
r v*?p*ï
'A/»

o

ff.
m
8 ENCYCLOPEDIE3

/

y v
»-.■»VANW < •

hu

NEDERLANDSCH-INDIEr
*
*
:1

ONDER REDACTIE VAN*
1- X$ -1 r

D. G. STIBBEfV

y BTOTENGÉl/OON HOOO LEERA AIC AAN DE NBD. K.ANDEL3-HGOGESCÏIQOL 
'>UD-TN3PECTEUR VAN DEK ARBEID IN KBD.-IKDlë

1
’4

3
9
f3 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN
3.PiP
P
i:
y
ii

s®;■

z üêïssïïö•tlvr

.• /
;• :

?■

\
'
C;
£ 'leiden 

N.'y. v/u E. J/BRILL
*8 GRAVENHAGE

MARTXNUS NIJHOFF>

; a '*r

Ë
S3

\ !•
% (

\\



Afl. 61 (Vijfde serie afl. 1) (December 1939)

EN CY CLOP/EDIE
VAN

NEDERLANDSGH-INDIË
HOOFDREDACTEUR

D. G. STÏBBE
BUITENGEWOON HOOOLEERAAR AAN DE NED. ECONOMISCHK-HOOQESCHOOL 

OUD-BE GEERINGS COMMISSARIS VOOR DE BESTUURSHERVORMING IN NED.-INDlfi :

REDACTEUR IN NED.-INDIË

Mn Dr. F. J. W. Ho SANDBERGEN
REFERENDARIS BIJ HET DEPARTEMENT VAK VERKEER EN WATERSTAAT

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN
V

l

!

t:

's-ORAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF

1989

i



;" ■ ; r '• ;

INHOUD van Afl. 61
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Noot: Het Romeinsche cijfer verwijst naar een der 8 deelen van den 2en druk; dat achter A naar de bladzijden der Aan
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De tusschen haakjes geplaatste verwijzingen hebben betrekking op artikelen in de suppl. afl. 1 t/m 60, die alle ook (telkens 
in alfab. volgorde) voorkomen in Dl. V, VI, VII en VIII.
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SAMARINDA—OOST-KOETAI. 1921

SAMARINDA (Aanv. Dl. III). Het gebied 
der tot de afdeeling Samarinda behoorendo on- 
derafdoelingen Oost-Koctai, West-Koetai en 
Balikpapan, uitgezonderd de vierkante paal, 
het terrein ingenomon door de hoofdplaats Sa
marinda, waarvan de grenzen zijn vastgcsteld 
bij het Gouvernementsbesluit van 18 April 1903 
(Ind. Stb. no. 194), vormt tevens het gebied 
van het in deze afdeeling gelegen landschap Koe- 
tai, waarvan de bestuurszetel is Tcnggarong, 
de hoofdplaats van de onderafdeeling West- 
Koetai, tevens zetel van den Sultan en het ge- 
heele zelfbestuur.

De geheele afdeeling telt 233.50G zielen, waar
van in het Gouvernemcntsgebied (de onderaf - 
deelingen Pasir, Boven-Mahakam cn de hoofd
plaats Samarinda) Go.389 en in het landschaps- 
gebied (landsehap Koetai) 1G8.117 zielen,

SAMARINDA (Aanv. Dl. III). Hoofdplaats 
van de afdeeling Samarinda, waarvan de gren
zen zijn vastgesteld bij G. B. van IS April 1903 
(Ind. Stb. no. 194), Samarinda is tevens de 
hoofdplaats van de onderafdeeling Oost-Koetai, 
welke onderafdeeling, uitgezonderd de z.g. vier
kante paal, deel uitmaakt van het landsehap 
Koetai.

Samarinda was oorspronkelijk een vestiging 
van Boegineezen, dateerende van het jaar 1668. 
Het gebied met de bovenbedoelde grenzen is 
door het Zelfbestuur aan het Gouvernement 
afgestaan bij het politiek contract ddo. 10 Oc- 
tober 1907.

De hoofd plaats Samarinda, gelegen aan den 
linkeroever boven do groote delta van de Ma- 
hakamrivier, die nog ver bovenstrooms van Sa
marinda voor groote zeeschepen bevaarbaar is, 
is een havenplaats en een zeer belangrijk han
delscentrum van de Oostkust van Borneo. De 
Koninklijke Paketvaart Mij. onderhoudt gere
gelde vaardiensten van Soerabaja, Makassar en 
Bandjermasin, terwijl ook door middel van 
charterschepen voornamelijk hout, kolen en 
boschproducten worden uitgevoerd naar China, 
Japan en Singapore. Dc inheemsche prauwvaart 
over zee (Boegineosche, Boetonncesche en Ma- 
doereesche) is van vrij geringe beteekenis.

De hoofdplaats Samarinda is tevens de in- 
en uitvoerhaven van het stroomgebied van do 
zeer groote Mahakamrivier, een uitgestrekt ach
terland, waarmede het hoofdzakelijk door middel 
van prauwen en kleine stoom- on motorvaar
tuigen in verbinding staat.

De uitvoer bestaat voornamelijk uit hout, af
komstig van de langs de Mahakamrivier gelegen 
kapperceclen, kolen, afkomstig van de boven
strooms van Samarinda gelegen mijnconeessic 
cn inheemsche mijnontginningen, en bosehpro- 
ducten (rotan in alle soorten, damar, vogel
nestjes, semamboestokken, was, getah hang- 
kang, getah paloeng, getah katiauw, getah 
djeloetocng, tengkawangpitten, boombast en 
honig), hevearubber, ijzerhouten sirappen, 
weinig copra, reptielhuidon, gezouten zoetwater- 
visch, afkomstig van de in West-Koetai gelegen 
groote meren. Ingevoerd wordt voornamelijk: 
rijst, meel, melk, suiker, zout, kramerijon, 
manufacturen, ijzerwaren, lucifers, alcoholische 
dranken.

To Samarinda zijn verscheidene groote im
port- en exportfirma’s gevestigd w.o. de Bornco- 
Sumatra Handel Maatschappij, Mohrmann,

Jacobson van den Berg, Gco Wehry, Moluk- 
schc Handels Vennootschap, Samarinda Pro- 
duco Company, Borneo Produce Company, 
Bantle, Oost-Borneo Maatschappij, N.V. Han
dels Mij. „Swce Hong”, N.V. Boa Boekit Ilir 
cn Oeloe.

Do tusschenhandel is voornamelijk (i 85 %) 
in handen van Chineezen. Voor do rest wordt 
hij door Bandjareesehe handelaren gedreven. 
Dc pasar- en waronghandel is voornamelijk in 
handen van dc inheemsche bevolking, overigens 
van Chineezen en andere Vreemde Oosterlin
gen, terwijl de z.g. middenstandshandel in han
den is van Chineezen en andere Vreemde Ooster
lingen.

Inheemsche nijverheid wordt bijna niet aan
getroffen. Van eenig belang is slechts het weven 
van zijden saroengs (z.g. Samarindakains) in 
huisnijverheid te Samarinda-Sebrang, gelegen 
tegenover Samarinda, aan den rechteroever 
van de Mahakamrivier. Voorts worden aange- 
troffen: 2 houtzagerijen, 2 ijsfabrieken, l klap- 
peroliofabrïck, 2 rijstpellerijen, 3 drukkerijen, 
1 zeepfabriek, diverse goudsmederijen en eenige 
kleine scheepstimmerwerven.

Samarinda heeft een garnizoen, aan het hoofd 
waarvan staat een kapitein, de plaatselijke mili
taire commandant, bijgestaan door een lsten 
luitenant. De sterkte van het garnizoen is 5 
brigades, de geneeskundige verzorging waarvan 
wordt uitgeoefend door een officier van gezond
heid. }

rDe plaats is in de laatste 25 jaren sterk voor
uit gegaan. Het totaal aantal zielen bedraagt 
11.086 (gegevens volkstelling 1930), w.o. 270 
Europeanen en gelijkgestelden, 8411 Inlanders, 
2201 Chineezen en 204 andere Vreemde Ooster
lingen. Dc inheemsche bevolking is zeer hetero
geen en bestaat uit Bandjareezen, Koetainee- 
zen, Javanen, Boegineezen Makassaren, Boe- 
tonneezen, Madoereezen, Timoreezen, Ambon- 
neezen en staat, uitgezonderd de Makassaren, 
Boegineezen en Boetonneezen,onder2kampoeng- 
hoofden (pembakal), bijgestaan door hun wakils, 
terwijl de Makassaren, Boegineezen en Boeton- 
neezen staan onder een eigen hoofd met den titel 
van Kapitan Boegis. Hoofd der Chineezen is een 
Luitenant der Chineezen.

De vroeger ongunstige hygiënische toestand 
is zeer verbeterd. Dc wegen zijn goed en voor 
een zeer groot gedeelte geasfalteerd.

De Europeanen cn inheemschen bewonen voor 
het meerendecl op palen gebouwde houten wo
ningen. Dit in verband met de laag gelegen 
erven en de hoogo waterstanden van de Maha
kamrivier.

Ter plaatse zijn nog aanwezig: een behoorlijk 
uitgerust landschapshospitaal, eon landschaps- 
doorgangshuis voor krankzinnigen, landschaps- 
watcrlciding, electriciteit, een landschapspolitic- 
kftzerne cn verder Gouverncnientsscholen, t.w. 
con Europeescho lagere school, een Hollandsch- 
Inlandsche school, een Hollandsch-Chineesche 
school, twee vervolgscholen en ten slotte 2 volks
scholen. ,

OOST-KOETAI (Aanv. Dl. III). Uitgezonderd J 
dc afdeolingshoofdplaats tevens ondcrafdeelings- 
hoofdplaats Samarinda, de z.g. vierkante paal 
(Gouvernemcntsgebied), behoort het gebied 
van deze onderafdeeling tot het landsehap Koe
tai en wel tot het oostelijk deel hiervan, hetwelk
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OOST-KOETAI—SANGKOELIRANGBAAI.1922

zyn in hoofdzaak Bandjareezcn, vorder Bocgi- 
neezcn en Javanen. Hot totaal beplante opper
vlak van dit rijstcontrum wordt getaxeerd 
op 1000—1200 baboe met een jaarproductie 
van i 15000 pi koel beras.

De in Oost-Koctai wonende Koetaineezen, 
die de autochthono bevolking vormen, zijn zeer 
gering in aantal en wonen verspreid en ver
mengd met dc van elders gekomen bevolking 
in do kampoengs, over het algemeen nog vrij 
recente vestigingen van ongeveer 25—50 jaron 
geleden. De Basap Dajaks, die alleen in het 
district Sangkoelirang en het onderdistrict Bon- 
tang zijn vertegenwoordigd, zijn vermoedelijk 
afkomstig van de onderafdeeling West-Koetai 
en Beraoe en wonen aan den bovenloop der in 
deze ressorten voorkomende rivieren, waar zij 
hun bestaan vinden vnl. in ladangbouw (rijst) 
en het inzamelen van boschpi'oducten. De 
kampocngbevolking van Oost-Koetai vindt, 
behalve in landbouw, haar bestaan in het O- 
zamelen van boschproducten, aanmaak van ijzer
houten sirappen en het verrichten van koeliear- 
beid, voor welken laatsten ruimschoots gelegen
heid bestaat bij de in dit ressort gevestigde maat
schappijen voor exploitatie van hout, olie en kolen. 
Waar de houtexploitatie, naast de olie- en kolen- 
exploitatic, voor het landschap Koetai van zeer 
groote economische beteekenis is, werd het 
Boschwezen belast met het toezicht op deze 
houtexploitatie ten behoeve van de instand
houding van de voor deze exploitatie waardc- 
volle houtbosschen. De houtexploitatie is voor
namelijk in handen van de te Samarinda ge
vestigde Borneo Produce Company en de te 
Sangkoelirang gevestigde N.V. Nanyo Ringyo 
Kaisha, twee Japanschc maatschappijen, en van 
kapperceclhouders. In dc jaren 1934, 1935, 
1930, 1937 en 1938 bedroeg de houtuitvocr uit 
Samarinda resp. 24.367, 37.483, 33.815, 42.837 
en 24.979 m* en uit Sangkoelirang 24.849, GG.I03,
04.780, 49.292 en 00.897 m3. De houtexploitatie 
in het district Sangkoelirang is geheel in handen 
van de Japansche maatschappij N.V. Nanyo 
Ringyo Kaisha (zie ook SANGKOELIRANG
BAAI). De kolenexploitatie heeft plaats door de 
te Samarinda gevestigde N.V. Oost Borneo Maat
schappij, dc N.V. Handel Mij. ,,Swee Hong” en de 
N.V. Loa Boekit Jlir en Ocloe; de kolenmijnen 
zijn echter momenteel gelegen in do onderaf- 
deeling West-Koetai. De olie-exploitatie ge
schiedt door de N.V. Bataafsche Petroleum Maat
schappij (zie ook SANGA-SANGA).

