en 17 September 1927 
eene tentoonstelling plaats t e r bevordering van den veestapel, 
waarbij verschillende geldprijzen waren uitgeloofd. Ter ge-
deeltelijke bestrijding van de daaraan verbonden uitgaven werd 
een goederenloterij groot f 1000 toegestaan. Tijdens beide ten-
toonstellingen werden paardenraces gehouden, niet alleen als 
at tractie, maar vooral ook met de bedoeling de verschillende 
eigenaars aan te sporen tot betere verzorging van deze dieren. 

Gedurende de feestweeh ter gelegenheid van de viering van 
den verjaardag van H . M. de Koningin werden te Bandjermasin 
tentoonstellingen gehouden. De inzendingen bestonden hoofd-
zakelijk uit plaatselijke nijverheidsartikelen, landbouw-voort-
brengseleu, modellen van in het gewest gebruikte zeewaardige 
zeilvaartuigen, fuiken en andere voorwerpen bestemd voor de 
vischvangst. 

Gedurende de laatste dagen van Augustus en het begin van 
September 1927 werd te Ternate een pasar-malem gehouden, 
teneinde een nauwer contact tusschen importeur en consument 
tot stand te brengen, een volledig overzicht te verkrijgen be-
treffende de huisvlijtproducten en de mogelijkheid te scheppen 
het afzetgebied voor deze artikelen uit te breiden. Ook inzen-
dingen van Java en Eiouw werden er tentoongesteld. 

§ 5. IJKWEZEN. 

Bij G. B . 17 Dec. 1927 n°, 30 (I . S. n°. 555) zijn de residentie 
Kediri (prov. Oost-Java) en de afdeelingen Bandjermasin en 
Hoeloe Soengai (res. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) 
bij het ijk- en herijkgebied ingelijfd. 

Nieuwe ijkkantoren werden geopend te Malang, Pekalongan 
en Bandjermasin, zoodat, niet de reeds bestaande (Batavia, 
Bandoeng. Cheribon, Semarang, Jogjakarta, Soerabaja, Ma-
kassar en Medan), thans 11 ijkkantoren in Indië zijn gevestigd. 

Aan een van Chineesche zijde gedaan verzoek om te Pontia-
nak een verplicht toezicht speciaal op de bij den rubberhandel 
in gebruik zijnde weeginstruinenten in te voeren, kon o. a. door 
gebrek' aan personeel niet worden voldaan. Da t speciaal in de 
rubberstreken behoefte bestaat aan controle, blijkt hieruit, dat 
van Bes tuunwege o. a. in de onderafdeeling Barabai (afd. 
Hoeloe Soengai, res. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), 
welk gebied nog niet tot bet ijkgebied behoort, een aanvang werd 
gemaakt met de controle op maten, gewichten en weegwerk-
tuigen. 

Op Celebes werden reeds vóór de komst van het ijkwezen te 
Makassar maten van een bepaalden inhoud aan de bevolking 

I verstrekt. 
In de gewesten Palembang en Djainbi, ressorteerend onder 

j het ijkkantoor te Palembang, waren nagenoeg geen maten , 
gewichten of weegwerktuigen in gebruik, welke voor goedkeu-
ring in aanmerking konden komen, zoodat de werkzaamheden 
van den ijker zich aldaar in hoofdzaak bepaalden tot het hou-
den van besprekingen me t bestuursambtenaren en bevolking. 

Door eenige landschappen en adatgemeenschappen, o. m . op 
Celebes, zijn gelden uitgetrokken voor het aankoopen van weeg-
werktuigen en inhoudsmaten, met de bedoeling deze op de ver-
schillende pasars ten gebruike af te s taan. 

Een grooten stap voorwaarts heeft de invoering van het 
metrieke stelsel gemaakt door het besluit van de Handelsver-
eeniging Soerabaja om dit stelsel voor transacties in een groot 
aantal export- en importartikelen van toepassing te verklaren. 

In sommige kustplaatsen (b.v. Makassar) wordt bij den groot-
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handel reeds veel met kilogram-weegtoestellen gewogen, doch 
wordt veelal alles tenslotte weer in pikols omgerekend, aange-
zien in het achterland het metrieke systeem nog niet in vol-
doende mate is doorgedrongen. Hoewel deze omrekening dubbel 
werk geeft, wordt zoodoende de bekendheid met de metrieke 
eenheden en daarmede de overgang daarop zeer zeker verge-
makkelijkt. Beeds is gebleken, dat geleidelijk de in gebruik 
zijnde metrieke voorwerpen de overhand krijgen op de niet-
metrieke. Dit blijkt zelfs het geval te zijn in gewesten als 
Batavia, Soerabaja en Semarang, waai' de invoering van den 

verplichten ijk- en herijk reeds dateer! van vóór den datum 
waarop de ijk van niet-metrieke meet- en weeginstrumenten 
was afgeschaft. 

Worden de gewichten in hoofdzaak ingevoerd, van de maten 
wordt een grïwter gedeelte in ludië aangemaakt dan ingevoerd. 
Van de vreegwerktuigao worden alleen de ongelijkarmige, de 
/..;,'. datjins, in hoofdzaak in Indië door de Chineesche fabrikan-
ten aangemaakt. De kwaliteit van du ingevoerde is over 't alge-
meen beter dan die van de in Indii kte instrumenten. 

Overzicht van het aantal onderzochte voorwerpen in 1925, 1926 en 1927. 
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P. 
GOUVERNEMENTSBEDRIJVEN. 

Aangezien de zorgen \ Int burgerlijk luchtverkeer thans 
zijn opgedragen aan den Directeui van Gouvernementsbedrijven, 
hij wiens Departement eene afdeeling Luchtvaar t onder des-
kundige leiding is gevormd, zijn de commissie voor den lucht-
verkeersdienst (ingesteld bij ü . B . 10 April 1919 n°. 27) en de 
oommissie welke aan de Beroering advies had uit te brengen 
over de door de Koninklijke Luchtvaar tmaatschappi j voor 

Nederland en. koloniën ingediende ontwerp-overeenkomsten 
betreffende he t onderhouden van luchtverkeersdiensten in 
Nederlandsch-lndië (ingesteld bij G^ B . 29 April 1924 n°. 61) 
bij (i. B. 30 Jun i 1928 n°. 12 ontbonden. 

De bij G. B . 9 Juli 1925 n°. 26 ingestelde commissie voor 
motorverkeer (zie Verslag 1925, kol. 225/6) is bij G. B . 2 April 
1028 n°. 11 ontbonden. 

L POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. 

§ 1. ALGEMEEN OVERZICHT. 

I inde 1927 bestond het personeel bij den post-, telegraaf" en 
teli loondienst (zoowel dat in vasten als dat in tijdelijken dienst) 
uit 11 282 ambtenaren en beambten, van wie 5062 tot het 
hooger en middelbaar en (3220 tot het lager personeel behoorden. 
Einde 1926 bedroeg het totaal 10 552, zoodat eene vermeerdering 
plaats vond van 730 personen. 

Van den op 1 September 1926 te Bandoeng geopenden cursus 
tol opleiding voor den rang van commies voor den kantoordienst, 
welke cursus in den aanvang van 1927 begon met 19 leerlingen, 
werden in den loop van het jaar 3 personen om verschillende 
redenen afgevoerd. Van de 16 leerlingen, die in December d.a.v. 
aan hel examen deelnamen, slaagden er 15 en werd aan 1 leer-
ling toegestaan in April 1928 herexamen te doen. 

in Augustus 1927 werd te Bandoeng de cursus voor opleiding 
ii'i categorie-controleur geopend. Het aantal leerlingen be-

• 39. 
In Juli 1927 begon de leergang voor het z-.g. hoogere-rangs-

ezamen. Tot de /en leergang werden 15 leerlingen — allen 
categorie-controleurs — toegelaten. Einde September werd 

1 leerling afgevoerd, zoodat 31 December nog 14 leerlingen aan-
wezig waren. • 

De bedrijfsrekeningen van den post-, ielegraaf- en telefoon-
dienst over 1925, 1926 en 1927 wijzen de volgende cijfers a a n : 

1925.>) 1926.') 1927.') 

f 29 561 793 
30 190 235 

f 30 689 378 f 32 876 443 
31 294 175 32 74S 5«1 

Saldi . . . 

Kapitaalsuitgaven . . . . 
Boekwaarde der bezittingen 

+ f 628 442 

—271 263 
50 293 488 

•4-f 604 797 

+ 6 134 286 
52 681 240 

— f 127 882 

+ 2 403 975 
50 879 080 

1) Bijgewerkte cijfers. 
2) Voorloopige cijfers. 

§ 2. KANTOREN. 

Het aantal post- en tekg.vaafkantoren bedroeg einde 1927 
1 14. I n dit aantal zijn niet begrepen 1 postkantoor en 12 bij-
postkantoren. Het aantal luilppostkantoren vermeerderde van 
410 tot 414. 

Voor den telegraafdienst waren opengesteld 144 telegraaf-
kantoren, 10 bijkantoren. 18 radiotelegrafische stations en 207 
hulptelegraafkantoren. Het aantal telefoon- en bijtelefoonkan-

toren, dat eind 1926 308 bedroeg, steeg in het verslagjaar 
tot 323. 

Bij G. B . 2 Febr. 1928 n°. 14 (Bb. n°. 11592), aangevuld bij 
G. B . 16 April 1928 n°. 46 (Bb. n°. 11625), is een nieuwe staat 
vastgesteld van de bestaande en eerlang op te richten post- en 
telegraaf", post- en spoorwegpostkantoren in Nederlandsch-
lndië. 

§ 3 . BRIEVEN- EN PAKKETPOST. 

Reglementen en bepalingen. Dr uitvoeringsbepalingen van 
het postreglement 1925 (L S. n°. 516) zijn nader gewijzigd bij 
G. B . 13 Aug. 1927 n°. 25 (I . S. n°. 406). 

Hij G. B . 10 Juni 1027 n". 1 (I . S. n°. 333). gewijzigd bij 
G. 15. 3 Sept. 1927 n°. 3 (I . S. n». 437), zijn de posttarieven 

iteld voor de verzending van zendingen per vliegtuig bin-
ncn Nederlandsch-lndië. 

De posttarieven van Nederlandsch-lndië naar Suriname en 
Curaeao zijn bij G. B . 23 Sept. 1927 n°. 2 Cl. S. n°. 459) v n -
laagd. 

Bij C B. 3 Dee. 1927 n°. 9 (I . S. n°. 545) is goedgekeurd de 
op 1 Januari 1928 in werking tredende overeenkomst van 
5 Oetober 14 November 1927. waarbij door het hoofd van den 

post-, telegraaf, en telefoondienst, in overleg met den post-
master general and directer of telegraphs te Colombo een recht-
streeksche postwisseldienst tusschen Ceylon e n Nederlandsch-
lndië is geregeld, terwijl bij G. B . 28 Jan . 1928 n°. 25 (T. S, 
n°. 15) is goedgekeurd de op 1 April 1928 in werking tredende 
overeenkomst van 9 November/30 December 1927, waarbij door 
genoemden hoofdambtenaar in overleg met den directer of posts 
te Manila een rechtstreeksche postwisseldienst tusschen de 
Philippijnen en Nederlandsch-lndië is geregeld. 

Binnenlandsch en buitenlandsch verkeer. De statistieken 
voor 1925, 1926 en 1927 zijn opgenomen in de volgende staten. 

i 
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A. Binnenlandse!! verkeer. 

Jaar. 

O m s c h r ij v i n g. 
1925. 192*5. 1927. 

In 192fi meer 
of minder 

dan in 1925. 

In 1927 meer 
of minder 

dan in 1926. 

Aantal gewone brieven 
„ „ briefkaarten 
n „ portvrije zendingen . . 
„ drukwerken 
„ nieuwsbladen 
, monsters 
„ documenten 
„ braille geschriften 
„ expresse zendingen 
„ gewone aaugeteekende zendingen 
„ geadviseerde portvrije zendingen 
, aangeteekende portvrije zendingen 
„ brieven met aangegeven waarde 

Bedrag der aangegeven waarde . . . 
Aantal portvrije zendingen met aange-

geven waarde 
Bedrag der aangegeven waarde . . . 
Aantal aangeteekende zendingen met 

verrekening 
Bedrag der verrekening 
Aantal berichten van ontvangst van aan-

geteekende zendingen 
Aantal gewone en telegrafische post-

wissels 
Bedrag der postwissels 
Aantal postquitantiën 
Bedrag der postquitantiën 
Aantal postpakketten 

f 

f 

f 

20 186 387 
8 365 214 
9 032 166 
9 204 200 

17 751 539 
200 746 
325 234 

51493 
1 735 258 
1 487 054 

63 383 
222 144 

80 754 193 

17 669 
40 676 722 

170 644 
12 343 919 

12156 

2 043 690 
99 572 447 

418 382 
7 292 569 
782 952 

21 192 652 
7 872 631 
9 546 147 
9 300 499 
17 589 091 

195 052 
811025 

78 
M 223 

1 692 864 
1 580 443 

76 259 
214 443 

f 81030 993 

13 278 
f 33 426 876 

12 720 

2 283 686 
f 109 939 431 

449 751 
f 8 022 693 

790 308 

165 536 170 784 
f 13196 247 f 13 902 819 

23 067 265 
7 866 241 
10 349 586 
9 852 488 
19 626 744 

242 346 
307 177 

234 
70 947 

1 796 684 
1 806 351 

67 078 
212188 

f 75 926 983 

12 932 
f 28 094 954 

14 340 

2 500 540 
f 117 673 088 

474 124 
f 8 770 041 

803 172 

+ 1 006 265 
— 492 583 
+ 518 981 
+ 96 239 
— 162 448 
— 5 694 
— 14 209 

+ 78 
+ 2 730 
— 42 394 
+ 93 389 
+ 12 876 
— 7 701 

f + 276 800 

— 4 391 
f — 7 249 846 

— 5 108 
f + 852 328 

+ 564 

+ 239 996 
f + 10 366 984 

+ 31 369 
f + 780124 

+ 7 356 

+ 1874 613 
— 6 390 

+ 803 439 
+ 551989 

+ 2 037 653 
+ 47 294 
— 3 848 
+ 156 

+ 16 724 
+103 820 
+ 225 908 
— 9181 
— 2 255 

f — 5 104 010 

— 346 
f — 5 331922 

+ 5 248 
f + 706 572 

+ 1620 

+ 216 854 
f + 7 733 657 

+ 24 373 
f + 747 348 

+ 12 864 

B. Buitenlandsch verkeer. 

Jaar. In 1926 meer 
of minder 

dan in 1925. 

In 1927 meer 
0 m s c h r ij v i n g. 

1925. 1926. 1927. 

In 1926 meer 
of minder 

dan in 1925. of minder 
dan in 1926. 

( verzonden 
( ontvangen 

2 802 839 
3 568 045 

8 171 597 
4 546 022 

3 627 396 
5 529 017 

+ 368 758 
+ 977 977 

+ 455 799 
+ 982 995 

„ briefkaarten 
i verzonden 271 947 «42 316 377 130 + 7 0 369 + 34 814 „ briefkaarten \ ontvangen 378 404 468 455 557 674 + 90 051 + 89 219 

„ drukwerken 
J verzonden 
f ontvangen 

760 591 
6 790 719 

611 494 
7 029 061 

774 868 
7 191 405 

— 149 097 
+ 23S 342 

+ 163 374 
+ 102 344 

^ verzonden 
( ontvangen 

108 563 
208 026 

111 332 
136 474 

102 206 
204 230 

+ 2 769 
— 71 552 

— 9 126 
+ 67 756 

l verzonden 38 766 14 781 16 536 — 88 985 + 1 7 •">."> 
\ ontvangen 25 545 25194 22 789 — 351 — 2 405 

„ braille geschriften. . . \ verzonden 
\ ontvangen 

— 52 
65 

78 
52 

+ 52 
+ 65 

+ 26 
— 13 

, dienstzendingen . . . \ verzonden 
( ontvangen 

16 991 
9 997 

9S02 
9 289 

14 261 
9 568 

— 7 189 
— 708 

+ 4 459 
+ 879 

Aantal gewone aangeteekende \ verzonden 
( ontvangen 

514 826 
502 723 

515 382 
505 102 

562 139 
537 381 

+ 556 
+ 2 379 

+ 46 757 
+ 88 27!) 
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O m s c h r i j v i n g . 
Jaar. In 1926 meer In 1927 meer 

of minder of minder 
1925. 1926. 1927. 1 dan in 1925. dan in 1926. 

20 631 25 498 25 520 + 4 867 + 22 
8 24:2 7 957 9 477 — 285 + 1520 

8 414 690 10 696 616 9 701197 + 2 281 926 — 995 419 
9 474 430 6 160 341 6 106 974 — 3 314 089 — 53 367 

65 140 138 + 75 — 2 
17 316 . 16 779 18 888 — 537 + 2109 
574 1714 1962 + 1 140 + 248 

226 060 217 483 261 177 — 8 577 + 43 694 
11 206 11952 14 916 + 746 + 2 964 
13 403 12 714 14 129 — 689 + 1415 
111076 123 501 139 854 +12 425 +16 353 
13 080 15 816 17271 + 2 736 + 1455 

f 5 167 348 f 5 914 108 f 6 650 613 f + 746 760 f + 736 505 
f 660 470 f 819 581 f 823 865 f +159111 f + 4 284 

11 731 13156 13 711 + 1425 + 555 
f 391228 f 411486 f 414 724 f +20 258 f + 3 238 

65 718 70410 74 756 + 4 692 + 4 346 
189 362 212 008 220 546 + 22 646 + 8 538 

Aantal brieven en doosjes met S v e i z o n d e n 

aangegeven waarde ( ontvangen 
Bedrag der aangegeven waarde In ) verzonden 

francs ( ontvangen 
Aantal aangeteekende zendingen i verzonden 

met verrekening ( ontvangen 
_ , , , , . ( verzonden Bedrag der verrekening in guldens l { ontvangen 
Berichten van ontvangst van aan- j verzonden 

geteekende zendingen . . . . f ontvangen 
Aantal gewone en telegrafische i verzonden 

postwissels ( ontvangen 
„ , \ verzonden 
Bedrag der postwissels . . . . < 

f ontvangen 
Aantal ontvangen postquitantiën 
Bedrag der ontvangen postquitantiën . . . . 
Aantal postpakketten ] 

f ontvangen 

§ 4. GOUVERNEMENTS TELEGRAAFDIENST. 

A. Draadtelegrafie. 

Landlijnen. De lengte van de bovengrondsche telegraaflijneu 
vermeerderde van 10 844 K.M. in 1926 tot 10 946 K,M. in 1927, 
terwijl de lengte der draden vermeerderde van 31 814 K. M. 
in 1926 tot 31 847 K.M. in 1927. 

De lijnlengte der ondergrondsche verbindingen vermeerderde 
van 93 tot 95 K.M. en de draadlengte dier verbindingen ver-
minderde van 1355 tot 1343. K.M, 

Zeekabelnet. De lijnlengte bedroeg 11 760 K.M. (tegen 
12 133 K.M. in 1926) en de draadlengte 11 844 K.M. (tegen 
12 196 K.M. in 1926). 

In het begin van het jaar trad eene storing op in den kabel 
Sabang—Idj. Aangezien de herstelling, in verband met den 
ongunstigen toestand van een stuk van 30 zeemijlen van dezen 
kabel, te veel kosten mét zich zou brengen, werd deze kabel 
verlaten. Het verkeer heeft nu plaats over een bestaande land-
lijn via Koetaradjai De goede stukken van den verlaten kabel 
zijn gebruikt voor eene nieuwe onderzeesche telefoonverbinding 
tusschen Koetaradja en Sabang. 

Verder werd in principe besloten den kabel Tandjoengbalai— 
Bagan Siapi-api, wegens veelvuldig voorkomende storingen en 
de aan de herstellingen verbonden zeer groote kosten, te ver-
laten en deze laatste plaats radiotelegrafisch in het telegraaf-
verkeer op te nemen. 

De overige op de bestaande zeekabels voorgekomen storingen 
— een 33-tal — werden door het kabelschip Zuiderkruit opge-
heven. 

De kabels Pontianak—Saigon en Manado—Yap bleven buiten 
gebruik. 

Landlijn-verbindingen. Einde 1927 waren in gebruik 286 
Morse-toestellen, 56 recorder-toestellen/ 4 Wheatstone*-auto-
maten, 6 sneltelegraaftoestellen en 261 telefoontoestellen. 

B. Radiotelegrafie. 

Voor het binnenlandsch verkeer waren aangewezen de radio-
stations te Malabar, Amboina, Koepang, Makassar, Medan, 
Dobo, Tomohoo, Bengkalis, Bima, Baoebaoe, Ende, Merauke, 
Manokwari, Bandanaira en Waingapoe, benevens de militaire 

stations te Digoel en Taroena, terwijl in geval van kabelstoring 
ook het kuststation Sabang en de speciaal met het oog op be-
doelde storingen opgerichte stations te Padang en Pontianak 
voor dit verkeer waren aangewezen. Het radiostation te Sitoe-
bondo is gesloten. Het Molukken-'ïsikeer wordt thans vrijwel 
over Malabar-radio geleid; een gering gedeelte wordt door het 
station te Makassar verwerkt. 

Het buitenlandsch verkeer met Nederland, Duitschland, 
Frankrijk, Amerika, Fransch Indo-China (ook voor Siam) en de 
Philippijneu (mede voor Hongkong) werd afgewikkeld door de 
radio-zendstations Malabar, Tjililin en Tjimindi en de ontvang-
stations te Rantjaekek en Padalarang. 

Door het Malabar-station werden dagelijks internationale tijd-
seinen gegeven; bovendien werden gedurende verschillende 
perioden tijdseinen gegeven ten behoeve van de lengtebepalingen 
voor den topografischen dienst in de Buitengewesten. Ook de 
marine-radiostations te Manggarai en Soerabaja gaven dagelijks 
tijdseinen. 

Door het Malabar-station werden dagelijks persberichten uit-
gezonden voor het binnenland en geregeld eenmaal 's weeks 
een z.g. epidemie-bericht, terwijl bovendien gelegenheid be-
stond voor het uitseinen van berichten aan zeevarenden en 
telegrammen op langen afstand, ten behoeve van opvarenden 
van schepen. 

In de tweede helft van 1927 werd gedurende de Indische dag-
uren gebruik gemaakt van kortegolfzenders van groot vermogen, 
waardoor het aantal rechtstreeks naar Nederland overgebrachte 
telegrammen (en meer in het bijzonder de volbetaalde telegram-
men) belangrijk toenam. 

Het algemeen scheepsverkeer werd onderhouden door de 
radiostations te Sabang, Amboina, Koepang, Medan, Makassar, 
Pontianak, Semarang en door de stations te Manggarai (Welte-
vreden), Soerabaja (beide van de Marine) en Taroena (<).>rlog). 
Ook de particuliere radio-stations van de Bataafsche Petroleum-
maatschappij te Balikpapan en Tarakan namen aan dat verkeer 
deel. Verder waren nog (alleen voor het verkeer met bepaalde 
schepen) aangewezen de radiostations te Dobo, Tomohon, 
Bengkalis en Manokwari, zoomede het radiostation van de 
Bataafsche Petroleummaatschappij te Boela. 

Bovendien was het station van de Koninklijke Paketvaart-
maatschappij te Beraoe als concessiestation in exploitatie. 

Ten behoeve van het Binnenlandsch Bestuur werden radio-



237 Hoofdstuk P, afd. I. 

VERSLAG 1 0 2 S . 
238 

ontvangstations opgericht in de residentie Amboina te Piroe, 
Kisar (Wonreli), Namlea, Amahai, Larat, Saumlaki tn Toe al 
en in de residentie Ternate te Laboeha, Sunana, Fakfak, Tobelo 
en.Weda, De voor deze plaatsen bestemde telegrammen worden 
uit Amboina c. q. Tomohon gebroadeast. 

Einde 1927 werd het Malabar-station mede opengesteld voor 
de behandeling van telegrammen, afkomstig uit Europa en 
Amerika en bestemd voor Zuid- en Oost-Azië en Australië, 
waarmede van hieruit nog geen radio-verbinding wordt onder-
houden; de berichten worden door de radiocentrale te Bandoeng 

en Weltevreden opgenomen en daarna aan de Eastern-Kabel-
maatschappij op laatstgenoemde plaats dadelijk ter verdere 
seining overgegeven. Door deze verkeersuitbreiding is het Mala-
bar-station thans volledig als schakel in het internationaal tele-
graatnet opgenomen. 

C. Verkeer en opbrengst. 

Een vergelijkend overzicht van het telegraafverkeer over de 
jaren 1925, 1926 en 1927 volgt hieronder. 

1925. 1926. 1927. 
Vermeerdering of vermindering: 

in 1927. in 1926. 

liinnenlaudsch verkeer. 
Ontvangsten 
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 

f 2 894 385 
1 174 931 

12 317 264 
10.5 

120 853 
3 061 458 

25.33 

f 922 585 

407 023 
4 267 893 

10.49 
454 609 

4 541 874 
9.99 

2 704 494 
1 166 558 

11381347 
9.76 

133 460 
3 379 009 

25.32 

839 347 

422 962 
4 420 754 

10.45 
471 614 

4 728 112 
10.03 

f 2 676 105 
1 186 005 

11694 233 
9.86 

148 810 
3 849 720 

25.87 

f 856 938 

440 295s) 
4 625 3902) | 

10.51 
474 5783)l 

4 876 687:i)! 
10.28 

f • 28 389 
+ 19 447 

+ 312 886 
+ 0.10 

+ 1 5 350 
+ 470 711 

+ 0.55 

f + 1 7 591 

+ 1 7 333 
+ 204 636 

+ 0.06 
+ 2 964 

+ 14S575 
+ 0.25 

1.050/Q —6.—o/o1) 
+ 1.67 
+ 2.75 
+ 1 — 

+ 11.5 , 
+ 13.93 
+ 2.17, 

+ 2.10, 

— 0.71 , 
— 7.00 , 

+ 10.43 , 
+ 10.37 , 
- 0 . 0 4 „ 

— 9.02 „ 

+ 4.10, I + 3 . 9 2 , 
+ 4.63„ 
+ 0.57 „ 
+ 0.63„ 
+ 3.14 „ 
+ 2.50„ 

+ 3.58„ 
— 0.38 „ 
+ 3.08„i) 
+ 4.10, 
+ 0.40 , 

Het aandeel der Nederlandsch-Indische telegraaf-administra-
tie in de opbrengst van het buitenlandsch verkeer beliep over 
1927 voor transit-telegrammen f 267 227 en voor de overige 

telegrammen f 2 788 100 (waarvan f 1 652 399 uit het Malabar-
radioverkeer), tegen onderscheidenlijk f 300 906 en f2 510 634 
(waarvan f 1 315 620 uit het Malabar-radioverkeer) in 1926. 