Vischvangst is van geringe beteekenis en 
heeft, wat zoutwatervisch betreft, slechts plaats 
in eenige in de Mahakarndelta en langs de kust 
van het onderdistrict Bontang en de kust en 
baai van het district Sangkoelirang gelegen kam- 
poengs. De riviervisscherij wordt beoefend voor 
eigen consumptie. De prauwvaart langs dc kust 
geschiedt voornamelijk door Bandjareezcn en 
Boegineezen, terwijl door Boeginecsche, Boeton- 
necsche en Madoereesche prauwen de plaatsen s 
Samarinda en Sangkoelirang worden aangedaan^-'

SANGKOELIRANGBAAI (Aanv. Dl. III).
Op de zuid-oostpunt van het grootste eiland 
in do baai ligt de hoofd plaats van het district 
Sangkoelirang, Benoea Baroe, welk district 
behoort tot dc onderafdeeling Oost-Koetai, af- 
deeling Samarinda, residentie Zuider- en Oostcr- 
afdeeling van Borneo; dit district is gelogen in

gevormd wordt door het tegenwoordig district 
Samarinda-Sebrang, het zelfstandige ondor- 
district Sanga-Sanga, het zelfstandige onder
district Bontang en het district Sangkoelirang, 
aan het hoofd waarvan staan districts- of onder- 
districtshoofden in dienst van het landschap 
Koetai.

Het gebied van het district Samarinda-Se- 
brang en het onderdistrict Sanga-Sanga behoort 
tot het stroomgebied in de groote delta van do 
Mahakamrivier en is voor het mccrendeel met 
bosch begroeid, laag en moerassig land en een 
weinig laag heuvelland. Ook het onderdistrict 
Bontang, dat zich ten Noorden van de Maha- 
kamdelta langs de kust uitstrekt, is voorname
lijk beboscht laag- en moerasland met laag heu
velland en meer in het binnenland een in Zuid- 
Noord richting vcrloopcnd laag bergland. Het 
laagland van het district Sangkoelirang strekt 
zich voornamelijk uit langs de baai en het 
stroomgebied van de Sangkoelirangrivier, ter
wijl de oostkust van dit district heuvelachtig 
is en het binnenland wordt ingenomen door lage, 
met bosch begroeide bergen, die zich van kaap 
Mangkalihat af in het N.0 van dit district west
waarts uitstrekken naar het binnenland. Van 
alle vier (onder)districten kan gezegd worden, 
dat het boschrijke binnenland geheel onbewoond 
is. Het echte kustgebied van alle (ondcr)distric- 
ten is voornamelijk onbewoond laag moeras
land, begroeid met vloedbosschen van rhizo- 
phoren (bakau-bakau) en nipabosschen langs de 
oevers der riviermondingen. De kampoengs van 
de bevolking zijn dan ook over het algemeen 
niet aan of dichtbij de kust gelegen, doch boven- 
strooms van de rivieren. Langs dc kust wordt 
slechts hier en daar een visscherskampoeng aan
getroffen.

Het zielental van de geheele onderafdeeling 
bedraagt 49.224, w.o. S41 Europeanen en met 
dezen gelijkgestelden, 43.771 Inheemschen, 
4.003 Chineezen en 609 andere Vreemde Ooster
lingen. De inheemsche bevolking van Oost- 
Koetai is zeer heterogeen en voornamelijk van 
elders afkomstig; zij bestaat uit Koetaineezen, 
Basap Dajaks, Bandjareezcn, Makassaren, Boe
gineezen, Boetonneezen, Javanen, Madoeree- 
zen, Timoreezen, eenige Amboneezen en Mana- 
doneezen. De zwerflustige Bandjareezcn, zijn 
daar het grootst in aantal vertegenwoordigd, 
behalve in enkele kustkampoengs en aan de 
delta, waar Boegineezen en Badjaubevolking de 
meerderheid vormen.

De kampoengbevolking vindt haar bestaan 
in landbouw (ladang- en sawahbouw, tuinbouw, 
verbouwing van tweede gewassen, hevearubber, 
vruchtboomcn en klappers). De rijstcultuur is 
in geheel Oost-Koetai van regen afhankelijk en 
wordt meerendeels zeer extensief beoefend en 
dient slechts voor eigen voedselvoorziening.

Het rijsteentrum van Oost-Koetai is de om
geving van Samarinda (district Samarinda- 
Sebrang). In de kampoengs Soengei Pinang, 
Karang Asem, Air Poetih en te Samarinda- 
Scbrang met een totaal van tani’s geschat op 
— 1000, worden groote uitgestrektheden sawahs 
beplant (de z.g. repaksawahs of moerassawahs). 
Deze streken kunnen belangrijke overschotten 
leveren, De cultuur, typisch Bandjareesch, is 
van regen afhankelijk en behoort tot de best 
ontwikkelde van geheel Koetai. De planters
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1923SANGKOELIRANGBAAI—SOETOMO (RADEN).

langryko olie- on gasproductie van de uitge
strekte boortorreinen der concessie van de Ba- 
taafsche Petroleum Maatschappij, gelegen aan 
weerszijden van de Sanga-Sangarivicr, in de 
Mahakamdclta en langs de Koetailamarivier. 
Onder den terreinehef van het boorterrein Louise, 
die gevestigd is te Sanga-Sanga, ressorteert 
een gedeelte van het boorterrein Nonny, de 
boorterreïnen Louise, Anggana, Zuid- en Noord 
Koetailama en Sambera. De olie- en gaspro
ductie van al deze terreinen wordt dagelijks 
door middel van 4 pijpleidingen naar Balik- 
papan, gelegen ten Zuiden van Sanga-Sanga, 
geleverd, alwaar het product in de groote raffi
naderijen wordt verwerkt en daarna verscheept. 
De gasproductie van deze terreinen bedraagt 
per etmaal ± 350.000 kubieken meter, de olic- 
productie i 3.500 kubieken meter. De boven
genoemde terreinen tellen gezamenlijk ~ 250 
boorputten (productietorens). Op de terreinen 
zijn ± 1350 vaste en ± 1000 losse koelies werk
zaam. Voor de communicatie tusschen de werk
plaatsen werden op de uitgestrekte terreinen 
autowegen aangelegd tot een totale lengte van 
± 120 km, waarvan het grootste gedeelte ge
asfalteerd is.

Het totaal aantal op deze terreinen te werk 
gestelde Europeesche employés bedraagt thans 
(1939) 09.

De gezondheidstoestand op de terreinen is 
zeer gunstig, terwijl voor een behoorlijke ge
neeskundige verzorging wordt zorg gedragen. 
Op het hoofdemplacement te Louise (Sanga- 
Sanga) is een behoorlijk uitgerust hospitaal, aan 
het hoofd waarvan een maatschappij-genees
heer staat, terwijl op diverse meer afgelegen 
plaatsen nog polyklinieken worden aangetrof
fen. Zoowel de Europeesche als Inheemsche 
employés en koeliebcvolking kunnen hun dage- 
lijkscho levensbehoeften betrekken'van de In- 
koop-Centrale (toko I.C.) en den ondernemings- 
winkel, die tegen billijken prijs goederen van 
goede qualiteit leveren.

In verband met het ontbreken van een reeht- 
streeksche wegverbinding tusschen Sanga-Sanga 
en Balikpapan wordt de onderlinge communi
catie tusschen deze beide plaatsen, vooral ten 
behoeve van den aan voer van materialen, brand
stoffen en levensmiddelen, onderhouden door 
kleine zeeschepen.

SOETOMO (RADÈN), geboren 30 Juli 1SSS in 
de désa Ngopeh, res. Madioen, stamt af van een 
oud adellijk geslacht. Hij bezocht te Madioen eerst 
een niet-Europeesche lagere school, daarna de 
Europeesche lagere school te Bangil en kwam, 
toen hij ongeveer 10 jaar oud was, op de Stovia 
(School tot opleiding van Inlandschc artsen) te 
Batavia. In 1911 verkreeg hij 0 maanden vóór het 
eind-examen het diploma als Inlandsch arts en 
werd te Semarang geplaatst, waar hij tot 1913 
bleef. Na tot 1919 in Batavia, Bloraen Batoeradja 
werkzaam te zijn geweest, ging hij zijn studio in 
Nederland voortzetten, met een studieopdracht, 
behaalde er het artsdiploma on specialiseerde zich 
in huidziekten. In 1923 in Indië teruggekeerd, 
werd hij als leeraar aan de Nias (Ned. lnd. Art
senschool) te Soerabaja geplaatst, welke betrek
king hij tot zijn overlijden, op 30 Mei 1938, heeft 
vervuld.

Gedurende zijn studio aan de Stovia maakte 
Soetomo kennis met dokter Wahidin Soediro-

het gebied van het landschap Koetai (zie ook 
OOST-KO ET AI).

In verband met do aanwezigheid van twee 
Japanscho maatschappijen, n.1. de N.V. Hout- 
exploitatic Maatschappij Nanyo Ringyo Kaisha 
en de N.V. Bornco Olie Maatschappij, is do 
districtshoofdplaats van Sangkoelirang sedert 
1934 tevens standplaats van een adspirant con
troleur, die toegovoogd is aan den Assistent- 
resident van Samarinda. De boteckenis van het 
district Sangkoelirang is door de aanwezig
heid van do twee genoemde Japansche maat
schappijen sterk gestegen.

De bevolking van het district Sangkoelirang 
bestond oorspronkelijk uit Koetaineezon, Boe- 
gincezen, Bandjareczen, Badjau’s en Basap 
Dajaks, waarvan het zielental thans bedraagt 
resp. 2230, 1931, 1521, 1127 en 149S. Hiervan 
hebben zich de Boegineezen hoofdzakclijk aan 
de baai, de Koetaineczen en Bandjareezen voor- 
ifilmelijk aan den benedenloop van de Sang- 
koelirangrivier en ook aan do baai en de oostkust 
van het district Sangkoelirang, Badjau’s aan den 
benedenloop van de Kariorangrivier en de Basap 
Dajaks in het binnenland bovenstrooms van de 
rivieren gevestigd. Door de vestiging van de twee 
bovengenoemde Japansche maatschappijen werd 
het zielental vermeerderd met ± 1500 van elders 
afkomstige koelies, voornamelijk Javanen, Boe
gineezen, Bandjareczen, Boetonneezen, Timorce- 
zen en Tidoengers.

De N.V. Houtcxploitatic Maatschappij „Na
nyo Ringyo Kaisha” voerde in de jaren 1934, 
1935, 1930, 1937 en 193S resp. 24849, 66103, 
04780, 49292 en 66897 m3 hout uit. Het hoofd
emplacement van deze maatschappij is gevestigd 
tc Benoea Baroc en te Pelawan Besar, terwijl 
hier en op de kapplaatsen d; 1200 koelies zijn 
te werkgesteld. De leiding berust bij 3 direc
teuren, allen Japanners, bijgestaan door lager 
Japansch personeel tot een sterkte van 35 man, 
De kapwerkzaamheden geschieden voornamelijk 
in handenarbeid, terwijl het transport mecha
nisch wordt gedreven. Maandelijks wordt 
5000 m* hout afgevoerd per Japansche hout
boot. De N.V. „Bornco Olie Maatschappij” is 
sedert 1929 werkzaam met de opsporing van 
olie ter exploitatie van de concessies Koetai I 
en Koetai II; de proefboringen hebben echter 
tot dusver (1939) nog geen resultaat opgeleverd.

Het hoofdemplacement van deze maatschap
pij is Kariorang op een afstand van d: 10 km 
gelegen van Maloewi aan do Sangkoelirangbaai, 
vanwaar het voor do proefboringen benoodigde 
materiaal met duwlorries wordt opgevoerd naar 
de boringen. De leiding van hot bedrijf berust 
bij een directeur, een Japanner, hierin bijgestaan 
door een technisch leider en 18 man Japansch 
personeel. Het aantal tewerkgestelde koelies 
bedraagt 300 man.

SANGA-SANGA (Aanv. Dl. III). Hoofdplaats 
van het onderdistrict Sanga-Sanga -Dalam, welk 
onderdistrict behoort tot het gebied van het 
landschap Koetai, gelegen in de ondcrafdeeling 
Oost-Koetai (afdecling Samarinda, residentie 
Zuider- en Oosterafdecling van Bornco). Deze 
plaats is gelegen aan den rechteroever van de 
Sanga-Sangarivier, een zijrivier van de Maha- 
kam, waarin zij uitmondt even boven de groote 
delta van de Mahakam. Do plaats heeft haar 
betcekenis slechts tc danken aan de zeer be-
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in hoofdzaak plaatsclyko voorziening in do be
langrijkste centra, waarbij slechts in enkele ge
vallen de oloctricitoitsvoorzicning in eenige nabij 
gelegen plaatsen tot een samenhangend geheel is 
vorcenigd, dat van uit een gemeenschappelijk 
krachtwerk wordt gevoed. Behalve de NIGM, 
die in vele plaatsen op Sumatra en in een tweetal 
gebieden op Cclebcs clcctriciteitsbcdrijven bezit, 
en de ANIEM, die op Borneo eenige van deze 
bedrijven exploiteert, zijn in de Buitengewesten 
— zulks in tegenstelling met Java — op het ge
bied der clectricitcitsvoorziening een groote ver
scheidenheid van vergunninghouders en exploi
tanten werkzaam, waaronder groote en kleine 
maatschappijen, gemeenten, zelfbesturen en 
andere locale overheden, alsook privé-personon.