§ 5. GOUVERNEMENTS TELEFOONDIENST. 

Lokale en districtsnetten en interlokale dienst. Gegevens 
betreffende den telefoondienst zijn opgenomen in het volgende 
staatje. 

1925. 1926. 

Lokale en districtsnetten. 
Ondergrondscho kabellongto (in K.M. ) . 
Bovengrondscho lijnlongte (in K.M.) . 
Totale geleidingslengte (in K.M.) . 
Totale draadlengte (in K.M.) . 
Opbrengst abonnementen 

1135 
20 341 

128 683 
234 559 

f 6 8x3990 

1356 
21077 

132 304 
242 535 

f 7103009 

1927. 
(Voorloo-

pigo ci)fers). 

1505 
22012 

139 244 
mtm 

f 7 441200 

1) Verbeterd cijfer. 
2) Waarvan 107 133 telegrammen (met 1500102 woorden) door het radio-

station Malabar overgebracht. 
3) Waarvan 90 611 telegrammen (met 1 14-1665 woorden) door het radio-

station Malabar ontvangen. 

Interlokale dienst. 
Bovengrondsche Hjnlengte (in K.M 
Bovengrondsche geleidingslengte (in K.M. 
Bovengrondsche draadlengte (in K.M. 
Aantal interlokale gesprekken . . . 
Opbrengst interlokale gesprekken. 

1926. 192»;. 
1927. 

j (Voodoo. 
pigo ctjfer». 

4 475 
17 140 

1 707 740 
f 2 624 448 

4475 I 4493 
17 445 ; 17S65 
34 762 I 35602 

1797 732 1920699 
f 2 647CM2 t' 2 820 566 

Voorwaarden en bepalingen. De voorwaarden en bepalingen 
betreffende den interlocalen telefoondienst van het Gouverne-
ment (Bb. n°, 7608, zooals dit sedert is gewijzigd en aangevuld) 
zijn nader gewijzigd bij G. B. 16 Febr. 1928 n°. 35 (Bb. 
n'. 11589). 



VERSLAG 1 9 2 8 . 
239 Hoofdstuk P, afd. I en II. 240 

§ 6. PARTICULIERE TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOREN. 

II(i aantal particuliere telegraaf' en telei'oonkantoren bedroeg eind 1927 139, tegen 141 op het einde van 192Ö. 

§ 7. PARTICULIERE TELEFOONVERBINDINGEN. 

Telefoonverbindingen voor eigen gebiuik. Het aantal tele- I Wegens aan den Lande te betalen cijns was hiervoor versehul-
foonverbindingen voor eigen gebruik bedroeg einde 1927 60, digd f 4499, tegen £ 411(i in 1606. 
tegen 52 in 1926. 

§ 8. POSTSPAARBANK IN NEDERLANDSCH-INDIE. 

Op 81 December 1927 werd door 145 postkantoren, 10 bij-
postkantoren, 409 hulppost kantoren en 73 pandhuizen deel-
genomen aan den dienst der post spaarbank* 

l i d aantal spaarbankboekjes bedroeg einde 1927 299 333 
(waarvan 82 100 boekjes van Europeesche inleggers, 197 928 
boekjes van Inlandsche inleggers en 19 305 boekjes van Vreemde 
Oosterlingen). Op 31 December 1926 waren deze aantallen 
onderscheidenlijk 282 621, 79 786, 185 148 en 17 692, zoodat een 
vooruitgang te constateeren valt van 16 712 boekjes (2314 boek-
jes van Europeesche inleggers, 12 785 boekjes van Inlandsche 
inleggers en 1613 boekjes van Vreemde Oosterlingen). 

Tol hel aantal spaarbankboekjes op 31 December 1927 be-
hoorden 7556 boekjes van inleggers, die gebruik maken van de 
gelegenheid tot sparen door middel van inhoudingen op trakte-
menten, enz., waarvan 616 boekjes van Europeanen, 6919 boek-
jes van inlanders en 22 boekjes van Vreemde Oosterlingen. 

.Mede zijn onder het aantal spaarbankboekjes begrepen 1326 
boekjes, uitgereikt door de gouvernements pandhuizen in de 
gi westen l lembang, Soerabaja en Madoera (56 boekjes van 
Europeanen, 1240 boekjes van Inlanders en 30 boekjes van 
Vreemde Oosterlingen). 

He t aantal spaarbankboekjes — uitgereikt krachtens de rege-
ling, getroffen bij G. B. I Juni 1920 n°. 55 (Bb. n°. 9532), 
gewijzigd bij G. B . 11 Juni 1924 n°. 37 (Bb . n". 10614) — ten 
name van gevangenen, bedroeg einde 1927 6049 (waarvan 52 
boekjes van Europeanen, 5560 boekjes van Tnlinders en 437 
boekjes van Vreemde Oosterlingen). 

In 1927 werden gedaan 257 753 inlagen op de postkantoren, 
bij- en hulppostkantoren (alsmede 4788 inlagen t en name van 
gevangenen, welke to t een totaal van 93 inlagjen begrepen zijn 
onder het aantal van 257 753 inlagen), 995 inlagen op gouverne-
nicnis pandhuizen en 70 326 inlagen door middel van inhou-
dingen op t raktementen, enz., te zamen 333 769 (tegen 295 953 
in 1026). He t aantal terugbetalingen bedroeg in 1927 bij de 
postkantoren, bij- en hidppostkantoren 174 180 en bij de gou-
vernements pandhuizen 569, terwijl in 779 gevallen het tegoed 
der inleggers werd overgedragen op de Rijkspostspaarbank in 

Nederland. He t aantal inleggers, wier tegoed van de Rijkspost-
spaarbank werd overgenomen, bedroeg in 1927 438. 

H e t tegoed der inleggers op 31 December 1927 bedroeg 
f 20 682 400, tegen f 19 495 100 op 31 December 1926. 

I n het tegoed per 31 December 1927 deelden dr» Europeesche 
inleggers voor f 13 154 200, de Inlandsche inleggers voor 
f 6 405 000 en de Vreemde Oosterlingen voor f 1 123 200, of 
achtereenvolgens voor 63i % , 31 % en 5£ % van het gezamen-
lijk tegoed (in 1926 66 %, 29 % en 5 % ) . He t tegoed der 
Europeesche inleggers vermeerderde in 1927 met f 337 400, da t 
der Inlandsche inleggers en der Vreemde Oosterlingen met 
f 651 500 en f 198 400. 

Op 31 December 1927 was belegd (nominaal) in Staatsschuld 
(Nederlandsche en Indische) f 10 589 200, £ 28 000 en $ 199 000 
en in andere effecten f 9 941 000. 

He t in Nederland op prolongatie uitgezette bedrag was op 
31 December 1927 f 411 500, tegen f 488 500 einde 1926. I n 
Nederland was verder f 295 548 belegd in wissels en f 150 000 
in schatkistpromessen. I n Indië was voorts belegd in beleenin-
gen op effecten f 116 450, terwijl de saldi der postspaarbank 
Bedroegen in 's Lands kas f 1 017 338, in de kassen van den 
pandhuisdienst f 32 049, op de giro-rekening bij de Javasche 
Bank te Batavia f 34, bij de Bijbank der Javasche Bank t e 
Amsterdam f 8897, op de kassiersrekening bij de Nederlandsch-
Indische Escompto-Maatschappij te Weltevreden f 10 000, ter-
wijl op deposito bij laatstgenoemde bankinstelling .berustten 
f 300 000. 

De bedrij fsrekening over 1927 wijst een voordeelig saldo aan 
van f 305 379 (vorig jaar f 294 770). Met inbegrip van dat voor-
dcelig saldo en de behaalde uitlootwinsten is de reserve per 
31 December 1927 gestegen tot f 2 971 206. Daartegenover s taat 
een boekverlies op de fondsen-beleggingen wegens nadeelig ver-
schil tusschen aankoopkoersen en beurskoersen per 31 December 
1927 van f 487 676. 

Verdere bijzonderheden worden vermeld in het jaarverslag 
van de postspaarbank over 1927. 

II. SPOOR- EN TRAMWEGEN. 

Voor wijzigingen van de instructies voor het hoofd van het 
bedrijf der staatsspoor- ^n tramwegen op Java , he t hoofd van 
het bedrijf der staatsspoor- en tramwegpn in de Buitengewesten 
en het hoofd van den alurcmeenen bouwdienst der staatsspoor-
(ii tramwegen (Bb. n°. 10425) zie men Bb . n°. 11574. 

Bij G. B . 13 Jun i 1927 n°. 17 (I. S. n°. 343) zijn regelen vast-
gesteld voor de berekening van den diensttijd, welke voor het 
gegradueerd personeel bij den dienst der staatsspoor- en t ram-
wegen zal gelden voor het toekennen van weddeverhoogingen 
\n]nens de bezoldigingsscha.il C 20 (bijlage B der B . B . L . 1925, 
I. S. n-. 43). 

De bepalingen betreffende het vervoer van 's Lands reizigers 
on goederen op de staatsspoor- en tramwegen in Nederlandsch-
Indifi (Bb. n°. 7849) zijn nader gewijzigd bij G. Bn. 10 J an . 
1928 n". 17 (Bb. n°, 11557) en 5 Juni 1928 n°. 7 (Bb. n°. 11674). 

De ingevolge art. 17 der Ord. tot instelling van de provincie 
West-Java (I. S. 1925 n°. 378) aan deze provincie overgedragen 

automobieldiensten zijn bij Ord. van 8 Febr. 1928 (I. S. n°, 27) 
— met terugwerkende kracht tot 1 Januar i 1928 — weder door 
bet Land overgenomen. Bij G. B . 8 Febr. 1928 n°. 36 (I. S. 
n°* 28) is bepaald, dat die diensten in beheer zijn gegeven aan 
den dienst der staatsspoor- en tramwegen en zijn de voorwaar-
den vastgesteld waaronder die diensten weder aan het Land zijn 
overgedragen. 

A. STAATSSPOOR- E N T R A M W E G E N . l) 

1°. JAVA, ' 

a. Verkenning, opneming en aanleg. 

De rentabiliteit van eene verbinding Madioen—Magetan, 
welke nader werd onderzocht, bleek niet gunstig. 

1) Statistisch© gegevens lijn opgenomen in bijlage AA. 
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De onderhanden zijnde tramlijn Loernadjang—Kentjong— 
Kasian, welke tot Balong zal worden doorgetrokken, kwam tot 
Toetoel gereed. De aanlegrekening sloot einde 1927 met een 
bedrag van f 2 052 100. 

De aanleg van de lijn Garoet—Tjikadjang werd voortgezet. 
De aanlegrekening sloot einde 1927 met een bedrag van 
i 02 I 100, 

b. Uitbreidingswerken. 

Voortgegaan werd met de uitvoering van de werken tot ver-
betering van de spoorwegtoestanden te Batavia en Soerabaja. 

Te Batavia werden een rijtuigloods en een dienstgebouw voor 
den traetie- en restauratiedienst voltooid. Onderhanden bleef 
de aanleg van het nieuwe personen-emplacement op het terrein 
van het voormalige station Batavia-Zuid met aansluitende 
lijnen naar Kampong Bandan, Antjol en Kemajoran. Begonnen 
werd met den bouw van het stationsgebouw voor het nieuwe 
persoik'ii-einplacement Batavia. 

Te Soerabaja kwamen gereed de ombouw van de emplace-
menten Soerabaja-Goebeng en Wonokromo, de nieuwe halte-
gebouwen te Gedangan en Boedoeran en de lijnverdubbeling van 
Soerabaja-Goebeng naar Soerabaja-kota. Onderhanden bleef 
de ombouw van het emplacement Soerabaja-kota. De aanleg van 
een tweede lijn tusschen Wonokromo en Bangil werd voort-
gezet; het lijngedeelte Wonokromo—Boedoeran kwam gereed en 
werd in gebruik genomen. 

Te Bandoeng kwam de bouw van nieuwe magazijnen te 
Tjikoedapateuh nagenoeg gereed. 

In 1927 werd uitgegeven voor de werken te Batavia f 1 066 000, 
voor die te Soerabaja f 217 000, voor den magazijnsdienst te 
Bandoeng f 668 000 en voor de spoorverdubbeling van de lijn 
Wonokromo—Bangil f 1 071 000. 

c. Electrificatie. 

Op 1 Mei 1927 werd de electrische tractie ingevoerd op de 
lijn Meester Cornelis—Weltevreden—Batavia, waarmede de 
electrificatie van de ringlijn voltooid was. 

De electrificatie van de lijn Manggarai—Buitenzorg kwam 
gereed tot Pasar Minggoe. 

In 1927 werden ten behoeve van de electrische tractie ver-
bruikt 6 800 000 Kilo-Watt-uur draaistroom voor 1 260 000 
electrische treinkilometers, overeenkomende met 127 500 000 
bruto ton-kilometers. 

Ten behoeve van den aanleg en de uitrusting van de in exploi-
tatie genomen lijnen Meester Cornelis—Tandjoengpriok, Kema-
joran—Batavia, Batavia—Tandjoengpriok en Meester Cornelis— 
Manggarai—Weltevreden—Batavia werd tot het einde van 1927 
f 9 672 000 uitgegeven. 

d. Constructie en bruggenbouw. 

De voornaamste ontwerpen, welke in 1927 werden beëindigd 
of onderhanden genomen, zijn de verbouwing van de locomotief-
loodsen te Sidotopo, Proepoek en Meester Cornelis, perronover-
kappingen voor het station Batavia-Zuid, versterkingen voor de 
vliegt uigloods te Morokrambangan, de gewapend beton over-
brugging over de Stadsbuitengracht voor het emplacement 
Batavia-Zuid, verlenging en uitbreiding van de opslagloods 2 
in het magazijn te Madioen en ommanteling in gewapend beton 
van de ijzeren pijlers van de Progo-brug. 

e. Personeel. 

Bij het bedrijf op Java waren einde 1927 in dienst 27 501 
ambtenaren en beambten. In de werkplaatsen te Manggarai, 
Bandoeng, Poerworedjo, Madioen, Soerabaja-Goebeng en Djem-
ber waren op dat tijdstip werkzaam 5900 werklieden, ambachts. 
lieden, leerlingen en koelies. 

2"\ Bc iTEXOEWESTEW 

a. Verkenning, opneming rn aanleg. , 

I» terreinmetingen voorbij het einde van het onderhanden 
gedeelte Lahat— Moearasaling van den Zuid-Sumatra-spoorweg 
werden voortgezet in de richting Trawas. 

In tfidden-8umatra werd begonnen met de opneming voor 

Handelingen der Staten-Oeneraal. Bijlagen. 1928—1929. 

een eventueel te bouwen spoorlijn van Taloek naar Pakanbaroe 
aan de Siak-rivier. 

Ten behoeve van een onderzoek naar de wenschelijkheid van 
eene verbinding van Taloek met een plaats aan den beneden-
loop van de Koeantan-rivier is eene verkenningsmeting in die 
richting begonnen. 

Aangevun^en werd met verkenningen uit Moearo door de 
Koeantan-kloof naar Taloek voor eene mogelijke verbinding van 
den West-Sumatra-spoorweg met de Koeantan-districten. 

Aangevangen werden de aanlegwerkzaamheden voor het door-
trekken van den Zuid-Sumatra-spoorweg voorbij Lahat. Onder-
handen is thans het gedeelte Lahat—Moearasaling, terwijl de 
uitvoering van een verder gedeelte (van Moerarasaling in de 
richting Loeboeklinggau) in voorbereiding is. De aanlegrekening 
sloot einde 1927 met een bedrag van f 902 100. 

b. Constructie en. bruggenbouw. 

De voornaamste ontwerpen, welke in 1927 zijn begonnen of 
voltooid, zijn eene perron-overkapping voor het station Padang-
pandjang, een ijzeren gebouw voor de afkokerij te Lahat en een 
gewapend beton watertoren voor Padangpandjang. 

c. Personeel. 

Bij het bedrijf der staatsspoor- en tramwegen in de Buiten-
gewesten waren einde 1927 in dienst 8795 ambtenaren en be-
ambten. In de werkplaatsen te Padang, Palembang, Tandjoeng. 
karang en Sigli waren per dag gemiddeld 1448 werklieden werk-
zaam. 

EXPLOITATIE-UITKOMSTEN. 
I. SPOORWEGEN. 

Staat sspoor'wegen. 

JAVA. 

Lengte in bedrijf. De lengte van den staatsspoorweg op Java 
(spoorwijdte 1,067 M.) bedraagt 2251 K.M., namelijk 869 K.M. 
van de Oosterlijnen (met inbegrip van 50 K.M. dubbelspoor) en 
1382 K.M. van de Westerlijnen (met inbegrip van 147 K-.M. 
dubbelspoor). 

Vervoermiddelen. Einde 1927 bestond het rollend materieel 
van den staatsspoorweg op Java uit 534 stoomlocomotieven, 
9 electrische locomotieven (waaronder 2 accu-locomotieven), 
1707 rijtuigen, 20 motorrijtuigen met 20 volgrijtuigen en 14 751 
wagens, tegen 546 stoomlocomotieven, 9 electrische locomo-
tieven (waaronder 2 accu-locomotieven), 1732 rijtuigen, 15 
motorrijtuigen met 15 volgrijtuigen en 14 869 wagens op' het 
einde van 1926. 

In 1927 werden verbruikt 274 584 ton steenkolen (waaronder 
92 636 ton briketten), 46 479 ton djatibrandhout en 2444 K.G. 
residu, tegen 276 365 ton steenkolen (waaronder 72 376 ton 
briketten), 53 207 ton djatibrandhout en 84 194 K.G. residu in 
1926. 

Uitkomsten van het vervoer. De ontvangsten van den 
staatsspoorweg op Java bedroegen in 1927 f 64 105 135 of 
f 4 379 580 (7,33 °/,) meer dan in 1926. De opbrengt van het 
reizigersverkeer steeg van f 19 826 497 (verbeterd cijfer) in 1926 
tot f 19 973 151 in 1927 en de opbrengst van het ijl- en vracht-
goederenvervoer van f 35 163 313 tot f 39 286 137. 

De exploitatie-uitgaven bedroegen in 1927 I 87 7^2 ]."! tegen 
f37 530 311 (verbeterd cijfer) in 1926. 

BUITEXHEUKSTK.V. 

Lengte in bedrijf. De lengte van Ar lijnen der staatsspoor-
wegen ter Sumatra'i Westkust (normaalspoorwijdte 1.067 M ) 
bedroeg 284 K.M., waarvan 36 K.M. tandradbaan. 

De Lands-automobieldienst in de gewesten Sumatra'a West-
kust, Tapanoeli en Oostkust van Sumatra werd onderhouden 
over een wegennet van 756 K.M. 

Vervoermiddelen. Bij liet einde van 1927 bestond het rollend 
materieel uit 02 locomotieven (waarvan 56 tandrad- en 88 
adhaesie-locomotieven), 129 rijtuigen en 1110 goederenwagons. 

8. Ned.-Indië. 31 
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tegen 89 locomotieven, 129 rijtuigen en 1084 goederenwugens 
op het einde van 1926. 

Uitkomsten van het vcrvoei\. De ontvangsten van de staats-
spoorwegen ter Suinatra 's Westkust (met nevenbedrijf en auto-
diensten) bedroegen in 1927 f 4 939 911, tegen f 4 728 316 in 
1926. 

De uitgaven bedroegen in 1927 'f 3 340 367 en in 1926 
f 3 088 030. 

I I . STOOMTRAMWEGEN. 

Staatsstoomtramwegen 

JAVA. 

Lengte in bedrijf. De lengte van de lijnen van de t ramwegen 
met normaalspoor (1,067 M.) behoorende bij de Ooster- en 
Westerlijnen bedraagt respectievelijk 321 en 209 K.M. 

De lengte van de lijn met smalspoor (0,60 M.) Rambipoedji— 
Balong—Poeger'Amboeloe in Oost-Java bedraagt 41 K.M. en 
die vnn de lijnen met dezelfde spoorwijdte Krawang—Lamaran— 
Rengusdcngklok Wadas en Tjikampek—Tjilamaja/Wadas in 
West-Java tezamen 79 K.M. 

Van den in aanleg zijnden staatstramweg Loemadjang— 
Balong is het lijngedeelte Loemadjang—Kentjong te r lengte van 
26 K.M. op 25 Augustus 1927 voor het vraehtgoederenverkeer 
opengesteld* 

Vervoermiddelen. He t rollend materieel van de s taats t ram-
lijncn Instond einde 1927 uit 80 locomotieven, 236 rijtuigen en 
65 wagens op de lijnen met normaalspoor en 24 locomotieven, 
85 rijtuigen eu 203 wagens op de lijnen met smalspoor. 

Uitkomsten van het vervoer. De ontvangsten over 1927 
van de staatstramwegen met normaalspoor bedroegen f 2519857 
en van de staatstramwegen met smalspoor f 631 887, tegen 
f 2 288 (102 en f 591 076 (verbeterde cijfers) in 1926. 

De exploitatie-uitgaven van de normaalspoor-tramwogen be-
liepen f 1 981 588 en van <lr unalspoor-trarnwegen f 502 295, 
tegen f 1 928 218 en f 501 794 (verbeterde cijfers) in 1926. 

BUITENGE WESTEN. 

Ziiid-Siimatra-staatstramwegcn. 

Lengte in bedrijf. De lengte van de Zuid-Sumatra-staats-
tramlijnen (spoorwijdte 1,067 M ) , met inbegrip van de zijlijnen 
Garoentang—Telokbetong (4 K.M.) , Praboemoelih—Tandjoeng-
enim (87 K.M.) en Moearaenim—Lahat (39 K.M.) , bedroeg 
530 K-M., terwijl de autodiensten in de residentiën Palembang 
en Benkoelen in 1927 onderhouden werden over een wegennet 
van 521 K.M. 

Vervoermiddelen. Het rollend materieel der Zuid-Sumatra-
staats trsmwegen bestond einde 1927 uit 59 locomotieven, 115 
rijtuigen en 1031 wagens, tegen 52 locomotieven, 99 rijtuigen en 
948 goederenwngens op het einde van 1920. 

Uitkomsten van het vervoer. De ontvangsten van de Zuid-
Sumatra-staatstramwegen (met inbegrip van nevenbedrijf en 
autodiensten) bedroegen in 1927 f 4 576 542, tegen f 4 430 948 
in 1926. 

De exploitatie-uitgaven beliepen in 1927 1 3 146 825 en in 
1928 f 2 635 636. 

- Atjeh-tram. 

Lengte in bedrijf. De lengte van de Atjeh-tramlijn (spoor-
wijdtc 0.75 M,) bedroeg einde 1927 520 K.M. 

Verpoeiyniddelen. Het rollend materieel bestond einde 1927 
uit 62 locomotieven, 156 rijtuigen en 1204 wagens, tegen 62 

locomotieven, 156 rijtuigen en 1196 goederenwagens op het 
einde van 1926. 

Uitkomsten van het vervoer. De ontvangsten van de Atjeh-
tram bedroegen in 1927 f 2 399 733, tegen f 2 312 836 in 1926. 
De exploitatie-uitgaven waren f 1 614 817, tegen f 1 436 666 in 
1926. 

Zuid-Celebes-tramlijn. 

Lctufte in bedrijf. De lengte van deze tramlijn (spoorwijdte 
1,067 M.) bedraagt 47 K.M. 

Vervoermiddelen. He t rollend materieel bestond einde 1927 
uit 7 locomotieven, 17 rijtuigen en 104 wagens, tegen 7 locomo-
tieven, 17 rijtuigen en 104 wagens op het einde van 1926. 

Uitkomsten van» het vervoer. De ontvangsten over 1927 
waren f 1 1 0 758, tegen f150 376 in 1926; de bedrijfsuitgaven 
daalden van f 171 719 in 1926 tot f 146 607 in 1927. 

B . P A R T I C U L I E R E SPOOR- E N T R A M W E G E N . 

1°. SPOORWEGEN. 

De lengte van de spoorwegen van de Nederlandsch-Indische 
en de Deli Spoorwegmaatschappij bleef onderscheidenlijk 212 
en 271 K.M. 

De nieuwe dienstregeling van den loop der treinen op den 
spoorweg Semarang—Vorstenlanden der Nederlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij trad 1 November 1927 in werking. 

2°. TRAMWEGEN. 

Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij. De termijn, 
binnen welken de lijn Pontjo—Rengel—Ngidon (waarvoor con-
cessie is verleend bij G. B . 28 Oct. 1913 n". 13) moet zijn vol-
tooid, is nader verlengd tot 1 Januari 1933 (G. B . 8 Febr. 1927 
n°. 27). 

Semarang—Joana-Stoomtrammaatschappij. Eene tusschen 
de gemeente Semarang en de Semarang—Joana-Stoomtram-
maatschappij gesloten aanvullende overeenkomst betreffende 
de verdere exploitatie van de door de gemeente Semarang in 
1922 aangekochte stadslijnen van de genoemde Maatschappij is 
bij G. B . 26 Sept. 1927 n°. 3 (Bb. n». 11457) goedgekeurd. 

Probolinggo, Kecliri, Malang, Modjokerto en Madoem Stoom-
j trammaatschappijen. Door eerstgenoemde maatschappij is m e t 
I ingang van 16 Mei 1927 en door de overigen met 1 November 
\ 1927 eene nieuwe dienstregeling ingevoerd. 

Deli Spoorwegmaatschappij. Met den aanleg van de lijn 
Kisaran—Koealoe, waarvoor bij G. B . 13 Dec. 1926 n°. 6 con-
cessie werd verleend, is een begin gemaakt. 

Statistische gegevens betreffende den omvang van het be-
drijf der particuliere spoor- en tramwegmaatschappijen zijn 
opgenomen in bijlage AA. 

C. VERVOERKABELS. 
Bij G. B . 28 Maart 1927 n°. 15 is aan K, L. Neuman, super-

intendent der Mangkoenegarasche Zaken, vergunning verleend 
voor den aanleg en het gebruik van een vervoerkabel ten be-
boere van de in de afdeeling Sragen (res. Soerakarta) gelegen 
vezelonderneming Modjo Gedang. Dergelijke vergunningen \vcr- 
den verleend: bij G. B. 10 Mei 1927 n°. 9 aan J . Ch. van 
Heeteren Wedding, beheerder van de kalkbranderij Singkil, ten 
behoeve van die in de desa Kaliredjo (afd. Magelang, res. 
Pasoeroean) gelegen kalkbranderij; bij G. B. 21 Jul i 1927 n°. 27 
aan de naamlooze vennootschap Kooy en Co's Administratie-

I kantoor ten behoeve van de in de afdeeling Kediri gelegen koffie-
onderneming Satak. 
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III. MIJNBOUW. 