Als gevolg van het vroegtijdig tot stand komen 
van een olectriciteitswetgeving en van een uit
voerend overheidsorgaan, aan hetwelk o.m. ook 
de bevordering van een economische en stelsel
matige voorziening in de behoefte aan clectrischc 
energie was opgedragen,heeft do ontwikkeling van 
de electriciteitsvoorziening in Nederlandsch-In- 
dië, in tegenstelling met die in vele andere landen, 
een tamelijk planmatig verloop gehad. Alhoewel 
bij een snel groeienden jongen bedrijfstak, steu
nende op een geheel nieuwe zich ontwikkelende 
techniek, het voortijdig abandonneeron van reeds 
geïnvesteerd kapitaal nimmer geheel is te ver
mijden, is dan ook het achteraf nemen van in
grijpende en kostbare coördinatiemaatregelen 
in Jndic tot zeer weinige op zich zelf staande ge
vallen beperkt kunnen blijven.

In het jaar 1923 kwam in een door den Dienst 
voor Waterkracht en Elcctriciteit bijeengeroe
pen vergadering van belanghebbenden een nor
malisatie van electrische spanningen en stroom
stelsels tot stand, die sindsdien in het normaal 
blad N 90 is ncergelcgd. Met deze normalisatie, 
die tot stand gekomen is in een tijd, toen over 
internationale spanningsnormalisatie nog geen 
overeenstemming was te bereiken, is over het 
algemeen een gelukkige greep gedaan. Zij bevat 
bijna zonder uitzondering slechts spanningen, 
welke als hoofdnormalen in de tegenwoordige 
internationale normalisatie zijn opgenomen en 
heeft zeer veel bijgedragen ter verkrijging van den 
evonvermeldcn gunstigen toestand.

Ook thans nog staat men in Indië op het stand
punt, dat de staalkaart der toe te passen stroom- 
soorten, periodentallen, spanningstrappon en 
distributiesystemen een zoo gering mogclijko ver
scheidenheid moet bieden als met de verschei
denheid der eischcn, welke door de economie en 
de techniek gesteld worden, in overeenstemming 
te brengen is. Onder krachtige leiding van over
heidswege is aldus inderdaad een groote mate van 
eenvormigheid der daar te lande toegepaste 
distributiestelsels verkregen.

Van de in aanmerking komende stroomsoorten 
is draaistroom sterk favoriet. Behoudens in en
kele op zich zelf staande krachtbedrijven wordt 
gelijkstroom nog bijna uitsluitend toegep 
tractiedoeloindon en wel bij 1500 Volt voor 
spoorwogolectrificatie (E.S.S.) en bij 000 Volt in 
stedelijke tramnetten. Het grootste openbare 
distributienet, waarin van gelijkstroom ge
bruik wordt gemaakt, is dat te Sabang, waar men 
daartoe een dricleidernct voor’2!“X 220 Volt toe
past. Eónplmse wisselstroom is vroeger op enkele

EBaLorn nog belangen op do Buitengewesten. 
Tezamen met dcNIGM verzorgen deze maatschap
pijen S7% van de totale door openbare bedrijven 
geleverde consumptie van electrische energie in 
Nederlandsch-lndië, zoodat er voor de overige 
kleinere elcctricitcitsondernemingen tezamen 
13% overblijft.

Met den groei en ontwikkeling van de ctcctri- 
citeitsvoorziening op Java van onderling ge
scheiden plaatselijke bedrijven in do richting 
van landelijke elcctrificatic met opwekking, 
zooveel mogelijk uit waterkracht, overbrenging 

grooten afstand en koppeling der afzonder
lijke bedrijven, kwam al spoedig ook de vraag 
aan de orde in hoeverre opwekking on overbren
ging eenerzijds en distributie anderzijds tezamen 
in één hand dan wel gescheiden behooren te 
worden geëxploiteerd en in hoeverre in dit opzicht 
voor de overheid een taak, anders dan het uit
oefenen van administratief toezicht, was wegge
legd. In West-Java, alwaar de electriciteitsvoor
ziening die in andere gebiedsdeclen steeds voor
uit is geweest, kwam deze vraag het eerst aan de 
orde. Mede in verband met de aanwezigheid van 
aanvankelijk voor andere doeleinden gebouwde 
Landswaterkrachtwerken werd hiertotoverheids- 
exploitatie der bedrijven voor opwekking en 
overbrenging in het groot besloten, welke bedrijfs
vorm en taakverdeeling toentertijd ook voor de 
overige gebiedsdeclen de meest juiste werd ge
acht. Aan deze beslissing danken de Landswater- 
krachtbedrijven „West-Java” en „Bandocngschc 
Hoogvlakte” hun bestaan. Voor de distributie 
in dit gebied werd de gemengde bedrijfsvorm ge
kozen en hiervoor is toen met deelname van het 
Land, de provincie en enkele gemeenten het 
GEBEO opgericht. Voor Oost-Java lag aanvan
kelijk eenzelfde taakverdeeling tusschon over- 
heids-en particulier initiatief in het voornemen.De 
plannen voor een opwekkings- en overbrengings- 
bedrijf in Oost-Java met gebruikmaking van de 
waterkracht der Kali Konto zijn dan ook com
pleet door den betrokken Gouvernementsdienst 
uitgewerkt. Toen evenwel deze plannen tot uit
voering moesten komen, bleek het als gevolg van 
een inmiddels ingetreden economische crisis voor 
het Land bezwaarlijk het gehccle kapitaal te 
fourneeren. Zoo werd hiervoor in 192ö de gemeng
de vennootschap Nederlandsch-Indische Water
kracht Exploitatie Maatschappij (N.I.W.E.M.) 
opgericht, waarin het Land en de ANIEM ieder 
voor de helft partïcipeeren, terwijl de directie 
eveneens door de N.V. Handelmaatschappij v.h. 
Maintz & Co wordt gevoerd.

Inmiddels had in competente kringen de over
tuiging veld gewonnen, dat het ook uit anderen 
hoofde wenschelijk was om aan het particulier 
initiatief op dit gebied een belangrijker rol toe te 
bededen dan daaraan tevoren was toegedacht. 
Zoo werd in 1937 aan de ANIEM een regionale 
vergunning verleend, waarin niet alleen de aan die 
maatschappij voor in Midden-Java gelegen ge- 
bïcdsdeelen reeds verleende distributievergun- 
ningen werden ondergebracht, doch aan die maat
schappij bovendien voor het geheele gebied der 
provincie Midden-Java en de Vorstenlanden ver
gunning werd verleend voor den aanleg en ex
ploitatie van werken voor het opwekken en over- 
brengen van electrische energie in het groot.

In de Buitengewesten bevindt zich de electrici
teitsvoorziening ook thans nog in het stadium van
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dingen of een deel ervan dan als regel meer het 
karakter van overbrcngingslcidingen verkrijgen.

In verband met de betrekkelijk lage verdecl- 
upanning is hot rayon, dat van één voedings- 
punt uit met lage spanning kan worden bestre
ken, niet zoo groot. Gewoonlijk gaat men in dit 
opzicht niet verder dan cirkelvormige gebieden 
met een straal van ca 300 m, hetgeen in verband 
met de zware gebruikelijke verspreide bouworde 
slechts een gering stadsdeel is. Het aantal dezer 
voedingspunten (transformatorstations) wordt 
daardoor tamelijk groot en beloopt voor de groo- 
tere steden op Java ca. 100-200, terwijl de be
lasting van ieder station beperkt is. Buiten de- 
industriecle gebieden varieert het in deze voe- 
dingspunten opgestelde transformatoren vermo
gen van 10 — 100 kVA. Ten behoeve van de 
stroo mie vering aan industrieën en ondernemingen 
komen uiteraard ook veel grootcre vermogens 
in één voedingspunt voor. Daarentegen komt dit 
vermogen in zuiver landelijke netten (dèsa- 
electrificatie) meestal niet boven 10 ü. 20 kVA.

Voor overbrenging van energie over groote af
standen komt op het reeds genoemde normaal- 
blad nog slechts één enkele spanning voor, nl. 
30.000 Volt, van welke spanning voor dit doel 
dan ook veelvuldig is gebruik gemaakt.'Daar
naast komt evenwel op verschillende plaatsen de 
ten tijde der .spauningsnormalisatie reeds be
staande spanning 25.000 Volt voor, zij het dat 
het in het voornemen ligt t.z.t. op de normale 
spanning over te gaan. O.m. is het geheele net 
van hetLandswaterkrachtbedrijf op deBandoeng- 
schc hoogvlakte voor deze spanning ingericht.

In een tweetal gevallen t.w. voor het Lands- 
waterkrachtbcdrijf West-Java en voor het hoofd- 
overbrengingsnet der NI WEM, waar behoefte 
bestond aan een hoogcre spanning dan 30 kV, is 
van 70 kV gebruik gemaakt. Hiermede is een 
minder gelukkige keuze gedaan, aangezien deze 
spanning in de internationale normalisatie niet 
opgenomen is. Het ligt in de bedoeling de Indische 
spanningsnormalisatie aldus voort te zetten, dat 
100 kV hoofd- en GO (70) kV nevennormaal zal 
zijn.

plaatsen voorgekomen, o.a. te Batavia on in 
Tegal, doch is sindsdien verlaten voor het normale 
distributiestelsel.

Pcriodontallcn, andere dan het normale pcrio- 
dcntal 50, komen .voor zoover bekend, niet meer 
voor, althans niet in bedrijven voor openbnrc 
electricitoitslevcring. Ook in dit opzicht bestant 
dus volkomen eenvormigheid.

De normalisatie van de spanningen heeft even
wel niet kunnen verhinderen, dat in Indië nog 
een tweetal laagspannings-draaistroomstelsels, 
t.w. 220/127 Volt en 190/110 Volt, naast elkaar 
voorkomen. Toen in 1923 tusschen beide weinig 
uiteenloopende spanningen — thans beide als 
gelijkwaardig in de internationale normalisatie 
opgenomen — een keuze moest worden gedaan 
en, in hoofdzaak om economische redenen, aan 
220/127 Volt als hoofdnormaal de voorkeur ge- 
is geven, bestonden in verschillende der grootsto 
plaatsen op Java, o.a. te Soerabaja, Semarang en 
kPandoeng, reeds netten voor 190/110 Volt. Al
hoewel aan de toepassing van deze laatste span
ning voor nieuw aan te leggen netten sindsdien 
practisch geen verdere uitbreiding gegeven is 
en in één enkel bedrijf (Solo) zelfs overgang naar 
de normale spanning plaats vond, vormen de 
netten, waarin 190/1 lOVolt wordt toegepast, niet
temin ook thans nog een niet te verwaarloozen 
deel van het voor de electriciteitsvoorziening van 
Indië aanwezige apparaat.

Met gebruikmaking van één der beide span
ningen wordt in de laagspanningsnetten der open
bare electriciteitsbedrijven overigens vrijwel uit
sluitend liet draaistroora-vierleiderstelsel toe
gepast, waarbij de nulleider in do transformator
stations deugdelijk wordt geaard. Het z.g. „nul
len” is hierbij niet toegestaan. De laagspanmngs- 
lcidingen worden nagenoeg alleen bovengronds 
uitgevoerd, hetgeen om economische redenen 
noodzakelijk is in verband met de geringe be- 
lastingdichtheid per eenheid van oppervlakte 
— ook in de steden wegens de verspreide bouw
wijze —, het groote aantal der zeer kleine aan
sluitingen en het zeer veelvuldig voorkomen van 
mutaties, vooral juist onder deze kleinste con
sumenten. Slechts in een enkel geval is in een 
drukke winkelstraat ondergrondsche laagspan- 
ningsdistributie toegepast. Als steunpunten voor 
deze leidingen wordt in de netten in grootcre 
plaatsen als regel van Mannesman buismasten 
gebruik gemaakt. In netten van minder betce- 
konis past men ook wel uit gasbuizen samenge
stelde of houten masten toe. Voor grootcre kracht- 
installaties is de spanning 380 Volt normaal en in 
aansluiting daarop mag ook voor distributie van 
380/220 Volt gebruik worden gemaakt. Zulks 
komt evenwel slechts op enkele kleinere plaatsen 
voor.

=

Een korte beschrijving van den stand der 
electriciteitsvoorziening in de verschillende gc- 
biedsdeelen van Nederlandsch-Indië op ultimo 
1938 en van de toenmaals aanwezige werken moge 
hier volgen.

West-Java. De electriciteitsvoorziening in 
West-Java is die in andere gebiedsdeelen altijd 
vooruit geweest en zoo is zij ook thans nog in dit 
gewest hot verst gevorderd. De totale electrici- 
tcitsconsumptie uit openbare electriciteitsbe- 
drijvon in West-Java bedroog in 1938 rond 12 
milliocn kilowatturen of ruim 40% van die in 
geheel Nederlandsch-Indië. Het totaal aantal 
afnemers der bedrijven voor openbare electrici- 
teitslovering bedroeg in deze provincie 71.000, 
zoodat per afnemer 1760 kWh en per hoofd der 
bovolking 11 kWh werden verbruikt.

De opwekking en overbrenging van olectrische 
energie in het groot worden in nagenoeg de ge- 
heele provincie verzorgd door de Landswater- 
krachtbedry ven „West-Java” en „Bnndoengsche 
Hoogvlakte”. Tusschen deze beide bedrijven, 
welke geleid worden resp. uit Buitenzorg en 
Bandoeng, bestaat, alhoewel de uitloopers der er 
op aangesloten netten elkaar reeds zeer nabij ko-

Als voornaamste middelhoogc spanning is 
6000 Volt genormaliseerd. Niet alleen wordt voor 
generatoren van conig vermogen bijna zonder 
uitzondering van dezospanninggobruik gemaakt, 
doch ook het meerendocl der stcdclijke kabel
netten en der secundaire distributiekabels en 
buitenleidingen in landelijke netten is voor deze 
spanning uitgevoerd. In oen beperkt en afnomend 
aantal gevallen is voor dezelfde doeleinden van 
3000 Volt gebruik gemaakt; daarentegen komen 
nog wel gevallen voor, waarin ook voor nieuwe 
installaties de nevennormalc spanning 15.000 
Volt wordt toegepast, waarbij de betrokken lei-
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men, tot dusver nog geen directe verbinding. Een 
koppelleiding, voerende van het wntcrkrachtwcrk 
Lamadjannabij Pengalèngan via de onderstations 
Padalarang, Boerwakarta en Ivosambi naar het 

-onderstation Tjawang nabij Mcestcr-Cornelis, 
erd evenwel reeds gcprojectcercl en zal wcllioht 

binnen niet te langen tijd tot stand komci\.
Het Landsioalcrkrachtbcdrijf „West-Java*'be

schikt voor de productie over een tweetal water- 
krachtwerken, t.w. het krachtwerk Oebroeg nabij 
Tjjbadak.gelegen aan de Tjitjatih, ca 55 km ten 
Zuiden van Buitenzorg, en het krachtwerk Kra- 
tjak, gelegen ea 20 km ten Westen van Buitenzorg 
aan de Tjianten (met medegebruik van water uit 
de zijrivier Tjikloewoeng), zoomede over de 
stoomcentrale Weltevreden. In elk der beide 
watcrkrachtwerken is een tweetal machine-aggrc- 
gaten voor ongeveer 7000 kVA (S000 P.K.) opge
steld.

Ieder der beide watcrkrachtwerken is door 
middel van een dubbel-circuit 70 kV hoogspan- 
ningsleiding verbonden met het nabij Buitenzorg 
gelegen openlucht-ouderstation Kcdoeng Badak, 
vanwaar een dubbel-circuit 70 kV hoogspannings- 
leiding voert in de richting Batavia, van welke 
leiding de onderstations Dèpok, Tjawang, Mees- 
ter-Cornelis, Weltevreden en Antjol zijn afgetakt.

De stoomcentrale Weltevreden is een der 
oudste centrales in Indië; zij werd aanvankelijk 
gebouwd voor de plaatselijke electriciteitsvoor- 
ziening van de stad Batavia en tot dit doel 
door het electriciteitsbedrijf der Nederlandsch- 
Indische Gas Maatschappij daar ter stede ge
ëxploiteerd.

In 1924 werd tusschcn de NIGM en het Lands- 
watcrkrachtbedrijf een contract tot wederzijdschc 
stroomlevering gesloten, volgens hetwelk de 
NIGM in normale tijden stroom van het Lands- 
waterkrachtbedrijf zou betrekken, doch waarbij 
verder werd bepaald, dat de tekorten aan elec- 
trisch vermogen van hetLandswaterkrachtbedrijf 
in tijden van buitengewone waterschaarschte 
als anderszins door de calorische centrale der 
NIGM zouden worden uangevuld. Dit contract 
werd in 1931 vervangen door een nieuw, waarbij
0. m. de NIGM haar centrale om niet aan het 
Landswaterkrachtbcdrijf in beheer overgaf. De 
centrale wordt door dit bedrijf vooralsnog uit
sluitend gebezigd als reserve voor aanvulling in 
geval van noodzakelijke bedrijfsonderbreking 
wegens werkzaamheden of storingen in één der 
watcrkrachtwerken of overbrengingsleidingen. 
Het ligt echter in de bedoeling om, indien het 
noodig zou worden tot calorische aanvulling in 
tijden van waterschaarschte of tijdens de belas- 
tingspits over te gaan, in de centrale Weltevreden 
één of meer Dieselaggregaten op te stellen.

De centrale Weltevreden, welker machines 
voor de spanning van het kabelnet te Batavia
1. c. 7 kV zijn uitgevoerd, is door middel van kabels 
en een drietal transformatoren verbonden met de 
70 kV-rails in het nabij gelegen onderstation van 
gelijken naam. Het stadsnet te Batavia wordt 
tegenwoordig via dit onderstation van de scha
kelruimte der centrale uit gevoed. Behalve in de 
centrale wordt bovendien sinds eind 1938 aan de 
NIGM stroom geleverd in het onderstation An
tjol, en wel onder een spanning van J2 kV, in 
liet bijzonder ten behoeve van het industriege
bied in de benedenstad en te Tandjoengprioek.

Het electriciteitsverbruik te Batavia en on-

middcllijke omgeving bedroeg in 1938 34 millioen 
kWh of meer dan de helft van de totale productie 
van het Landswaterkrachtbcdrijf. Het maximum 
afgenomen vermogen bedroeg in dat jaar onge
veer 7500 kW. Als gevolg van een sterke toename 
van het industrieel gebruik is het electriciteitsbe
drijf te Batavia het cenige groote openbaar clec- 
triciteitsbcdrijf, waar geen uitgesproken avond- 
spits meer voorkomt en waar een enkele maal de 
dagspits wel cens in do ochtenduren valt.

Een tweede belangrijke afnemer van hot Lands- 
waterkrachtbedrijf (ca. 15 millioen kWh per jaar) 
is de Dienst der Staatsspoor- en Tramwegen ten 
behoeve van het geëlectrificccrdo baanvak 
Buitenzorg-Tandjocngprioek en van de ring
baan te Batavia. Tot dit doel wordt stroom af- 
genomen in de onderstations Antjol, Mccster- 
Cornelis, Dèpok en Buitenzorg, in de beide eerste 
waarvan roteerende omvormers, in de beide 
laatste kwikdamp-gelijkrichters zijn opgesteld, 
alle voor een gelijkspanning van 1500 Volt. 9n 
het Os. Meester-Cornelis zijn bovendien de be
langrijke S.S. werkplaatsen te Manggarai aange
sloten, terwijl het Os. Dèpok mede aan de elec- 
trificatie (door het GEBEO) van het plaatsje 
van dezen naam dienstbaar is gemaakt.

De derde groot-afnemer van het Landswater- 
krachtbedrijf West-Java is het Gemeenschappe
lijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng cn Omstreken, 
door welke maatschappij stroom betrokken wordt 
in de onderstations Buitenzorg, Dèpok, Tjiba 
dak, Tjitjoeroeg, Lemboersitoe (bij Soekaboemj), 
RangliaSIJitbeDg en Tjadasari en in de centrale 
Oebroeg, een en ander tot een totaal van ca 14,5 
millioen kWh. Verreweg het grootste deel hiervan 
wordt afgenomen in het Os. Buitenzorg, van wel
ke afname het meerendeel of 6,0 millioen kWh be
stemd is voor de Good Ycar bandenfabrieken, 
van welke fabriek het electriciteitsverbruik in de 
enkele jaren van haar bestaan reeds gestegen is tot 
het drievoud van hetgeen bij de oprichting werd 
verwacht. Het benoodigd vermogen voor de 
stad Buitenzorg (exclusief Good Ycar) bedraagt 
ca 700 kW en wordt slechts gedurende de avond
uren afgenomen; wegens het ontbreken van an
dere industrie is het verbruik overdag hier zeer 
gering.

In het complex Sockaboemi-Oebroeg-Tjibadak- 
Tjitjocroeg wordt door het GEBEO, behalve in 
de stad Soekaboemi stroom geleverd in een der 
meest intensief geëxploiteerde bergcultuurgebie- 
den op Java. Het beschikt daartoe over een 
wijdvertakt net van 6 kV hoogspanningslei- 
dingen en kabels, waaraan tal van onderne
mingen aangesloten zijnen waarvan sommige al
le benoodigde energie van het GEBEO be
trekken, andere daarentegen slechts zijn aange
sloten ter aanvulling en reserve naast eigen mid
delen voor energievoorziening. De onderstations 
Lemboersitoe, Tjibadak en Tjitjoeroeg zijn door 
middel van 30 JcV hoogspanningsleidingen met 
het krachtwerk Oebroeg verbonden cn worden 
vandaar uit gevoed. Deze leidingen en onder 
stations worden door het Landswaterkrachtbc
drijf geëxploiteerd; in de onderstations wordt do 
energie op een spanning van (> kV getransfor
meerd, alvorens te worden afgeleverd. Te Oebroeg 
wordt eveneens rechtstreeks energie onder 0 kV 
geleverd. De totale behoefte van dit complex 
bedraagt ongeveer 1000 kVA met tamelijk slech
ten arbeidsfactor; het maximum valt overdag
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voortzetting vindt in do leiding, die deze kracht-Van het krachtwerk Krat jak voert een ca.
90 km lange 30 kV-lijn in de richting Bantam I werken via de onderstations Malabar.Dajeuhkolot 
naar Rangkasbitoeng en vandaar een CTÈËÉO- en Kiaratjondong met de centrale Bengkok ver- 
lijn van dezelfde spanning naar het ondcrstation bindt. Voorts voert van Lamadjan een hoogspan- 
Tjadasari nabij Pandeglang- Van deze beide ningsleiding via Padalarangen Poerwakarta naar
vocdingspunten uit worden de plaatsen Rang- Kosambi (tussclTcn~Krawang en Tjïlcampèk.),------
kasbitocng, Sérang.,Pandeglang en Tjilegon van welke leiding als onderdeel der geprojecteerde 
stroom voorzien. In eerstgenoemde plaats bo- koppolleiding Lamadjan-Batavia.-.roeds dadelijk 
hooren de Mexoliefabrïeken tot do voornaamste voor 100 kV bedrijfsspanning is gebouwd, doch 
afnemers; in feite liceft de aansluiting van deze thans nog met 25 kV wordt bedreven. Doordien
fabrieken de clcctrificatie van dit gehcclc com- ook nog een 25 kV hoogspanningsleiding van
plex mogelijk gemaakt. Thans is in dit gebied Bengkok via Tjimahi naar Padalarang is uit
bovendien nog een aantal rijstpcllcrijen aange- gevoerd, wordt rondom Bandoeng een geslo
sloten. ten ringnet verkregen, waaruit Bandoeng van

Als jongste uitbreiding in het verzorgingsgebied drie punten (de centrale Bengkok en de Os.
van het Landswaterkrachtbedrijf „West-Java” Kiaratjondong en Tcgallcga) en Tjimahi langs
kan het Os. Tjawang nabij Mr. Cornelis worden twee wegen uit kan worden gevoed, 
genoemd, van waaruit stroom zal worden ge- Van de centrale Plcngang uit voert nog de 
leverd aan het GEBEO ten behoeve van de in S0 km lange 25 kV leiding naar de onderstations

Soemadra, Garoet en Singaparna, dienende voor 
de stroomverzorging van do Oost-Preanger, 
waarin o.m. Garoet en Tasikmalaja gelegen 
zijn. Voorts voert van hot onderstation Kiaratjon
dong af een 25 kV leiding via Rantjaèkèk naar 
het Noord-Oosten tot Soemedang.