§ 1. DIENST VAN DEN MIJNBOUW, DIENST DER MIJNVERORDENINGEN, OPSPORINGSDIENST EN 
DIENST VAN HET GRONDPEILWEZEN. 

Wetgeving. Bij de wet van 9 Febr. 1928 (N. S. n°. 23, I . S. 
ii". 88) is de Minister van Koloniën, als vertegenwoordigende de 
n•< htspersoon Xederlandsch-Indië, gemachtigd tot het sluiten 
van overeenkomsten, als bedoeld in art. 5a der Indische mijn-
wet, met de Nederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij , 
betreffende de opsporing en ontginning van aardolie, enz. in 
twee terreinen in de residentie 1'alembang, een terrein in de 
residentiën Rembang en Semarang en een terrein in de residentie 
Madoera. 

De wet van 5 Juli 1921 (X. B. n°. 845, I . S. n°. 552) betref-
lende de oprichting van de Nederlandsch-Indi6che Aardolie-
Maatschappij is gewijzigd bij de wet van 16 Febr. 1928 (N. S. 
n°. 34, I . S. n°. 94), ten einde het mogelijk te maken, dat out-
ginning van aardolie-velden en het te gelde maken van de 
gewonnen grondstoffen, hetzij in ruwen dan wel in bereiden 
vorm, ook elders in Xederlandsch-Indië dan in de residentie 
Djambi kunne geschieden door eene naamlooze vennootschap, 
waarin het Land overwegende zeggenschap heeft. Deze wei 1»-
last voorts de Xederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij met 
he t opsporen en winnen van aardolie, enz. in het z.g. Ar< 
terrein (gouv. Oostkust van Sumatra) en op Poeloe Boenjoe 
(res. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). 

Bij de wet van 16 Febr. 1928 (X. S. n°. 35, I . S. n°. 95) is de 
Gouverneur-Generaal van Xederlandsch-Indië, als vertegen-
woordigende de rechtspersoon Xederlandsch-Indië, gemachtigd 
om met de te Semarang gevestigde naamlooze vennootschap 
Bit ing 1'utroleum-Maatschappij eene overeenkomst te sluiten 
voor de opsporing en ontginning van aardolie, enz. in een ter-
rein in de residentiën Semarang en Kedoe, genaamd , ,Bi t ing" . 
en een terrein in de residentie Semarang, genaamd „Sa la t iga" . 

De reserveering voor opsporingen en ontginningen van gou-
vernementswege met betrekking tot t in en wolframium, ten 
aanzien van de eilanden Koendoer en Groot-Karimoen (afd. 
Tandjoengpinang, res. Riouw en Onderhoorigheden) (I. S. 1921 
n°. 75) is bij G, B . 6 Sept. 1927 n°. 43 opgeheven. 

Voor het doen van opsporingen en ontginningen van gouver-
neinentswege met betrekking tot alle in het 1ste lid, onder b, 
van art. 1 der Indische Mijnwet vermelde delfstoffen zijn ge-
reserveerd twee terreinen in de residentie West-Madoera (gouv. 
Oost-Java) (G. B . 13 Sept. 1927 n". 27) en één terrein aan do 
Noordoostkust van het eiland Ceram (res. Amboina, gouv. der 
Molukken) (G. B . 17 Nov. 1927 n". 3). 

Bij G. B . 2 J an . 1928 n°. 28 is voor het doen van opsporingen 
en ontginningen van gouvernementswege met betrekking tol 
goud, zilver, koper, zink, lood, mangaan, ijzer en zwavel, een 
terrein in de residentie Ban tam (prov. West-Java) gereserveerd. 
Ditzelfde geschiedde bij G. B . 10 J an . 1928 n°. 26 met een 
terrein in de residentie Modjokerto (gouv. Oost-Java) en bij 
G. B. 5 April 1928 n°. 14 met twee terreinen in de residentiën 
Modjokerto en Soerabaja (gouv. Oost-Java) met betrekking tot 
jodium en de verbindingen daarvan. 

Bij G. B. 23 Mei 1928 n°. 43 is, om redenen van algemeen 
belang, het doen van mijnbouwkundige opsporingen en/of ont-
ginningen door particulieren binnen het terrein van het als 
na tuurmonument aangewezen „natuurmonument Poelau Ben 
p o e " , omvattende het eiland Sempoe (res. Malang, gouv. Oost-
Java) (I . S. 1928 n°. 69), verboden. 

Personeel. Einde Juni 1927 bestond het hooger en lager 
technisch personeel van den dienst van den mijnbouw uit res-
pectievelijk 71 en 190 ambtenaren, van wie 4 en 2 bij het hoofd-
kantoor, 4 en 2 bij den dienst der mijnverordeningen. 23 en 11 
bij den opsporingsdienst, 2 en 12 bij den dienst van het grond-
peilwezen, 16 en 57 bij het bedrijf der Bangka-tinwinning, 5 
en 47 bij de Oembilin-steenkolenmijnen, 2 en 11 bij de Poelau 
Laoet-mijnen, 4 en 23 bij de Boekit Asam-steenkolenmijnen en 
3 en 13 bij de goud- en zilvermijntn in Benkoelen, terwijl er 
8 en 12 met verlof waren. 

Geschriften. Van lui Jaarboek van liet mijnwezen in Neder* 
i landsch-Indië verscheen van den jaargang 1926 het , ,algemeen 
! gedeelte", terwijl van de „Verhandel ingen" de jaargangen 
j 1925 (tweede gedeelte) en 1926 (derde gedeelte) verschenen zijn. 

Van de „Wetenschappelijke mededeel ingen" werden de 
nummer t 6, 7 en 8 uitgegeven. 

Mijnbouwkundige, geologische en paleontologische onder-
zoekingen van Gouvernementswege. In de We»teraJdeeling 
van Borneo werden de geologische onderzoekingen in de land-
schappen Tajan en Matan voortgezet, terwijl de exploraties van 
de ertsdistricten op grond vrfn de weinig belovende uitkomsten 
gestaakt werden. 

In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo zijn de geolo-
gische onderzoekingen in de onderafdeelingen Tananboemboe en 
Pasir nagenoeg geëindigd; het werk zal in de onderafdeelingen 
Balikpapan en Koetei worden voortgezet. 

De onderzoekingen in het gouvernement Celebes en Onder-
hoorigheden, met name op de eilanden Boeton en Moena en 
voorts op de kleinere eilanden in de nabijheid daarvan, werden 
regelmatig voortgezet. 

Ken verkenningstocht werd gemaakt op het eiland Boeroe. 
Op Sumatra werd een aanvang gemaakt met de systematische 

geologische en agro-geologische kaarteering van het zuidelijk 
deel van het eiland. 

In de residentie Benkoelen werd de exploratie naar nieuwe 
vindplaatsen van zilver-goud-ertsen rondom Tanibang Sawah 

lakt, daar het resultaat zeer gering bleef. 
Op Java werden de ertsonderzoekingen in Zuid-Bantam 

voortgezet; tevens werd voortgegaan met het uitvoeren van 
geologische vóór-onderzoekingen in andere deelen van Java , ter 
voorbereiding van de systematische geologische heropname van 
dit eiland. 

De permanente waarneming van de vulkanische verschijn-
selen, in het bijzonder op een aantal der gevaarlijkste vulkanen 
op Java en sedert kort ook op de Krakatau-eilanden (waar een 
in December 1927 begonnen onderzeesche eruptie met eenige 
onderbrekingen tot op heden voortduurt), werd voortgezet. Ook 
het incidenteel waarnemen op andere vulkanen, zoowel op Java 
als elders in den Archipel, werd voortgezet. 

Aan verschillende diensten en aan particulieren werden, in 
den regel tegen vergoeding der kosten, adviezen verstrekt, o. a-. 
over de grond Gesteldheid bij het bouwen van vergaarkommen 
voor irrigatiewater (wadoeks), de mogelijkheid van watervoor-
ziening door artesisch of bronwater, over aardschuivingen langs 
spoorbanen en wegen, over gesteenten en kleisoorten voor indus-
trieele doeleinden. 

In het geologisch kabinet werden de door de verschillende 
onderzoekingen bijeengebrachte collecties van gesteenten op 
hun fossielinhoud, en de daarvoor in aanmerking komende 
monsters petrogrnfisch en mineralogisch onderzocht. 

In het scheikundig laboratorium van den dienst van den mijn-
bouw werden zoowel voor den dienst zelven als voor rekening 
van particulieren chemische en metallurgische onderzoekingen 
verricht. 

Diepe grondpeiiingen. Gedurende het tijdvak 1 Juli 1927 
tot einde Juni 1928 werden de 7 op eerstgenoemden datum in 
gang zijnde artesische boringen beëindigd, waarvan één wegens 
slechte resultaten gedempt werd. Van de 19 nieuw ter hand 
genomen boringen kwamen er 5 gereed. De voltooide boringen 
waren aldus over verschillende gewesten verdeeld: Pekalon-
gan 4. Semarang 3. Besoeki 2, Kediri 2 en Madioen 1. 

Gedurende hetzelfde tijdvak zijn, op den voet van de Ord. van 
10 Aug. 1912 (I . S. n°. 430), 16 vergunningen verleend tot het 
boren van 51 put ten en 1 vergunning tot het verrichten van her-
stellingen en schoonspoelingen aan 1 bestaande put . 
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§ 2. GOUVERNEMENTSONTGINNINGEN. 

Bij (i . B. 20 Deo. 1927 n°. 82a (Bb. o0. 11589) is een vuedings-
tarief vastgesteld voor de mijnarbeiders, werkzaam bij de gou-
vernements-steenkolenmijnen ea de gouvernements goud- en 
sil vermij nen. 

Tinwinning op Bangka. De tinproductie bedroeg gedurende 
het bedrijfsjaar 1927 1928 353 589 ]>ikol, bij eene gemiddeld* 
sterkte van 20 547 man l>ij hel bedrijf en 882 man onder Euro-
pei iche aannemers, tegi D 825 985 pikol met respectievelijk 
17-18.") en 1057 man in 1928 1927. i>e kosten van het tin in de 
pakhuizen op Bangka kwamen volgens de eommereieele boek-
houding op I 50.33 per pikol, tegen f 53,68 (verbeterde opgave) 
in 1920 1927. 

H e t reglement betreffende hel recht tot winning, .bezit, ver-
voer en uitvoer van tin, tinerts en tinslakken en tot vervaardi-
ging en uitvoer van tinnen voorwerpen (I . S. 1927 n°. 219) is 
gewijzigd bij Ord. van 28 Juni 1028 (I. Bk n°. 245) ten einde, in 
het belang van de tinindustrie, de uitvoer van tinnen voorwerpen 
uit het gewest Bangka en Onderhoorigheden te vergemakke-
lijkell. 

Steenkolenontginnhigen nabij Sawahloento (Osmbilin-
mijnen), te Stagen (Poelau Laoe'omijnen) en te Tandjoeng-
enim (Boekit Asam-mijnen).) De productie der Oembilin-
mijnen bedroeg in 1927 95 397 ton stukkolen, 295 294 ton ge-
mengde kolen, 49 320 ton gruiskolen en 64 003 ton fijukolen, of 
te samen 504 014 ton (waaronder 21 441 ton voor eigen gebruik 
te Sawahloento). Voor 192(1 waren deze cijfers respectievelijk 
488 482 ton en 23 736 ton. 

Van de afgeleverde 485 011 ton kolen zijn aan particulieren 
verkocht 256 838 ton, waarvan 47 139 ton fijnkolen aan de 
Nederlandsch-lndische Portland Cement-Maatschappij te Inda-
roeng en 209 699 ton verscheept uit Emmahaven . Aan bunker-
kolen werd aldaar afgenomen door de s toomvaartmaatschap-
pijen , ,Botterdamsche Lloyd", „Nede r l and" en „Koninklijke 
Paketvaar tmaatschappi j" te zamen 107 560 ton (vorig jaar 
109 040 ton), terwijl door andere schepen 2737 ton werden in-
genomen. Aan de staat«spoorwegen ter Sumatra ' s Westkust 
werd verstrekt 45 570 ton kolen en gruis en aan de overige gou-
vernementsdiensten 182 603 ton. 

De sterkte aan dwangarbeiders steeg van 1427 op het eind 
van 1926 tot 1435 op eind 1927; het aantal contractanten daalde 
van 4150 tot 3104. Het aantal buiten contract werkzame arbei* 
ders daalde van 1575 in 1926 tot 1108 in 1927. 

Van de 3038 mannelijke contractanten, wier verband eindigde, 
gingen 1543 een nieuwe overeenkomst aan en bleven 815 ronder 
contract bij de ontginning werkzaam. 

Ongerekend den voor aanleg gevorderden arbeid zijn in 1927 
door dwangarbeiders, contractanten en daglooners te zamen 
verricht 1 675 260 dagdiensten, waardoor 504 014 ton kolen werd 
verkregen, tegen 1 831011 dagdiensten en 488 482 ton in 1926. 
De productie per hoofd en per dag bedroeg 294 K.G., tegen 
"_'i;-_» K.G. in het vorig jaar. Berekend over het aantal dag-
diensten ten laste van werkzaamheden in de mijnen en bij de 
opvulling, het vervoer en de verlading, was de hoofdelijke dag-
productie 475 K.G., tegen 410 K.G. in 1926. 