Behoudens do lijn Rantjaókèk-Soemedang en 
voorloopig de lijn Padalarang-Kosambi zijn alle 
genoemde hoogspanningslijnen als dubbele lei
dingen uitgevoerd. Teneinde het gemis aan be- 
drijfsreserve voor de stroomverzorging vanSoeme- 
dang te vergoeden, beschikt het Landswater
krachtbedrijf in dat plaatsje nog over een kracht- 
werkje, waarin één motoraggregaat van 80 P. K. is 
opgesteld .

De voornaamste afnemer van het Landswater-

\aanbouw zijnde schoenenfabriek van Bata en 
vd&rts ten behoeve van do electrificatic van 
enkele plaatsjes in het regentschap Mr. Cornelis, 
zooals Kramatdjati, Klondèiven Bekaai, alsmede 
van het vliegveld Tjilïlitaa/

Het Landswaterkrachtbedrijf op de Bandoeng- 
sche hoogvlakte beschikt over een tweetal groepen 
van waterkraehtwerken, t.w. de krachtwerken 
Bengkok en Dago aan de Tjikapocndoeng op ca. 
7 km ten Noorden van Bandoeng en de werken 
Plengan en Lamadjan, welke de waterkracht 
in de Tjisankoei en haar zijrivier de Tjisaroea ge
legen nabij Pengalèngan benutten.

Het krachtwerk Bengkok kwam in 1923 in de 
plaats van het door de Bandocngsche Elcctrici- 
teitmaatschappij reeds in 1 OOG gebouwde lcracht- 
werk Pakar, dat inmiddels verouderd was, en 
gebruikt dan ook de waterkracht van hetzelfde 
riviervak als laatsgcnoemd werk.

Benedenstrooms van Bengkok wordt een deel 
van liet afvoerwater dezer centrale opnieuw 
benut in een aanvullend werkje, Dago genaamd, 
dat in een enkel maehinc-aggregaat over een 
vermogen van 1000 PK beschikt. Het is inge
richt als automatisch krachtstation en wordt van 
uit Bengkok, waarmede het door middel van 
een kabel verbonden is, bediend.

Het waterkrachtwcrk Lamadjan is met zijn 
3 verticale turbinc-aggregaten voor 9000 Pk bij 
een netto valhoogte van 20S m verreweg het 
grootste krachtwerk van dit bedrijf. Dit werk 
verwerkt het afvoerwater van het krachtwerk 
Plengan (3 x 1500 P.K.), dat liet water ontleent 
aan de rivieren Tjisankoei en Tjisaroea.

Een belangrijk onderdeel van de waterwerken 
van Lamadjan en Plcngang vormt de aanwezige 
gelegenheid tot waterberging, teneindo een deel 
van het surplus in den natten tijd te kunnen 
bewaren voor aanvulling in den drogen tijd (sei- 
zoensaccumulatic). Deze in Indic vrij zeldzame 
gelegenheid is verkregen, doordien door afdam
ming en opstuwing een tweetal kunstmatige me
ren kon worden gevormd.de SitoeTjileuntja en de 
Sitoe Tjipanoendjang, die tezamen 10.000.000 
m3 water bergen kunnen, hetgeen voldoende is 
voor het opwekken van rond 10 millioen kWh. 
Deze hoeveelheid kan indien noodig door ophoo- 
ging van de betrokken dammen tot het dubbele 
worden vergroot.

De centrales Plcngang en Lamadjan zijn door 
middel van een 25 kV hoogspanningsleiding onder- 
ling verbonden, welke hoogspanningsleiding

krachtbedrijf op de Bandoengsche hoogvlakte 
is het Gemeenschappelijk Electrïcïteitsbedrijf 
Bandoeng en Omstreken, hetwelk in nagenoeg 
alle reeds gonoemde onderstations stroom be
trekt voor plaatselijke distributiedoeleinden, in 
totaal ca 35 millioen kWh per jaar (in 1938), Het 
belangrijkste object daarvan is uit den aard der 
zaak de stad Bandoeng, waar vooral de verschil
lende artillerieinrichtingen belangrijke afnemers 
zijn. Het totale verbruik te Bandoeng en omlig
gende plaatsen, w.o. Tjimahi, Lembang en Pada
larang, bedroeg in 1938 2S millioen kWh, het 
maximum van het afgenomen vermogen ca 
5200 kW.

Te Padalarang is de aldaar gevestigde papier
fabriek groote afnemer van electrische energie. 
Behalve energie voor krachtdoeleinden betrekt 
deze fabriek bovendien groote hoeveelheden 
electrische energie voor stoom productie (electro- 
ketels) en olectrolyse (chloorbcreiding). Deze 
energie wordt geleverd als overschotenergie tegen 
zeer lagen prijs volgons een bijzonderlijk daar
voor gesloten stroomlcveringsovereenkomst; zij 
vindt plaats rechtstreeks door het Landswater
krachtbedrijf, waarbij het GEBEO slechts om 
formeele redenen tusschcnpersoon is, doch geencr- 
lei winst in rekening brengt, terwijl deze energie 
ook geen GEBEO-wcrkon passeert. De levering 
van overschotenergie kan door den stroomlcve- 
rancier te allen tijde onderbroken of beperkt 
worden en kan dus op voor dien leverancier gun
stige tijdstippen plaats vinden. In 193S werd aan 
overschotenergie ca 10 millioen kWh geleverd 
bij een maximaal vermogen van 3000 kW.

De afname van electrische energie door den 
Radiodienst in het onderstation Malabar ten
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I behoeve van het beroemdo zendstation van dien 
is sinds de toepassing van de korte golf-

ste van recenten datum is en volautomatisch 
is uitgerust. Van deze werken uit worden door 
middel van 30 en G KV hoogspanningloidin- 
gcn een aantal ondernemingen der maatschap
pij, zoomede distributienetten te Spebang, Segala- 
hérangen Ivalidjati van elcctrischen stroom voor
zien.

naam
zenders sterk verminderd. Voorts neemt de 
Radiodienst energie af te Dajeuhkolot voor het 
aldaar opgcrichtc moderne zendstation en in het 
Radiolaboratorium bij Tcgallega. In 1938 werden 
nog slechts 3 millioen kWh verbruikt.

Naast het centrale nctgedeelte hebben vooral 
in de latere jaren ook de nets-extremitciten zeer 

beteekenis gewonnen. Zoowel in de richting

:
? Middon-Java en de Vorstenlanden. Van do drie 

Java-provincies is Midden-Java wat de electrici- 
teitsvorzorging betreft het minst ver gevorderd. 
Behalve door een goringere rijkdom en welva
rendheid van het betrokken gebied, is zulks mede 
veroorzaakt door de omstandigheid, dat in dit 
gebied het laatst de voor een economische elec- 
triciteitsverzorging noodzakelijke concentratie 
van het opwekkings- en overbrengingsbedrijf tot 
stand is gekomen.

De totale electriciteitsconsumptïe in de pro
vincie Midden-Java en de gouvernementen 

.Socrakarta en Jogjakarta bedroeg in 1938 rond 
50 millioen kWh, het aantal afnemers der open
bare electriciteitsbcdrijven in dit gebied bedroeg 
50.000. Het jaarverbruik per afnemer bedroeg 
derhalve 893 kWh, dat per hoofd der bevolking 
3,27 kWh.

Het grootste clectriciteitsbedrijf in Midden- 
Java is dat der Algemecnc Nederlandsch-In- 
disclie Electricitcit Maatschappij te Semarang, 
waarvoor deze maatschappij tot voor kort be
schikte over het waterkrachtwerk Soesoekan aan 
de Toentangrivier, ca. 27 km ten Zuiden van Se
marang en met de stad verbonden door middel 
van een tweetal 30 kV hoogspanningslijnen, elk 
voor één circuit.

Voorts bezat dezelfde maatschappij op zich 
zelf staande plaatselijke electriciteitsbcdrijven 
in de plaatsen Tegal, Pekalongan, Koedoes, Mage- 

Jang, Jogjakarta en Poerworedjo, elk met een eigen 
Dieselcentrale, behoudens Poerworedjo, dat door 
een waterkraehtwerkje in de Kali Bogowonto 
van stroom werd voorzien.

Hoewel in aansluiting op de plaatselijke ver
gunningen voor genoemde plaatsen in een later 
stadium landelijke vergunningen waren verleend 
voor de gelijknamige regentschappen en /of resi
denties , waren in die gebieden tot voor kort 
nog slechts enkele nabij gelegen plaatsen en dé
sa’s door middel van kabels met de locale netten 
verbonden, doch kon van een bepaalde streek- 
voorziening nog niet worden gesproken.

Voor een gebied, grootendeels overeenkomende 
met de vroegere residentie Banjoemas en eon 
gedeelte van Kcdoe en thans omvattende de 
regentschappen Banjoemas, Poerbolinggo, Tjila- 
tjap, Bandjarnegara, Keboemèn en Wonosobo 
waren en zijn nu nog distributievergunningen 
verleend aan de Electricitcit Maatschappij Ban
joemas, van welke maatschappij tot in 1933 de 
directie gevoerd werd door het Kantoor Van 
Aalderen.

Deze maatschappij beschikte over motorcen- 
trales te Soekaradja, Tjilatjap, Keboemèn en 
Wonosobo met opgestelde vermogens van 700, 
1200, 800 en 230 P.K. Hiervan verzorgde de 
centrale Sockaradja de stroomvoorziening van de 
plaatsen Banjoemas, Poerwokcrto en Pocrboling- 
go, terwijl van de centrale te Keboemèn uit mede 
de plaatsen Gombong en Koetawinangocn wer
den voorzien.

Evcnzoo zijn aan de Electricitcit Maatschappij 
Rembang distributievergunningen verleend voor

: aan
Garoet als in de richting Krawang wordt thans 
een vermogen van ca 1000 kVA geleverd, zulks in 
de Oost-Preanger voor een belangrijk deel als 
gevolg van de daar in opkomst zijnde weefin
dustrie en in de omgeving van Krawang door de 
aansluiting op het GEBEO-net van talrijke rijst- 
pellcrijcn. De grootste hemelsbrecde afstand tus- 
schen plaatsen, welker energievoorziening van de 
centrales op de Bandoengsche hoogvlakte xiit 
wordt verzorgd, t.w. Batoedjaja aan de Noord
kust en Bandjar in het Oosten, bedraagt thans 
210 km of evenveel als de afstand Jloltexdam- 
Groningen; langs de leidingen gemeten is deze 
afstand zelfs 300 km.■

Te Tjiandjoer beschikt het GEBEO over een 
eigen waterkraehtwerkje, de centrale Tjidjcdil, 
waarin turbines tot een totaal vermogen van 
650 P.K. zijn opgcsteld, waarmede de plaats 
Tjiandjoer en haar omgeving, o.in. de plaats 
Sindanglaja op den Poentjakpas, van energie wor
den voorzien. Het net is voor aanvulling en re
serve door middel van een 30 kV hoogspannings- 
leiding te Padalarang op het net van het Lands- 
waterkrachtbedrijf aangesloten. In dit net wordt 
evenwel van Tjiandjoer uit geen stroom geleverd, 
terwijl parallelbedrijf normaal niet plaats heeft. 
Voorts beschikt het GEBEO ineen viertal plaats
jes nog over op zich zelf staande kleine motorccn- 
trales voor plaatselijke stroomvoorziening. Deze 
zijn evenwel bestemd om gaandeweg weer te 
verdwijnen door aansluiting van de distributie- 
bedrijfjes in deze plaatsjes aan het hoofdnet.

De energieverzorging van de stad Chcribon en 
naaste omgeving geschiedt thans nog van uit een 
motorcentrale met een totaal opgesteld vermogen 
van 3150 P.K. verdeeld over een 4 tal Dicsclaggre- 
gaten. De generatoren leveren elcctrische ener
gie onder 6 kV spanning en voeden rechtstreeks 
het stadsnet zoomede den kabel naar Ploembon en 
Palimanan. Plannen zijn evenwel in voorbereiding 
voor den bouw' door de Landswaterkrachtbedrij- 
ven van een waterkrachtwerk nabij Parakankon- 
dang mot een max. capaciteit van ongeveer 9000 
P.K., van w'aaruitCheribon langs een 30 kV hoog
spanningslijn zal worden gevoed, terwijl eveneens 
een leiding naar het Zuiden zal voeren in de 
richting van de Oost-Preanger ter gedeeltelijke 
ontlasting van de lijn Plengan-Garoet.