De zelfkosten per ton in den spoorwagen te Sawahloento 
beliepen, met inbegrip van het aantal der afschrijvingen en der 
rente f 10,39. tegen f 10,5)6 (verbeterd cijfer) over het vorige 
jaar. 

Voor werken van aanleg en uitbreiding is in 1927 uitgegeven 
i I 822 855. In dit bedrag is begrepen een som van f 1 332 691, 
zijnde de aanschaffingswaarde der per 1 Januar i 1927 van de 
staats8poorwegen ter Sumatra ' s Westkust overgenomen maga-
zijnen en kolenstort mei sporen, de electrische bunkerinstal-
latie en een resteerend gedeelte van de electrische centrale te 
Kampong Doerian. Aangezien van de aanlegrekening f 1 644 763 
i°. afgl schreven, bedraagt de boekwaarde van het bedrijf der 
Oembilin-mijnen einde 1927 f 11 905 278. tegen f 11 787 186 op 
eind 1920. 

De productie van de steenkolenmijnen ie Stagen (Poelau 
Laoet) bedroeg in 1927 150 278 ton, waarvan 95 259 ton grof-

en 55 014 ton fijnkokn Het eigen verbruik bedroeg 14 016 ton 
fijukolen. De selfkosten der kolen bedroegen f 13,61 en geladen 
in de schepen 1 14,70 per ton gedolven kool. Van de te Stagen 
dnuv 279 schepen ingenomen 133 902 ton zijn geleverd aan 
Landsdiensten 011 ton bunkerkolen en 110 988 ton ladingkolen 
i n aan particulieren 19 417 ton bunker- en 2823 ton ladingkolen. 

Van de 57 ontslagen mannelijke contractanten, wier contract 
afliep, bleven 12 on een mondelinge Overeenkomst bij het 
bedrijf werkzaam. Zij, die geen hercontract sloten, keer-
den voor het grootste gedeelte naar Java terug. De nieesten 
der ontslagen vrouwelijke contractanten bleven op de onder-
neming. Einde 1927 waren 1285 contractanten aanwezig, 
tegen 1219 op het einde van 1926. Het aantal werkkrachten werd 
gedurende het jaar 1927 aangevuld met 318 dwangarbeiders. 
Wegens afloop van straftijd, afkeuring, afschrijving na afwezig-
heid van langer dan één jaar, overlijden en om andere redenen 
werden 299 dwangarbeiders afgeschreven; einde 1927 waren er 
oog aanwezig 748. 

Dij het eigenlijke mijnwerk onder den grond zijn door con-
tractarbeiders en daglooners 272 133 dagdiensten en door dwang-
arbeidera 154 217 dagdiensten verricht. 

De productie per hoofd en per dag bedroeg 202 K.G., tegen 
L'll K.G. in het vorige jaar. 

De productie der Boekit Asam-steenkolenmijnen te Tan-
djoengenim (Palembang) heeft in 1927 bedragen 308 003 ton 
in 329 werkdagen, waarvan 203 006 ton Lematang-marinekolen 
en 101 997 ton gruiskolen, tegen 284 047 ton in 331 werkdagen 
in 1926. De dagelijksche productie bedroeg gemiddeld 936 ton 
in 1927, tegen 858 ton in 1926. 

Einde 1927 waren bij het bedrijf werkzaam 49 Europeesche 
ambtenaren, 1097 Javaanse he contractanten en 462 buiten con-
traet werkende lieden. 

De gemiddelde hoofdelijke productie per dag heeft in 1927 
bedragen 712 K.G., gerekend over alle werkkrachten bij de mijn-
'•ntginning en voorbereiding en 471 K.G. gerekend over alle 
werkkrachten bij het bedrijf, met uitzondering van die bij de 
aanlegwerken (tegen respectievelijk 623 K.G. en 427 K G. in 
1926). 

De winningskosten bedroegen (zonder rente en afschrijvingen) 
f 1 799 161, of per ton f 6,02, tegen f 5,84 in 1926. De verzen-
dings-, opslag- en afleveringskosten tot en met Kertapati en de 
bedrijfskosten van den kolendienst aldaar bedroegen f 902 096, 
of per net to afgeleverd f 5,54, tegen f 4,74 in 1926. 

De opbrengst der afgeleverde kolen, inclusief de zeevracht, 
bedroeg f 3 441 369 over 203 902 ton, of per ton f 16,88, tegen 
f 16,13 in 1926. 

Aan particulieren is verkocht 145 021 ton, terwijl aan gou-
vernementsdiensten en bedrijven is geleverd 58 881 ton, tegen 
142 201 en 48 613 ton in 1926. 

Brikettenfabrikage. Gedurende 1927 zijn in de briketten-
fabriek 112 543 ton briketten vervaardigd, tegen 96 159 ton (ver-
beterd cijfer) in 1926. Afgeleverd werden 105 464 ton aan de 
staatsspoorwegen, 2928 ton aan andere gouvernementsdiensten, 
1266 ton aan provinciale en gemeentelijke diensten en 2261 ton 
aan particulieren, 

De opbrengst van de afgeleverde briketten, met inbegrip 
van de aan eenige particuliere afnemers verkochte, bedroeg 
f 2 320 329 en de bedrijfskosten (zonder afschrijving en rente) 
bedroegen f 2 1 2 1 8 5 8 , tegen respectievelijk f 1 8 8 8 220. en 
f 1 588 794 (verbeterd cijfer) in het vorige jaar. 

Goud- en zilvermijnen in Benkoelen. Gedurende 1927 werd 
verwerkt 41 482 ton droog erts , waaruit verkregen werd 
28 502,875 K.G. bullion, bevattende 336,302 K.G. goud en 
25 589,290 K.G. zilver (tegen 40 410 ton erts in 1926, waaruit 
verkregen werd 27 443.814 K.G. bullion. bevattende 332,377 
K.G. goud en 20 368.281 K.G. zilver). 

Einde 1927 bedroeg het aantal arbeiders 1345 (1302 te Tam-
bang Sawah, 16 te Lebong Simpang en 27 te Tes). Van de 547 
contractanten, wier verband eindigde, gingen 302 een nieuwe. 
overeenkomst aan. 
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§ 3. GEMENGD BEDRIJF. 

Gedurende het op 81 Mei 1927 afgeloopen werkjaar 1926/1927 
lutii de tinproduetie der Gemeenschappelijke Mijnbouwmaat-
•ohappii BilHton bedragen 186 267 pikol (in 1925 1926 163 058 
pikol). Hiervan is \crkocht te Singapore 221, te Londen 186 026 
en op Billiton 20 pikol, te zamen 186 267 pikol met eene op-
brengat van M l 348 202 of gemiddeld f221,98 per pikol (in 
1925/1926 f200,63). De opbrengst werd verkregen (volgens de 
gemiddeld aanwezige sterkte) door 17 716 mijnwerkers. De alge-

meene [finnrihm'ditoostnnd was bevredigend. Het aantal der 
in de ziekeninrichtingen opgenomen zieken bedroeg 3854, tegen 
B61 I in 1935 1926. De sterfte in de mijnen en de iiekeninnoh< 
tingen te lamen bedroeg 98 man of 5,53 " „„, tegen 4,72 °/0 0 
in het voorafgegane jaar. De door de maatschappij behaalde 
winst over het boekjaar 1927 beliep t 20 801 838, tegen 
f 12 039 313 over 1926. 

§ 4. PARTICULIERE ONTGINNINGEN. 

Hel aantal van Regeeringswege verleende mijnconcessiën 
vermeerderde gedurende bet tijdvak 1 Jul i 1927—1 Jul i 1928 
met 5, namelijk de concessies Koendoer en Karimoen (res. Riouw 
en Onderhoorigheden) voor de winning van tin en wolframium, 
de concessie Tjikarang (res. West-Priangan, gouv. West-Java) 
voor de winning van koper, goud en zilver, de concessie Balim 
(res. Sumatra ' s Westkust) voor de winning van goud en zilver, 
en de concessie Florv (res. Sumat ra ' s Westkust) voor de win-
ning van zilver, goud, mangaan, ijzer, zwavel en koper. 

De mijnconcessiën Mintoe en Banjoe I rang zijn bij G. Bn . 
10 Nov. 1927 n°, 40 en 3 Dec. 1927 n°. 34 op verzoek inge-
t rok ken. 

Bij G. B . 30 Juni 1928 n°. 15 is, met toepassing van het 3de 
lid van art* 35 der Indische mijnwet, de door het wd. hoofd van 
den dienst der mijnverordeningen voor de mijnconcessie Salida 
van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap 
Kinandam-Sumatra-Mijnbouwmaatschappij voor het jaar 1926 
vastgestelde cijns ten bedrage van f 9 370,38 verminderd tot 
f 2 342,59, zijnde 1 % van de bruto-opbrengst. 

Voor de winning van de niet in art. 1 der Indische mijnwet 
genoemde delfstoffen werden 2 vergunningen verleend, en wel : 
1 voor klei in het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden en 
1 voor breuksteen in het gouvernement Oost-Java. Een 6-tal 
dergelijke vergunningen werden ingetrokken (G. Bn. 8 Dec. 
1927 n°. 45, 11 Nov. 1927 n°. 3 en 1 Febr. 1928 n°. 27). 

He t aantal door het Gouvernement goedgekeurde mijncon-
cessiën, verleend door Inlandsche Zelfbesturen die hunna mijn-
rechten nog niet aan het Gouvernement hebben overgedragen, 
vermeerderde met 1, namelijk de concessie Kalisepat (res. Jog-
jakarta) voor de winning van mangaanerts en andere delfstoffen, 
met uitzondering van alle in het 1ste lid, onder b, van art. 1 
der Indische mijnwet vermelde delfstoffen (G. B . 24 Oct. 1927 
n", 28). 

He t aantal aannemingscontracten voor de winning en verwer-
king van delfstoffen vermeerderde met 1, en wel voor de \\in- 
ning van jodium en de met jodiumhoudend water onvermijdelijk 
medegewonnen aardolie en gassen, binnen een terrein, gelegen 
in het gouvernement Oost-Java. 

Op 30 Juni 1928 waren van kracht 219 door de Regeering ver-
leende mijnconcessiën, 155 vergunningen tot winning en 45 door 
Inlandsche Zelfbesturen verleende en door het Gouvernement 
goedgekeurde mijnconcessiën. 

In behandeling waren 9 aanvragen voor mijnconcessie, 16 aan-
vragen om vergunning tot winning en 1 aanvraag om goed-
keuring van een door een Inlandsen Zelfbestuur verleende mijn-
concessie. 

Op genoemd tijdstip waren mede van kracht 8 aannemings-
contracten voor de winning en verwerking van delfstoffen, 
namelijk 2 voor asphalt (Celebes en Onderhoorigheden en 
Cheribon), 2 voor kolen (Rembang en West-Priangan), 1 voor 
aardolie (Semaranü). 1 voor goud, zilver, lood, zink, koper, 
ijzer en zwavel (West-Priangan) en 1 voor jodium en de met 
jodiumhoudend water onvermijdelijk medegewonnen» aardolie en 
gateen (Soerabaja). 

Met betrekking tot de op 30 Juni 1928 van kracht zijnde mijn-
concessiën en vergunningen tot winning wordt het volgende 
medegedeeld. 

Tin. De Brngkep-Tmmaatefthappij verkreeg gedurende het 
boekjaar 1926 1927 16 056 Straits-pikol tin (16448 pikol in 
1929 1926), waaronder 3047 pikol afkomstig van de ontginning 

1 van den zeebodem. De gemiddelde sterkte aan werkvolk bedroeg 
573 Chincezen en 481 Inlanders, tegen 602 Chineezen en 465 
Inlanders in 1925/1926. Het tin werd weder te Singapore ver-

| kocht. De opbrengst beliep f 3 338 707, terwijl een algemeene 
; middenprijs werd verkregen van $ 149 per Straits-pikol (60,47 
i K. G.), overeenkomende met f212 per Nederlandsch-Indische 
! pikol (in 1025 1926 f 196,84). De winst.- en verliesrekening der 
| maatschappij wees over 1926/1927 een voordeelig saldo aan van 
| f 940 318, tegen f 834 660 over 1925/1890. 

Aan de Xederlandsch-Indische Tin-exploitatie-maatschappij 
werden de concessies Koendoer en Karimoen, gelegen in de af-
deeling Tandjoengpinang der residentie Riouw en Onderhoorig-
beden, verleend voor de winning van tin en wolframium. Op 
deze concessies werd nog niet geproduceerd. 

In dezelfde residentie werd over het boekjaar 1926/1927 door 
de Singkep Tinmaatschappij van hare concessie Singkep 12 737 
en van de Singkep-zeetinconcessie 2983 pikol t inerts verkregen. 

Op de opsporingswerken der Mijnbouwmaatschappij S tannum 
i n d e afdeeling Lima Kota der residentie Sumat ra ' s Westkust 
werd 2108 pikol t inerts gewonnen. 

Steen- en bruinkolen. He t aantal voor de winning van 
steen- en bruinkolen verleende concessiën, m e t inbegrip der 
door he t zelfbestuur verleende concessiën, bleef 58. 