In de electriciteitsverzorging van het vroegere 
particulier land „Pavianoekun en Tjiusemlan- 
den” wordt voorzien door de maatschappij tot 
exploitatie van dit land, die daartoe een afzon
derlijke dochteronderneming, de „Maatschappij 
tot Exploitatie van Openbare Werken op de 
Pamanoekan- en Tjiasemlanden” heeft gesticht, 
aan welke maatschappij voor dit gebied een 
electriciteitsvergunning is verleend. De maat
schappij beschikt thans over een drietal water
kracht werken, met name Tjidjambé (2 X 500 
P.K.), Goenoengtoea (2 X 750 P.K.) en Tji- 
nangling (1 X 1800 P.K.), waarvan het laat-i
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verleend tot do opwekking en overbrenging van 
elcctrischc energie in het groot, d.w.z. voor 
levering aan electriciteitsbcdrijven. De reeds 
genoemde maatschappijen bleven, elk voor het 
gebied, waarvoor haar reeds concessie was ver
leend, als afzonderlijke distributiemaatschappijen 
bestaan, terwijl in het overige deel der provincie 
Midden-Java on in het gewest Jogjakarta de 
ANIEM ook de distributie verzorgt.

Ter uitvoering van deze vergunningen werden 
door de ANIEM twee overbrengingssvstemen ge
bouwd, welke resp. gevoed worden door de 
waterkrachtwerken Djelok en Ketenger. Het W. 
K.W. Djelok is gebouwd aan de Toontangrivier 
en wel met gebruikmaking o.m. van hetzelfde 
riviervak, waaraan tevoren de centrale Soesoc- 
kan de energie ontleende.. Deze laatste centrale 
is dus na de inbedrijfstelling van Djelok buiten 
gebruik gesteld.

Met de stad Semarang is de centrale Djelok ver
bonden door de beide eerder genoemde hoogspan
ningslijnen Toentang-Scraarang. Van hier werd 
een nieuwe hoogspanningslijn naar Koedoes ge- 
bouwd. Een ringleiding van hoogspanningslijnen, 
voerende van Djelok over Magelang, Jogjakarta 
en Solo terug naar Djelok, verbindt de centrale 
met de overige voornaamste punten van stroom- 
afname. Van Magelang voert bovendien nog een 
hoogspanningslijn naar Poerworedjo en Koetoar- 
djo. Al deze hoogspanningslijnen zijn gebouwd 
voor twee circuits van 30 kV, doch voorloopig 
is slechts cén circuit uitgevoerd.

Naast dit voorzieningssystcem wordt in de 
plaatsen Solo, Jogjakarta, Magelang en Koedoes 
beschikt over motorcentrales, die voorloopig 
nog in staat zijn om de energielevering volledig 
over te nemen, terwijl ook in Semarang een motor- 
eentrale aanwezig is, waarin één Dieselaggregaat 
voor 1500 P.K. is opgesteld. Dc in eerstgenoemde 
centrales totaal opgestelde vermogens bedragen 
onderscheidenlijk 3750, 3600, 1950 en 960 P.K.

Van de centrale Koedoes, eindpunt dor hoog
spanningslijn Semnrang-Koedocs, voert een 6 
kV kabel naar Pati en Djoeana. Voorts is op 
genoemde hoogspanningslijn nog de plaats 
Demak aangesloten. Evenzoo voeren van dc 
centrale Djelok kabels naar Salatiga, Ambarawa 
en Banjoebiroe en van SemarangfeenT ïï kV hoog
spanningslijn naar Kendal en een 6kV kabel 
naar Oengaran. Van Magelang voert een 15 kV 
hoogspanningslijn naarParakan en Temanggoeng, 
terwijl in de andere richtihg'ëeh 6 kV kabel naar 
Moontilan leidt. Het op het onderstation nabij 
Solo aangesloten hoogspanningsnet der S.E.M. 
is hierboven reeds beschreven,

In Noord-Banjoemas werd voor de voorziening 
met uit waterkracht opgewekte energie van de 
netton, welke voorheen door de centrales te 
Soekaradja, Tjilatjap en Keboemen werden ge
voed, door dc ANIEM het waterkrachtwerk Kete
nger gebouwd, gelegen aan de kali Bandjaran 
(valhoogte 300 m) , In dit krachtwerk zijn twee 
Pelton turbines opgesteld, direct gekoppold met 
draaistroomgoneratoren voor 4400 kVA. Van 
deze centrale voert een 30 kV hoogspanningslijn 
via Poerwokerto naar het Zuiden, welke lijn 
zich vertakt eenerzijds naar Tjilatjap, anderzyds 
naar Keboemèn. Langs dezo hoogspanningslijn 
zijn voorts nabij Gombasari en Pasanggrahan 
twee pompstations voor irrigatiedoeloinden 
aangesloten. De aansluiting van deze stations

do tegenwoordige regentschappen Rembang en 
Blora, zoomede voor hot in de provincie Oost- 
Java gelegen regentschap Bodjonegoro. Dezo 
maatschappij beschikt over motorcentrales te 
Lascm en te Tjepoe, resp. mot opgestelde ver
mogens van 550 en 1350 P.K. De plaats Rembang 
is door middel van een 6 kV Kabel mot de cen
trale te Lasem verbonden.

Te Tjepoe wordt de olectrische arbeid eveneens 
onder 6 kV opgewekt en onder die spanning in 
het locale kabelnet gevoed. Ten behoeve van do 
voeding van Blora en van de in Oost-Java ge
legen plaats Bodjonegoro en enkele tussehen- 
gclegen désa’s wordt de energie echter opgetrans
formeerd tot 15 kV en onder die spanning langs 
de 15 kV hoogspanningsleiding Tjepoe- Bodjone
goro en den 15 kV kabel Tjepoe-Blora naar ge
noemde plaatsen gevoerd. De transformator- 
stations te Blora en in enkele andere langs den 
kabel gelegen plaatsen zijn alle direct voor 15 kV 
ing(?richt. Te Bodjonegoro daarentegen bevindt 
zich een overgangsstation met 15/6 transfor
matoren, van waaruit het plaatselijk 6kV kabel
net wordt gevoed. Een bijzonderheid van de 
centrale Tjepoe is, dat het aan de Solorivier laag 
gelegen centrale terrein met behulp van een wa- 
terwering bandjirvrij is gemaakt.

Voor het gewest Soerakarta is een vergunning 
verleend aan de N.V. Solosche Electriciteit 
Maatschappij, die een der oudste thans nog be
staande electriciteit maatschappijen in Neder- 
landsch-Indië is. Ook deze maatschappij stond 
jarenlang onder het beheer van het Kantoor 
Van Aalderen. In haar centrale Poorwodadi nabij 
Solo beschikt deze maatschappij over vijf Diesol- 
aggregaten met een gezamenlijk vermogen van 
3750 P.K., welke elcctrischc energie opwekken 
bij 6 kV spanning. Behalve voor dc stroomvoor
ziening van de hoofdplaats Solo wordt deze 
energie opgetransformeerd tot 15 kV langs een 
tweetal hoogspanningslijnen voor die spanning 
gevoerd naar (le plaatsen Klatèn en Bojolali en 
enkele tusschen gelegen désa’s en ondernemingen, 
waarbij voor het eerst op tamelijk ruime schaal 
gebruik gemaakt is van masttransformatorposten. 
De ouderdom dor maatschappij (opgericht in 
1 901) en dc verschillende wisselingen in het be
heer hebben mede haar stempel gedrukt op de 
technische bedrijfsvoering. Dc aanvankelijk toe
gepaste spanningen, t.w. 110 Volt voor het laag
spanningsnet en 3000 V voor het kabelnet, wer
den in den loop der jaren vervangen door de 
normale spanningen 220/127 en 6000 V, hetgeen 
uit den aard der zaak met een algeheelon ombouw 
van de netton gepaard is gegaan. Bij overname 
van het beheer door hot ANIEM-concern bleek 
nochtans opnieuw een grondige, zij het minder 
ingrijpende revisie noodzakelijk. Ook dc centrale 
en transformatorstations worden eonigo malen 
op ingrijpende wijze verbouwd.

I n de electriciteitsvoorziening van Midden-Java 
is sinds 1937 een belangrijke verandering ge
komen, die voor dc verdere ontwikkeling goede 
verwachtingen biedt. Nadat in 1933 de S.E.M , 
E.M.B. en E.M.R., met behoud haror zelfstan
digheid nis rechtspersonen, in het ANIEM-con
cern waren opgenomon, konden in 1937 na langdu- 
rigo onderhandelingon aan de ANIEM regionale 
vergunningen worden verleend, waarbij haar o.m. 
voor het gchoele gebied der provincie Midden-Ja
va en do beide Vorstenlanden vergunning werd
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mede óón der factoren, welke den aanleg on het kracktwerk Siman met valhoogte lOOm, 
debiet 7, 7 m3 en machines 4 x 7500 P.K. 
In dezen volledigen uitbouw zullen de Kalikonto- 
werken tezamen een gemiddeld vermogen van 
30.000 P.K. kunnen leveren, terwijl toppen van 
77.500 P.K. zullen kunnen worden opgenomon. 
Wanneer do belasting evenwel tot een dergelijke 
waarde zou stijgen, zou in den drogen tijd calo
rische suppletie noodzakelijk zijn; immers is 
het minimum rivierdebiet ter plaatse waar het 
werk Maron het water aftapt slechts 2, 5 m3 en 
ter plaatse waar de werken Mendalan en Siman 
zulks doen 5 m3.

Van de genoemde werken zijn thans evenwel 
nog slechts de werken Mendalan en Siman aan
wezig en wel met vier, resp. twee machines. 
Deze beide werken zijn thans nog in staat om 
zonder calorische suppletie in de energiebehoef
ten van het verzorgingsgebied der Kalikontower- 
ken te voorzien. In 1938 werden afgegeven 76 
millioen kilowatturen bij een hoogste belaSting 
van 14. S00 kw of ca. 20. 000 P. K.

Het werk Siman ligt benedenstrooms van Mcn- 
dalan en verwerkt het reeds door Mendalan ge
bruikte water. Iedere machine in Siman is door 
middel van twee kabels van 3 X 150 mm2 elk 
verbonden met de 6 kV installatie te Mendalan, 
waar de bediening (regelen, synchroniseeren) 
plaats vindt. Voor verlichting en eigen bedrijf 
te Siman is een afzonderlijke kabel aanwezig, 
welke energie van de verzamelrails te Mendalan 
naar Siman voert. Deze kabel is mede ten nutte 
gemaakt voor de voeding, via een transformator, 
van de na te bespreken 30 kV hoogspanningslijn 
Siman-Djombang.

Van de centrale Mendalan voert een dubbel- 
circuit 70 kV hoogspanningslijn via Modjokerto 
naar Soerabaja, waar zij eindigt in het onder - 
station Sawahan, terwijl een andere 70 kV lijn, 
geschikt voor dubbel circuit, doch voorloopig 
nog met óón circuit bespannen, via Blimbing( na
bij Malang) en Bangil eveneens naar Sawahan 
voert, aldus een ringnet vormende, waarin Soera 
baja, Bangil cn Modjokerto de voornaamste 
punten van stroomafname uitmaken.

Van Blimbing voert een zijlijn voor 70 kV 
naar de cultuuronderneming Krebet nabij Boe- 
loelawang, ten Zuiden van Malang, thans uit
sluitend dienende voor de stroomlevering aan 
die onderneming, doch bestemd om t.z.t. te wor
den verlengd naar in de nabijheid van Dampit 
gelegen waterkrachten.

Behalve de reeds genoemde hoofdvoedings- 
punten bestaan nog eenvoudige aftakstations 
voor 70 kV te Sockorcdjo en Porrong, terwijl een 
derde station van dit type in aan bouw is nabij 
Waroe ten Zuiden van Soerabaja. Laatstgenoemd 
station zal in hoofdzaak dienen voor de verzor
ging van een industriegebied aan den Zuidrand 
van Soerabaja, wuardoor anders het 6 kV kabel
net in die stad te zwaar zou worden belast; de 
beide andere zijn opgebouwd elk ten behoeve van 
óón grooten afnemer, n.1. het eerste voor de 
stroomlevering aan de gelijknamige cultuuron
derneming (nabij La wang), het andere ten behoe
ve van een pompstation der waterleiding van 
Soerabaja.

Voorts beschikt de NI WEM nog over een twee
tal 30 kV overbrengingslijnen, t.w. de lijn Bangil- 
Probolinggo, welke lijn onlangs is verlengd naar 
de in aanbouw zijnde papierfabriek Letjes, ten

was
van dit opwekkings- on overbrengingssysteem 
mogelijk hebben gomaakt.

De plaatsen Tcgal cn Pekalonganzijn voorloopig 
nog, evenals die in het Rcmbangschc, van uit 
waterkracht opgewekte onergie verstoken. In 
deze plaatsen heeft do ANIEM motorcentrales 
met totaal opgestelde vermogens van resp, 
2050 en 1950 P.K. Plannen bestaan om deze 
beide centrales voor wederzijdschen bijstand 
door middel van een 30 kV hoogspanningslijn 
te verbinden, waardoor tevens de mogelijkheid 

ontstaan tot elcctrificatie van de tusschen-R zou
gelegen plaatsen Pcmalang en Tjomal. De be
doeling is om deze hoogspanningslijn te ceniger 
tijd door te trekken voor aansluiting op een in de 
nabijheid van Kedoengwocni te bouwen water
krachtcentrale. welke dan in de stroomverzorging 
van dit gebied zal voorzien. Op elk der plaatse
lijke hoogspanningsnetten is een aantal nabij ge
legen désa’s, waaronder Brebes, Slawi,._Wiradèsa, 
Batang, Ivcdoengwoeni en Wonopringgo, aange
sloten.

:
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Geheel zonder verband met de reeds besproken 
bedrijven en werken bestaan nog geïsoleerde 
openbare electricitcitsbedrijfjes in de bergoor- 
den Kaliocrang en Tawangmanggoe, welke door 
de betrokken zelfbesturen, t.w. het sultanaat 
Jogjakarta en het Mangkocnegorosche Rijk, 
worden geëxploiteerd.

Voorts bestaan bij de E.M.B. nog plannen tot 
oprichting van een geïsoleerd bedrijfje te Ban- 
djarnegara, alwaar daartoe een waterkrachtwerkje 
zal worden gebouwd in de Karangtengga-irrigatie- 
leiding, voor welk werkje gebruik zal worden 
gemaakt van van de ANIEM over te nemen ma
chines, afkomstig van de buiten gebruik gestelde 
waterkrachtcentrales te Poerworedjo.

Oost-Java. In Oost-Java zijn sinds omstreeks 
1910 electriciteitsbedrijven gevestigd in de plaat
sen Soerabaja, Malang en Pasocroean, alle geëx
ploiteerd door de N.V. Algemeene Ncderlandsch- 

^-<rrJ.-^-^lndische Electriciteit MaatschappyRJfoen zich in 
*** dit gewest, mede in verband met' plannen tot 

spoorwegelectrificatie, de wenschelijkheid voor- 
decd over te gaan tot de oprichting vaneen bedrijf 
voor opwekking en overbrenging in het groot 
van electrischen stroom met gebruikmaking van 
waterkrachtenergie, bleek het voor het Gouver
nement bezwaarlijk alle daarvoor benoodigde 
gelden te fourneeren. Als gevolg van met de 
firma Maintz & Co, directrice der ANIEM, ge
voerde onderhandclingcn is toen een gemengde 
vennootschap, de N.V. Nederlandsch-Indische 
Waterkracht Exploitatie Maatschappij (N.I.W. 
E.M.) opgericht, waarin het Land voor de helft 
van het aandeelenkapitaal participeert en waar
van het dagelijksch beheer onder de directie 
van genoemde firma in nauwe samenwerking met 
dat der ANIEM wordt gevoerd.

De NI WEM beschikt thans voor de productie 
over de centrales Mendalan en Siman, beide 
gelegen aan de Kali Konto en behoorende tot de 
z.g. Kalikontowerken. Deze werken, waarvoor 
de plannen destijds zijn ontworpen door den 
Dienst voor Waterkracht en Electriciteit, zul
len in volledigen uitbouw een drietal centrales 
omvatten, t.w. het krachtwerk Maron, valhoogte 
300 m, debiet 3, 6 m3 en machines 4 x 5000 P.K., 
het krachtwerk Mendalan met valhoogte van 
150 m, debiet 7, 7 m* en machines C x 8000P.K.
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lcngd tot Pocdjon, naar het Oosten naar Pakis en 
Tocmpang en naar het Zuiden naar Kendalpajak, 
Boeloelawang, Kebonagoeng en Kopandjón. 
Tonslotto voeren van Soera ba ja kabels naar het 
Zuiden naar Sidoardjo, Gedangan en Sepandjang, 
naar het Noorden naar Grisee en Soetji en naar 
het Westen naar Kedangan, vanwaar deze laatste 
kabel overgaat in een vrijleiding naar de vezel- 
onderneming Tjermé.

Voor de regentschapshoofdplaats Lamongan is, 
als enclave in het vergunningsgebied der ANIEM, 
een clectricitcitsvergunning verleend aan het 
regentschap van dien naam, op grond waarvan 
hier door dit regentschap een electriciteitsbedrijf- 
je van beperkten om vang wordt geëxploiteerd. In 
de centrale te Lamongan zijn hiertoe twee 
Dieselaggrcgaten opgesteld met een gezamenlyk 
vermogen van 165 P.K. Tot het gebied, 
aan het regentschap vergunning is verleend, be
hoort ook een strook ter weerszijden van den 
grooten weg naar het Westen tot aan de regent- 
schapsgrens, in welke strook o.m. de plaats Babat 
gelegen is. Een electricitcitsvoorziening is voor 
deze plaats evenwel nog niet tot stand gekomen.

Het in de provincie Oost-Java gelegen electri- 
citeitsbedrijf te Bodjonegoro der Electriciteit 
Maatschappij Rembang werd reeds eerder bij 
Midden-Java behandeld, aangezien het van de 
in die provincie gelegen centrale Tjepoo door 
middel van een 15 kV hoogspanningslijn den 
stroom ontvangt. Voorts verdient nog vermelding 
het electriciteitsbedrijf der Oost-Java Electri
citeit Maatschappij te Toeban (enclave in E.M. 
R. gebied), welke maatschappij in die plaatsen 
een electrische centrale exploiteert, waarin twee 
Dieselaggrcgaten voor 210 P.K. elk zijn opge
steld.

Aan de gemeente Madioen is een electrici- 
teitsvergunning verleend, welke niet slechts het 
ressort dier gemeente, doch degeheele residentie 
van dien naam omvat. Het Gemeentelijk Elec
triciteitsbedrijf betrekt den stroom van het 
Landswaterkrachtbcdrijf „Madïoen”, dat voor 
de opwekking beschikt over het watei’kracht- 
werk Giringan(valhoogte ca. 100 m, machines 2 x 
1000 -f 1 x 2000 P.K.) en de motorcentralc 
Madioen (1 x 390 P.K.). Beide centrales wekken 
den stroom op bij 6 kV, doch zijn verbonden door 
30 kV hoogspanningslijnen, waartoe de noodige 
transformatoren zijn opgesteld. Een zoodanige 
lijn loopt van Giringan via Madioen naar Maos- 
pati, van waar 6 kV kabels van het G.E.B. voeren 
naar het Noorden naar Ngawi en naar het Wes
ten naar Magetan, Plaosan en Sarangan. Van 
genoemde 30 kV lijn takt nabij Doengoes een 
<1 ito lijn nf naar Dclopo, van waar een 6 kV kabel 
van het G.E.B. voert naar Ponorogo.

Behalvo het G.E.B. zijn de S.S. werkplaatsen 
een belangrijke afnemer van het Landswater
krachtbcdrijf. Hot krachtwerk Giringan is oor
spronkelijk door den Dienst der S.S. gebouwd 
ton behoeve van do energievoorziening van die 
werkplaatsen, doch is later aan de Landswatcr- 
krachtbedryven overgedragen.
Voorts vindt men in den Oosthoek plaatselijke 
bedrijven der Oost-Java Electriciteit Maatschap
pij te Loemadjang en Siloebondo, beide als en
claves in ANIEM-gebicd gelegen. Evenwel maakt 
do O.J.E.M., evenals de E.M.R. thans deel van 
het ANIEM-conccrn uit. In de centrale Loema
djang wordt beschikt over twee machines ( Diesel)

Zuiden van laatstgenoemde plaats, en de lijn 
Mendalan-Kediri- Tocloongagoeng-Blitar

Aan do lijn Bangil-Probolinggo zijn 
het eindstation nog de eenvoudigor uitgevoorde 
stations Plèrèt en Winongan gelegen, waarvan het 
eerste dient voor de voeding van de op eenigen 
afstand gelegen plaats Pasoeroean, welke plaats 
bovendien ook door middel van een oudere 6 kV 
kabel met hot o.s. Bangil verbonden is, terwijl het 
o.s. Winongan bestemd is voor aansluiting van het 
pompstation Oomboelan der waterleiding van 
Soerabaja.

Van Probolinggo voert een 6 kV ANIEM-lcabel 
verder langs do kust naar Gending en Kraksaiin, 
terwijl van hot o.s Bangil 0 kV kabels zijn gelegd 
naar Pasoeroean (via Kraton), naar het visschers- 
plaatsjc Kalianjar, naar de bergoorden Prigèn 
en Trètós via Pandaan en naar Gempol cn Por- 
rong, waar aansluiting bestaat op het reeds ge
noemde onderstation van dien naam.

1% hoogspanningslijn Mendalan-Kediri- 
loengagocng-Blitar dient uiteraard in de eerste 
plaats voor do stroom verzorging van de genoemde 
plaatsen, waar 30 kV stations met een transfor- 
matorvermogen van 2 x 1000 kVA elk aanwezig 
zijn. Voorts bestaan nog eenvoudiger stations 
te Ngadiloewéh en Koenir, resp. ten behoeve van 
de stroomlevering aan de suikerfabriek van dien 
naam cn voor clectrificatie van het plaatsje 
Ngoenoet. Plannen bestaan voor olectrificatic 
van de désa’s Garoem, Taloen en Wlingi door 
aansluiting door middel van een kabel van Blitar 
uit.
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In al haar 70 en 30 kV onderstations levert de 
N.V. NI WEM de energie onder een spanning van 
ü kV aan de ANIEM ,dio voor verdere distribu
tie en/of aflevering aan afnemers zorg draagt. 
Volgens het tusschen NIWEM en ANIEM ge
sloten stroomlcveringscontract is de ANIEM ver
plicht haar stroomcentrale Semampir (2 x 5210 
+ 4 x 1600 kVA) nabij Soerabaja en de Diesel- 
centrale te Malang (3 X 500 + 1 x 200 kVA), 
welke krachtwcrken vroeger voor de geregelde 
stroom verzorging van genoemde plaatsen ge
diend hebben, in stand te houden, teneinde zoo 
noodig in geval van storing of watertekort in de 
behoefte aan calorische suppletie te voorzien.

In één enkel 
afgenomen energie opnieuw opgetransformeerd 
tot 30 kV en wel ten behoevo van de voor die 
spanning gebouwde hoogspanningslijn Siman- 
Djombang. Deze lijn dient ter versterking van de 
energie voorziening van het voedingsgebied ron
dom Dj om bang, waar ook oenige ondernemingen 
aangesloten zijn, welk gebied overigens door 
middel van een kabel is aangesloten op het onder
station Modjokerto. Voorts zijn ook enkele 
langs deze lijn gelegen désa’s onder toepassing 
van masttransformatorstations geëleetrificcerd.

Voor het overige zijn ten behoove van de lan
delijke clectricitoitsvoorziening in dit gebied 
nog de volgende werken aanwezig. Van het onder
station Ivediri voeren 0 kV hoogspanningskabels 
van tamelijk groote lengte naar do plaatsen 
Paré, Ngandjock en Ivertosono, langs welke 
kabels ook enkele désa’s zijn aangesloten. Rond
om Malang is een tamelijk uitgestrekt gebied vrij 
intensief geëleetrificcerd. Onder meer voeren 
van deze plaats uit 6 kV kabels naar het Noorden 
naar Lawang, naar het Westen naar Ba.toe .en 
Poenten, welke kabel eerlang zal worden ver-

>
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;I 1 De Buitengewesten. .De electriciteitsvoorziening 

in de Buitengewesten draagt vooralsnog een in 
hoofdzaak locaal karakter. Zij beperkt zich tot 
dusver tot de aanwezigheid van distributienetten 
in een beperkt aantal plaatsen van grootercn 
om vang of beteckenis, welke netten als regel 
gevoed worden uit een eigen plaatselijk kracht- 
werk. In enkele gevallen is do aanwezigheid van 
groote industrieele of mijnbedrijven, welko een 
krachtstation voor oigen energievoorziening 
exploiteeren, mede dienstbaar gemaakt aan de 
openbare electriciteitsvoorziening in nabijgelegen 
plaatsen.

Electriciteitsvergunningcn voor meer of min
der uitgestrekte landelijke gebieden zijn in de 
Buitengewesten slechts sporadisch verleend. De 
groote afstanden en geringe bevolkingsdichtheid 
hebben het tot stand komen van groote over- 
landbedrij ven tot dusverre verhinderd. De elcctri- 
ficatie van een langs den weg van Manado naar 
Kéma gelegen strook in de Minahasa, doof* do 
Nederlandseh-Indischc Gas Maatschappij, kan 
als een eerste poging in deze richting worden 
gezien.

Overigens was de werkzaamheid der locale 
overheden tot stimulecring en oprichting van 
clcetriciteitsbedrijven in het door hen bestuurde 
gebied in de Buitengewesten over het algemeen 
grooter dan op Java, waar de voor elcctrificatie 
geschikte objecten reeds spoedig door de groote 
particuliere elcctricitcitsondernemingcn onder
kend en geëxploiteerd waren. Aldus bevindt 
zich in de Buitengewesten een groot aantal 
bedrijfjes in handen van gemeenten, groepsge- 
meenschappen, zelfbesturen, landschapskassen 
en plaatselijke fondsen.