De Oost-Borneo Maatschappij won 208 154 ton kolen, tegen 
200 820 ton in 1926. De Steenkolenmaatschappij Parapa tan 
produceerde 213 803 ton kolen, tegen 183 469 ton in 1926. Op 
de concessiën Loa Boekit en Toeajan werden respectievelijk 
29 268 en 4802 ton kolen gewonnen, tegen 42 619 en 5219 in 
1926, en op de concessie Goenoeng Batoe Besar 134 101 ton, 
tegen 79 703 ton in* 1926. De Martapoera Steenkolenmaat-
schappij won op hare concessie Goenoeng Koepang I 17 178 ton, 
tegen 19 981 ton in 1926, terwijl de aan de Mijnbouw- en Han-
delmaatschappij Menoekan (voorheen Teweh) toebehoorende 
concessie Djaloewin 3958 ton kolen leverde, tegen 1822 ton in 
L926. De geheele productie der Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo bedroeg 611 264 ton, tegen 533 633 ton in 1926. 

In de residentie Sumat ra ' s Westkust werd op de concesssie 
Boekit Doerian 110 ton kolen geproduceerd, tesren 115 ton in 
1926. 

Petroleum. Het aantal van kracht zijnde concessiën bleef 
gelijk. 

De raffinaderij te Tjepoe (Rembang) verwerkte he t ruwe 
product van de in de residentiën Blora (gouv. Midden-Java) en 
Bodjonegoro (gouv. Oost-Java) gelegen concessiën Djepon, 
Gegoenoen^, Panolan, Tinawoen en Banjoebang (onderschei-
denlijk 26 433, 800, 128 884, 67 661 en 4708 ton). 

In de verwerkingsinrichting te Wonokromo (res. Soerabaja, 
gouv. Oost-Java) werd onderscheidenlijk verwerkt 8881, 94 722. 
21 H70, 238 en 561 ton ruwe olie, afkomstig van de in de resi-
d.nt iën Soerabaja en Grisee (gouv, Oost-Java) gelegen conces-
siën Lida Koekn, Ifade, Twaalf dessa 's , hfetntoe en Djabakota. 

De in de residentie Soerabaja (gouv. Oost-Java) gelogen eon-
cessie IVtikan van de Oriental Petroleum Companv heeft 50 ton 
ruwe olie geproduceerd. 

Op de i n d e residentie Semarang (gouv. Midden-Java) gelegen 
concessie Klantoeng-Sodjomerto, toebehoorende aan de Abre-
meene Petroleum Compagnie te Amsterdam, werd 200 ton 
ruwe olie gewonnen, tegen 205 ton in 1926. De in de residentie 
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Koedoei (gouw Midden-Java) gelegen concessie Bapo der Gaboes 
Petroleummaat schappij leverde 20 ton ruwe olie. 

De aan de Nederlandsche Koloniale Pet roleummaatschappij 
ioebehoorende, in de residentie Blom (gouv. Midden-Java) 
gelegen concessiën Pe tak en Tremboel leverden 9857 en 3982 
ton ruwe olie, tegen 9038 en 1074 ton in 1926. He t product werd 
in de raffinaderij te Kapoean \eiwerkt . 

Van de op Madoera gelegen concessie herpak der Madoera 
PetroleummaatBchappij werd geen productie verkregen. 

Op de door haar in de residentie 1'alembnng bewerkte con-
eessiën Arahan, Bandjarsari, Tandjoeng Boentar, Tandjoeng-
Loentar Oost, Lematang, Moeara Enim, Bamok, Berau, West 
Benabing, Babat I, Boeban Boeroeng, Karang liingiu, Kloeang, 
Sumpal , Kenawang en Boeban Djjerigi won de Bataafsche Petro. 
leummaatschappij onderscheidenlijk 3448, 2212, 1001, (127, 3857, 
102 H23, 81 901, 3002, 519, 41 511, 49 212, 1427, 31 845, 8158, 
H120 en 275 007 ton ruwe olie, die verwerkt werd in de raffi-
naderij te Pladjoe. De Nederlandsche Koloniale Petroleummaat-
schaji|)ij verkreeg van hare in hetzelfde gewest gelegen conces-
siën Talang Akar, Loeboek Batoe en Mambang onderscheiden-
lijk 150 710, 228 en 899 ton ruwe olie, die te Soengei Gorong 
(nabij Palembang) werd geraffineerd, tegen 34 353, 501 en 62 ton 
in L926. 

In het gouvernement Oostkust van Sumatra won de Bataaf-
sche PetroleummaatBchappij op hare concessiën Aroebaai, 
Boekil Sintang, Telaga Said, Boeldt Mas en Boeloe Telang 
onderacheidenlijk 70085, 211, 3348, 27 en 5494 ton ruwe olie, 
tegen 07 .'.08, 225, 3330, 20 en 5003 in 1920. 

In het gouvernement Atjeh en Onderboorighedcn won de 
Bataafsche PetroleummaatBchappij op hare concessie Oost-
Peudawa 150 ton ruwe olie, tegen 489 ton in 1920. De concessie 
Peureula der Perlak PetroleummaatBchappij produceerde 
59 856 ton, tegen 86 770 ton in 1020 en de concesssie Zuid-Perlak 
1999 ton ruwe olie, tegen 2753 ton in 1920. 

De in de gewesten Oostkust van Sumatra en Atjeh en 0nder-
hoorigheden gewennen ruwe olie werd te Pangkalanbrandan v -
werkt. 

In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ver-
kreeg de Bataafsche PetroleummaatBchappij van hare op Borneo 
gelegen concessiën Louise, Moeara, Nonny, Mathilde, Semberah 
en Öeloe Karang Moemoea onderscheidenlijk 693 641, 159 431, 
858 662, 554, 0012 en 1138 ton ruwe olie, tegen 658 509, j 
178 B72, 257 702. 5, 5723 en 2993 ton in 1920 en van de door 
haar geëxploiteerde concessiën op het eiland Tarakan 1227 931 : 

ton, teg< 'i 876 941 ton in 1926. 

§ 5. I N L A N D S C H E 

In Mandailing en Xatal (afd. Padangsidimpoean, res. ï a p a -
noeli) werd door de bevolking stofgoud gewasschen, terwijl in 
Moearaparlampoengan in dezelfde afdeeling eenig gouderts werd 
gedolven. 

In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd in de 
onderafdeeling Martapoera (afd. BandjermaBin) 8 thail en 330 
karaats goud ter waarde van + f1075 gevonden. I n die onder-
afdeeling werden uitgereikt 5533 diamant-licenties, tegen 4846 
(verbeterd cijfer) in hel vorig verslagjaar. Aan diamanten word 
± 251» karaats gevonden, vertegenwoord gende een waarde van 

2." 000, tegen 276' , karaat ter < aan i va i f 19877 50 
in 1926. Voor een groot deel werden de diamanten gevonden in 
de nabijheid van de kampong Tjempaka. De verkregen diaman-
tcn gaan ter verdere bewerking naar de diamantslijpcrijen te 
Martapoera, in de kampong Paaajangan en Pakaoeman. 

Door de bevolking in hel onderdistrict Riam-kiwa (onderafd. 
M irti poera) werd 128 ton Bteenkolen gedolven, tegen 70 ton in 

irig jaar; de/e kolen werden naar Bandjermasin afgevoerd 
en verkocht tegen f 7 a f 8 per ton. 
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In de residentie Amboina (gouv. der Molukken) werd vun de 
concessie-terreinen Boela en Nief (Ceram) door de Bataafsche 
Petroleummaataehappij 37 225 ton ruwe olie verkregen, tegen 
il 2oo ton in 1920. 

Goud en zilver. In het tijdvak 1 Juli 1937—80 Juni 1928 
werden 3 nieuwe concessiën voor de winning van goud en zilver 
verleend en werd 1 concessie op verzoek van den concessionaris 
ingetrokken. 

In de residentie Benkoelen verkreeg de Mijnbouwmaat-
schappij Redjang Bebong 989,919 K.G, goud en 5807,365 K.G. 
zilver, tegen 1093,089 K.G. goud en 6743,722 K.G. zilver in 
1920: de .Mijnbouw maatschappij Simau 1469,711 K.G. goud en 
19 498,288 K.G. zilver, tegen 1374,227 K.G. goud en 17 453,486 
K.G. zilver in 1926. 

In de residentie Sumatra ' s Westkust won de Mijnbouwmaat-
schappij Aequator 462,217 K.G. goud en 14671,633 K.G. zilver, 
tegen 497,505 en 15577,929 K.G. in 1926; de Kinandam Sumatra 
Mijnbouwmaatschapij op hare concessie Salida 60,194 K.G. 
goud en 5159.270 K.G. zilver, tegen 91,217 en 7189,300 K.G. 
in 1926. 

In de residentie Manado werd van de concessie Paleleh ver-
i regen 166,009 K.G, goud en 118,600 K.G. zilver, tegen 176,28! 
en 112.255 K.G, in 1020. De Exploratie* en Exploitatie-maat-
sehappij Bolaaiig Mongondou won 32,280 K.G. goud en 8,253 
K.G. zilver, tegen 22,010 en 10,666 K,G. in 1926. 

Diamant . Op verzoek van den concessionaris werd 1 con-
j cessie voor de winning van diamant ingetrokken, zoodat het 

aantal nog van kracht zijnde concessiën 7 bedraagt. E r werd 
veen diamant gewonnen. 

Andere delfstoffen. In het gouvernement Jogjakarta 
de Algemeene Industrieele Mijnbouw- en Exploitatie-

tnaa schappij van hare concessiën Kliripan, Penggoeng, Penga-
I en II en Kalisipat + 1 8 500 ton bruinsteen (mangaanerts) , 

leven 11 393 ton in 1926. 
In de residentie Semarang (gouv. Midden-Java) won de 

Moeara-tras-exploitatie-maatschappij 8892 ton tras, tegen 13 680 
ton in 1926. De naamlooze vennootschap Nederlandseh-Indische 
fabrieken van bouwmaterialen Gembong Bentar verkreeg 768 
M*. tufsteen en 900 M3. kalksteen. Ue naamlooze vennootschap 
voorheen Orooss en Buning won in de residentie Cheribon (gouv. 
West-Java) 170 M \ kalksteen, tegen 150 M3. in 1926. 

ONTGINNINGEN. 

De Inlandsche ontginningen in de onderafdeeling Moeara-
tewe produceerden 18 353 ton steenkolen, tegen 8511 ton in 
1926. In het stroomgebied van de Soengei Kelian, een rechter-
zijrivier van de Mahakam, worden door de Inlandschc bevolking 
steenkolen ontgonnen van vrij goede kwaliteit. De ontginning 's 
echter van weinig belang. Op het eiland Poelau Belang (onder-
afd. Balikpapan) wordt door een zekeren Hadji Aboenawas 
steenkool ontgonnen, welke dient voor het loodsvaartuig Alida 
en de daar tijdelijk vertoevende gewestelijke vaartuigen. I n de 

i onderafdeeling West-Koetei werden nog kolen gewonnen uit de 
reeds bestaande Inlandschc ontginningen Djenibajan, Eoah 
Teli.ie (bovenstrooms Tenggarong) en Selinsing en Bimbonang 
aan de 1 >jombajan-rivier (een zijrivier der Mahakam, beneden* 
strooms Tenggarong). De productie dezer mijnen bedroeg 28 144 
ton, tegen 19 093 ton in 1920 

In de onderafdeelingen Lematang-oeloe en Lcmatang-hilir 
fres. Palembang) werd in de marga 's Poentang, Soekoe Merapi 
en Darmo door de bevolking eene geringe hoeveelheid steen-
kolen gewonnen. 
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IV. ZOUT. 

De productie van zout bedroeg gedurende 1927 148 766 kojang 
(van 80 pikolmaten), tegen 290678 kojang in 1026. Voor ver-
den gegeven* hieromtrent wordt verwezen naar bijlage BB, 
sub III , en het afzonderlijk gedrukte jaarverslag van den dienst 
der zoutregie. 

Het verbruik van zout voor de consumptie was in 1927 op 
Java en Madoera IH17 800 pikol en in de Buitengewesten 
428 030 pikol, tegen onderscheidenlijk 1783 051 en 404 784 
pikol in 1026. 

Voor Java en Madoera valt dus eene debietstijging te consta-
teeren van l,9ö%% 

In de Buitengewesten is het debiet vnn het verpakt zout met 
6,74' gestegen, hetgeen in hoofdzaak te stellen is op rekening 
van de residentiéi: Westerafdeeling en Zuider- en Oosterafdee-
ling van Borneo, waar de grootere visehvangst de vraag naar 
verpakt zout als conserveeringsmiddcl belangrijk deed toenemen. 

\ ne vergelijking van de uitkomsten van het debiet per 
gewest word) verwezen naar bijlage BB, sub 1; een overzicht 

\an dm verkoop en de opbrengst van nel soul is opgenomen 
siil> II van bijlage BB. 

De verkoop van los zout tegen verminderde prijzen voor 
nijverheidsdoeleinden bracht in 1927 f 02 168 op, tegen f58 587 
n 1028. 

Bij (1. B. 14 Oct. 1927 n°. 29 (Bb. n°, 11475) is de haven van 
Langsa (gOUV. Atjeb en oiiderh.) aangewezen als haven waar de 
invoel' van zout voor industrieele doeleinden tegen betaling van 
het verschuldigd invoerrecht is toegelaten, 

Gedurende 1'.»27 werd van Singapore te Bagansiapiapi 
2 511 748 Ksö. buitenlandsoh zout aangevoerd, tegen 2 077 481 
K.G. in 1920. 

Ten behoeve van de conserveering van visch werd te Bagan-
siapiapi in 1927 23 457 004 K.G. goedkoop zout verstrekt, tegen 
24 568 400 K.G. in 1920. 

Voor de overige viscbzout-verkoopplaatsen in het regiegebied 
zijn deze cijfers voor 1927 en 1926 respectievelijk 1 771 000 en 
2 125 848 K.G. 

V. LANDSDRUKKERIJ. 

Door dé Landsdrukkerij te Batavia zijn in 1927 van modellen 
ten dienste van verschillende landsadministratiën en van b 
wi rken in het geheel 152 026 647 afdrukken geleverd. 

De ontvangsten der inrichting bedroegen over genoemd tijd-

vak f1702 909; de bedrijfsuitgaven (met inbegrip van die in 
Nederland gedaan, ad t' 25 745 voor aanschaffing van materialen) 
beliepen f 1 099 748 en de kapitaalsuitgaven f 20 208. 

VI. TRANSPORTWEZEN. 

Het vervoer van gouvernements en particuliere goederen door 
het Oost-Java-Zeevervoer bracht in 1927 f 1 038 070 op (in 
1920 f 1 000 535); de exploitatie-uitgaven bedroegen f 1 052 523, 
tegen f 1 009 918 in 1926. 

De ontvangsten van bet Pontianak-Biviervervoer bedroegen 

Voor verdere bijzonderheden omtrent deze onder het Depar-
tement van Gouvernementsbedrijven staande vervoerdiensten 
zie men het jaarverslag van den dienst der zoutregie. 

\ oor de op ! Januari 1928 in werking zijnde aannemingsover-
•enkomsten voor het vervoer van Landsreizigcrs, voortbreng-

in 1927 f150 771 (in 1926 f109 440) en de exploitatie-kosten elen, goederen, enz. wordt verwezen naar bijlage CC 
f 150 824 (in 1920 f 108 703). 

VIT. DIENST VOOR WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT. 

Waterkraehtkadaater (stelselmatig onderzoek van water-
krachten). De werkzaamheden voor het waterkrachtkadaster 
bleven beperkt tot het registreeren van bij de behandeling van 
aanvragen tot het gebruik van waterkracht incidenteel ver-
kregen gegevens. 

Hydrometrwche waarnemingen. In 1'.'27 werden '-1 nieuwe 
waarnemingsposten opgericht (waarvan 8 op Java en 1 op 
Sumatra); 8 posten werden opgeheven en bij 3 posten werden 
de gewone peilschalen vervangen door registreerende instru-
menten. liet aantal eigen waarnemingsposten bedroeg einde 
1027 op Java, Sumatra en Celebes respectievelijk 64, 4 en 10, 
waarvan onderscheidenlijk 45, 4 en 4 met registreerende insfru-
inenten zijn toegerust. 

Tijdens eene in het laatst van het jaar uitgevoerde inspectie-
reis door Celebes werden alle posten op dat eiland gecontroleerd. 

Hei aantal verrichte afvoermetingen bedroeg op Java 245, op 
Sumatra I en on Celi lies 31. 

Voorbereiding van Staattwaterkrachttoerken en electriciteits-
oooTMieningen. Energievooruiening van Wett-Java. Bij de nadere 
uitwerking van de plannen voor den verderen afbouw der werken 
aan het stuwmeer Tjileuntja — urgent geworden door de sterke 

toeneming van de gemiddelde centrale belasting — is gebleken, 
dat de uit te voeren werkzaamheden het noodzakelijk zouden 
maken het reservoir Tjileuntja tijdelijk (gedurende twee droge 
moessons) uit te schakelen, (levolg hiervan zou zijn, dat groote 
bedragen voor calorische suppletie zouden moeten worden uit-
gegeven. Ten einde hieraan te ontkomen werd besloten om, 
alvorens het reservoir Tjileuntja te voltooien, eerst de opstuwing 
van het onmiddellijk daarachter gelegen meer Tjipanoendjang 
tot stand te brengen. Hel gedetailleerde project voor den bouw 
van dit nieuwe reservoir kwam gereed. 

In verband met ontvangen aanvragen voor electriciteitsver-
gunningen voor de streek van Padalarang over Poerwakarta naar 
Krawang, zullen eenige uitbreidingen van het transmissie-
systeem tot stand worden gebracht. Hierdoor zal dan tevens een 
begin zijn gemaakt mei eene verbinding — via Meester Cor-
peUfl — van het net op de Bandoengsche Hoogvlakte mei lat 
in West-Priangan—Batavia. 

Verder is, in verband mei de overdracht van hei provinciale 
elektriciteitsbedrijf te Garoel aan het Gemeenschappelijk Ele>j-
triciteitsbedriif Bandoeng en Omstreken (G.K.B.E.O.) en de 
daarbij aan deze maatschappij opgelegde verplichting tot ver-
grooting van de aldaar ter beschikking staande hoeveelheid 
energie, de aanleg van eene hoogspanningslijn tusschen het 
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Staatawaterkrachtwerk Plengan en de stad Geroet noodlg, Einde 
ion? u:is de opneming van nel tracé, rooi de hoogspanningslijn 
Bsdra—Padalarang en Plengan—Garoet gereed. Hit tracé' voor 
de lijn Poerwakarta—Koaambi werd verkend en de opmeting 
voorbereid. 

De lijn Bengkok—Padalarang, Indertijd ali eene secundaire 
lijn door hei distributie-bedrijf (bet G.K.B.E.O.) aangelegd, 
heeft geleidelijk de beteekenia van eene primaire transmissie-
lijn gekregi a. Aangezien bij bel atroomleveringibedrijf op de 
Bandoengsche Hoogvlakte de contralet en <le primaire over-

ngslijnen bebooren t(jt dat Landtbedrijf, werd 1 November 
1927 de transmissie-lijn Bangkok—Padalarang met hot onder-
•tation Padalarang van het G.K.B.E.O. overgenomen. 

Encrgievooniening van Midden-Java. De stichting van een 
Staatswaterkrachtbedrtjt in Midden-Java werd nader in studie 
genomen en een voor-ontwerp gemaakt van een hiertoe te 
bouwen waterkrachtwerk aan de Kali Toentang, waarvan de 
uitvoerbaarheid echter nog niet vaststaat, 

Energievooriiening van Oott-Java. Over de constructieve 
uitvoering van verschillende onderdeden van het door den dienst 
voor waterkracht en electriciteit ontworpen waterkmehtwerk 
Mendaian aan de Kali Konto, zoomede over de overbrengings-
leidmgen van Mendaian naar Modjokerto en naar Blimbing 
(Malang) werd met de Kederlandsch-Indische Waterkracht-
Exploitatie-Maatschappij geregeld overleg gepleegd. De inbe-
drijfstelling van het werk heeft begin Jun i 1928 plaats gehad. 

Bouw en uitbreiding van Staatswaterkrachtwerjicn. He t 
waterbouwkundig gedeelte van het waterkrachtwerk Kratjak aan 
de Tjianten (2 x 5500 + 2 x 60 Kilo-Watt) kwam grootendeels 
gereed. 

De uitbreiding van den 30 Kilo-Volt-aanleg van de water-
krachtcentrale Oebroeg aan de Tjitjatih (2 x 5400 + 2 x 200 
Kilo-Watt) ten behoeve van de stroomvoorziening van Soeka-
boemi en omstreken werd gemonteerd en in gebruik genomen. 

De hoogspanningslijn 70 Kilo-Volt Kratjak—Buitenzorg kwam 
geheel gereed. 

In het 8de kwartaal 1927 werd een aanvang gemaakt met den 
aanleg van het stuwmeer Sitoe Tjipanoendjang (Bandoengsehe 
Hoogvlakte). 

Elei-tricitritxbcdrijvcti. In de centrale van het waterkracht-
werk Oebroeg aan de Tjitjatih (2x5400 + 2 x 2 0 0 Kilo-Watt) 
werd 25 009 980 Kilo-Watt-uur opgewekt. De maximale k\var-
tierbelasting bedroeg + 7000 Kilo-Watt. 

In de onderstations Meester-Cornelis en Antjol zijn aan het 
electrische spoorbedrijf geleverd 6 104 248 Kilo-Watt-uur. De 
maximale kwartierbelasting bedroeg voor die stations 2393 Kilo-
Wat t . 

Aan de Kederlandsch-Indische Gasmaatschappij werd in het 
onderstation Weltevreden 14 247 750 Kilo-Watt-uur geleverd 
bij eene maximale kwartierbelasting van 4084 Kilo-Watt. 

Aan het Gemeenschappelijk Elektriciteitsbedrijf Bandoeng en 
Omstreken ((f .E.B.E.CM, dat optreedt als distributiebedrijf in 
West-Priangan en Buitenzorg. werden geleverd 8 099 778 Kilo. 
Wat t -uur bij eene maximale kwartierbelasting van respectieve-
lijk 350 en 447 Kilo-Watt te Buitenzorg en in Soekaboerni. 

De waterkrachtwerken Bengkok en Dago aan de Tjikapoen-
doeng (3x1(150 Kilo-Watt en 1 x 7 0 0 Kilo-Watt) waren gedu-
rende het geheele verslagjaar in bedrijf. Geleverd werd 13 544 500 
Kilo-Watt-uur. terwijl de gemeenschappelijke maximale belas-
ting 3725 Kilo-Watt bedroeg. 

He) waterkrachtwerk Plengan aan de Tjisaroea (3 x 1050 
Kilo-Watt) was gedurende het verslagjaar voortdurend in be-
drijf. Uit de centrale werd geleverd 9 409 600 Kilo-Watt-uur. 
De maximale belasting bedroeg 3000 Kilo-Watt. 
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In het waterkrachtwerk Lamadjan aan de Tjisankoej (2 x 
8000 Kilo-Watt) werd geleverd 8 590 350 Kilo-Watt-uur, terwijl 
de maximale belast int.' IKK) Kilo-Watt. bedroeg. 

liet itoomkrachtwerk Dajeuhkolot (2x750 Kilo-Watt) is ook 
gedurende het verslagjaar niet in bedrijf geweest. De bij de 
centrale behoorende werkplaats had het geheele jaar volop werk 
in verband met wijzigingen en herstellingen van waterkracht-
werki n. 

liet waterkrachtwerk Giringan in het Tjatoerdal nabij Madioen 
'' ( 2 x 7 4 0 Kilo-Watt) wordt geheel door de Staatsspoorwegen 

beheerd. De bedrijfsresultaten waren gunstig. H e t verbruik van 
de gemeente Madioen steeg aanzienlijk (tot 2 273 810 Kilo-Watt-
uur in 1927). 

Het door de gouvernements goud- en zilvermijnen beheerde 
: waterkrachtwerk Tais aan de Aer Ketahoen in Benkoelen (2 x 
l 74U Kilo-Watt) had zeer gunstige bedrijfsresultaten (opgewekt 

werden 7 952 510 Kilo-Watt-uur). 

ConotÊêiti en vergunningen voor het gebruik van waterkracht. 
E r werden 12 aanvragen voor vergunningen op bepaalden ter-

! mijn (concessies) ontvangen en 2 voor recht van voorkeur; 
j 6 en 2 aanvragen werden door de Regeering ingewilligd, terwijl 
! 4 concessies en 2 rechten van voorkeur kwamen te vervallen. 
; Einde 1927 waren 52 concessies en 2 rechten van voorkeur van 

kracht. 
He t aantal in 1927 ontvangen aanvragen voor vergunningen 

tot wederopzeggens tot het benutten van waterkracht bedroeg 
29, welke alle niet gunstig advies werden doorgezonden. Voor 
krachtopwekking werden 29 vergunningen verleend, terwijl 8 
vergunningen, waarvan geen gebruik werd gemaakt , werden 
ingetrokken. 

Vergunningen voor den aanleg en het gebruik van. electrische 
geleidingen. Gedurende het verslagjaar werden 20 vergunnin-
gen verleend voor den aanleg en het gebruik van geleidingen 
voor het overbrengen en verdeelen van electrischen arbeid ten 
behoeve van een bedrijf tot algemeene stroomdistributie, ter-
wijl 1 dergelijke vergunning ingetrokken en 13 gewijzigd werden, 
van 10 de overdracht werd goedgekeurd en van 17 de aanvaar -

1 ding werd aangeteekend. Van 7 vergunningen werden de gelei-
dingen in gebruik gesteld. 

Voor den aanleg van electrische leidingen voor eigen gebruik 
werden verleend 72, vervallen verklaard 1, ingetrokken 6 en 
gewijzigd 10 vergunningen; van 33 werd de aanvaarding aan-
geteekend, terwijl van 1 vergunning de overdracht werd goed-

I gekeurd. Van 28 werden de leidingen in gebruik gesteld. 
Voorts werden 2 vergunningen verleend tot den aanleg van 

electrische leidingen, welke hoofdzakelijk dienen voor eigen 
gebruik van den vergunninghouder, doch tevens voor stroom-
levering aan derden, terwijl van 1 vergunning dei aanvaarding 
werd aangeteekend. 

Einde 1927 waren 198 vergunningen voor eigen gebruik van 
kracht. 

He t aantal door het centraal electrisch laboratorium te ijken 
en te herstellen instrumenten nam gestadig toe. 

Voorlichting op watcrkracht- en elcctriciteitsgebied. Voor-
lichting op waterkracht , en elcctriciteitsgebied werd verstrekt 
aan gouvernementsdiensten, gewesten, gemeenten, zelfstandige 
landschappen en particulieren. 

Bij verschillende electrieiteitsbedrijven werd ook dit jaar 
weder overgegaan tot invoering van tarieven, welke op moderner 
opvattingen zijn gebaseerd. 

De Minister van Koloniën, 
J. C. K O N I N G S B E R G E R . 