Do verspreide ligging van de voor electrifi- 
catic geschikte centra van veelal bescheiden om
vang is oorzaak, dat voor de opwekking van de 
electriscke energie als regel in aanmerking ko
mende waterkrachten gewoonlijk op te groeten 
afstand dezer centra gelegen waren om een renda
bele exploitatie mogelijk te maken. Zulks heeft 
er toe geleid, dat, niettegenstaande 85% der in 
Nederlandsch-Indië voor exploitatie beschikbare 
waterkracht in de Buitengewesten gelegen is, 
men in die gewesten nagenoeg uitsluitend calori
sche centrales aantreft.

In den allerjongsten tijd wordt van particu
liere zijde een onderzoek ingesteld naar du moge
lijkheden tot exploitatie van de waterkracht der 
Asahan watervallen in Noord-Sumatra, de groot
ste in Indië voorkomende waterkrachten, zulks 
teneinde deze allereerst dienstbaar te maken aan 
de energievoorziening van in de nabijheid daar
van op te richten chemische en metallurgische 
bedrijven. Mocht evenwel een dergelijke ont
ginning tot stand komen, dan mag worden ver
wacht, dat deze eveneens benut zal worden voor 
dc electriciteitsverzorging van het omliggende 
gebied. Voorts bestaan bij de NIGM reeds sinds 
geruimen tijd plannen om voor de reeds vermelde 
streekvoorziening in de Minahasa eerlang ge
bruik te maken van de waterkracht in de Mala- 
lajnn-rivier.

Het in totaal door openbare cleetriciteits- 
bedrijven geleverde elektriciteitsgebruik bedroeg 
in 1938 voor de Buitengewesten tezamen 52 
millioen kWh; het aantal electriciteitsgebruikers 
in deze gewesten was 53.000. Het electricileits- 
gebruik per verbruiker was derhalve 987 kWh,

van 1SO P.K. en twee machines van 90 P.K. elk; in 
die te Sitocbondo over twee van 200 P.Iv. en één 
van 310 P.K.

Door dc ANIEM worden in den Oosthoek elcc- 
triciteitsbcdrijven geëxploiteerd in do hoofdplaat- 

Djember, Bondowoso en Banjoewangi .cn 
enkele nabij of tüsschëngèlegen kleinere plaatsen.

In de centrale te Djcmbcr zijn 4 motoraggre- 
gaten opgesteld met een gezamenlijk vermogen 
van 1000 P.K. De bij 6 kV opgewekte energie 
wordt voor een gedeelte opgetransformeerd tot 
lökV en langs een hoogspanningslijn voor die 
spanning gevoerd naar Bondowoso, alwaar via 
een 15/6 overgangsstation het plaatselijk G kV net 
wordt- gevoed. Enkele langs deze lijn gelegen 
plaatsjes, met name Kalisat en Soekowono, zijn 
door middel van masttransfovmatorcn mede 
aangesloten. Te Bondowoso bevindt zich eveneens 
een motorcentrale ,waarin drie machines zijn 
opgesteld tot een gezamenlijk vermogen van 235 
P.K. Deze centrale dient evenwel uitsluitend voor 
reserve.

Te Banjocirangi bevindt zich een nieuwe cen
trale met een tweetal moderne Diesel-aggregaten 
van 5S0 P.K. elk. Een tweede motorcentrale van 
ouderen datum werd medio 1938 buiten bedrijf 
gesteld. Bovendien bevindt zich in de nabijheid 
van Banjoewangi nog een klein waterkracht- 
werkje met name Klontjeng met één aggregaat 
van 74 P.K., dat mede aan de electricitcitsvoor- 
ziening van Banjoewangi is dienstbaar gemaakt. 
In het waterkrachtwerk Klontjeng wordt de 
electrischc energie opgewekt bij 3 kV en langs 
een kabel voor die spanning naar de hoofplaats 
gevoerd. In het plaatselijk kabelnet en in de 
nieuwe centrale aldaar wordt thans 6 kV toege
past. Van Banjoewangi voert een 6 kV kabel naar 
het nabijgelegen Kogodjampi ten behoeve van de 
electriciteitsvoorziening van die plaats.

Op het eiland Madoera komen drie plaatselijke 
eleetriciteitsbedrijfjes voor, n.1. te Pamekasan, 
Bangkalan en Soemenep, welke alle door de 
ANIEM worden geëxploiteerd. Het oudste dezer 
bedrijfjes, dat te Pamekasan, was aanvankelijk 
in handen van de provincie Oost-Java doch is 
sinds Maart 1938 door de ANIEM overgenomen. 
De getotaliseerde centralevermogens in genoem
de bedrijfjes bedragen resp. 310, 70 en 76 P.K. 
In de centrales te Bangkalan en Soemenep is 
voorshands slechts één machine opgesteld; uit 
den aard der zaak wordt in deze bedrijven uit
sluitend naehtstroom geleverd. De energie wordt 
in alle drie bedrijfjes bij laagspanning opgewekt. 
Te Pamekasan wordt zij vervolgens opgetrans- 
formcerd tot G kV en bij die spanning langs ka
bels naar enkele transformatorstations gevoerd. 
Te Bangkalan en Soemenep zijn geen hoogspan
ningsnetten aanwezig.

Voorts bezit dc Dienst der Zoutregie te 
Krampon en Kalianget inrichtingen voor opwek
king van electrischc energie ten behoeve van het 
bedrijf der zoutwinning en zoutverpakking, uit 
welke inrichtingen op beperkte schaal eveneens 
stroom aan derden wordt geleverd.

De totale electriciteitsconsumptio in de pro
vincie Oost-Java heeft in 1938 rond 82 millioen 
kWh bedragen; het aantal afnemers der openbare 
clectriciteitsbcdrijven in dit gewest was 78.000. 
Het jaarverbruik per afnemer bedroeg derhalve 
1050 kWh, dat per hoofd der bevolking 5,43 
kWh.
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dat per hoofd der bevolking 2, 76 kWh. Het aan
tal aansluitingen op openbare clectrieiteitsnctten 
bedroeg in de Buitengewesten 2,S per 1000 in
woners tegen 0,2 in West - Java.

Een uitputtende opsomming on beschrijving 
van alle in de Buitengewesten geëlectrificeerde 
plaatsen en aanwezige krachtwerken en werkjes 
zou buiten het bestek van dit artikel vallen. 
Hieronder kan derhalve slechts een korte ver
melding van de voornaamste werken en be
drijven volgen.

To Sabang exploiteert de N.V. Zeehaven en 
Kolenstation Sabang een motorcentrale met een 
totaal opgesteld vermogen van ruim 1000 P.K. 
Stroomsoort en spanning zijn 440 V gelijkstroom. 
De centrale is allereerst bestemd voor de haven
inrichtingen der maatschappij; openbare dis
tributie heeft plaats bij 220 V met behulp van 
een drieleiderstelsel.

Emmahaven. Deze centrale is in beheer bij den 
dienst 'van'den Mijnbouw en is allereerst bestemd 
voor de energievoorziening van de .los- en land
inrichtingen ten behoeve van den afscheep der 
Ocmbilin steenkolen. Decentrale verstookt uitden 
aard der zaak Oembilinkolen; opgesteld zijn één 
turbo-aggregaat van 1000 en twee van 500 P.K.

Nabij Sawahloento beschikken de Oembilin- 
mijnen ten behoeve van het bedrijf dier mijnen 
thans over de stoomcentralo Tanjeh met drie 
turbineaggregaten voor 2000 kW elk. Deze cen
trale, die Oembilingruis verstookt, is mede dienst
baar gemaakt aan de electrificatie van het plaats
je Sawah Loento.

Verder is in de Padangsche Bovenlanden voor 
een samenhangend gebied een landelijke vergun
ning verleend aan de Electriciteit Maatschappij 
Sumatra (E.M.S,), die van uit haar centrale te Pa- 
dangloear door middel van 6 kV kabels de 
plaatsen Fort de Koek, Padangpandjang en 
Pajakoemboeh van stroom voorziet.

Dezelfde maatschappij exploiteert eveneens 
een electrieiteitsbedrijf te Sibolga, waar zij be
schikt over een motorcentrale met drie Diesel- 
aggregaten voor 200 P.K. elk . In het nabij deze 
hoofdplaats gelegen Taroctocng wordt een 
electrieiteitsbedrijf geëxploiteerd door het stads
fonds, dat hier toe gebruik maakt van een nabijge
legen waterkracht werkje, waarin twee turbines 
van 85 P.K. elk zijn opgesteld.

In de residentie Benkoelen bezit de NIGM ver 
gunning voor een gebied, waarin behalve de 
hoofdplaats Benkoelen ook de plaatsen Moeara 
Aman, Tjoeroep en Kepahiang gelegen en aange
sloten zijn, De NIGM betrekt de hiertoe benoo- 
digde energie van het Landswatcrkrachtbedrijf 
„Benkoelen”, dat die energie opwekt in de water
krachtcentrale Tès. Dit kraehtwerk werd in 1919 
in bedrijf gesteld met twee waterturbines voor 
1000 P.K,elk en was bestemd voor stroomlcvering 
aan de Gouvernements goud- en zilvermijnen te 
Tambangsawah en aan de Mijnbouw maatschap
pij Redjang Lebong. Na de sluiting van het des
betreffende Gouvernements mijnbedrijf is de 
centrale door het Landswaterkrachtbedrïjf van 
den Dienst van don Mijnbouw overgenomen; de 
Mijnbouwmaatschappij Redjang Lebong is ech
ter nog steeds de grootste afneemster van dit wa
terkracht bedrijf Van de centrale Tès 
dubbeleircuit 25 kV lijn naar Moeara-Aman, van 
waar ook Redjang Lebong den stroom ontvangt, 
en een dubbeleircuit 30 kV lijn via Tjoeroep naar 
Kepahiang. De lijn Kepahiang-Benkoelen is 
slechts voor enkel-circuit uitgevoerd; evenwel 
is te Benkoelen een calorische reserve-ccntrale 
aanwezig, waarin één Diesel-aggregaat voor 220 
P.K. is opgesteld.

De NIGM exploiteert in Zuid-Sumatra voorts 
bedrijven te Palcmbang, Lahat en Moeara Enim, 
zoomede in Tclokbetoeng, Tc Palcmbang en Te- 
lokbetoeng beschikt deze maatschappij over 
eigen centrales en wel te Palombang over een 
stoomcentralo met twee turbo-aggregaten voor 
IS00 P.K. en een voor 3000 P.K., terwijl te Telok- 
betoeng een motorcentrale aanwezig is waarin 
twee Diesel-aggregaten zijn opgesteld voor 300 
P.K. elk. De spanning in het kabelnet is to Palem- 
bang 7000 V; te Tclokbetoeng is zij normaal. 
Van de centrale te Tclokbetoeng uit zijn tevens 
het nabij gelegen Tandjoengkarang en de haven
plaats Oosthaven aangesloten.

i

1Te Koetaradja, Sigli, Langsa ,Berastagi en 
Tcbingtinggi bestaan plaatsclijke electriciteits- 
bedrijven der NIGM, elk met motorcentrales 
van resp. 700, 450, 050, 300 en 600 P.K. Van 
Langsa uit wordt tevens Koealasimpang, van 
Bcrastagi uit Kabandjahó door middel van een 
6 kV kabel van stroom voorzien.

In de hoofdplaats Mcdan wordt een plaatselijk 
electrieiteitsbedrijf geëxploiteerd door de NIGM 
met kabeluitloopers naar Arnhemia, Bindjai en 
naar Belawan-Dcli via Laboean en Titipapan. 
De spanning van het kabelnet is 7000 Volt; in 
do stoomcentrale te Poeloe Brajan zijn stoom
turbines voor 2250 en 1450 P.K..zoomede twee 
aanvullende Dieselaggregaton voor 500 P.K. elk 
opgesteld.

Te Pematangsiantar en Tandjoengbalai worden 
clcctriciteitsbcdrijvcn geëxploiteerd door do 
gemeenten van dien naam. De gemeente Tan- 
jocngbalaï beschikt hiertoe over een oude cen
trale, waarin drie motoraggregaten van 100 P.K 
elk zijn opgestcld, zoomede over een meer moder
ne centrale met één motoraggregaat van 300 P.K 
Door het Gemeentelijk Elcctriciteitsbedrjjf te 
Pematangsiantar wordt de benoodigde energie 
ingekocht van de daar gevestigde N.V. Ijs
fabriek Siantar, door welke vennootschap mede 
een klein distributiebedrijf wordt geëxploiteerd 
te Padangsidempoean,

Onder toezicht van den gewestelijken water
staat der Oostkust van Sumatra worden in een

i

i

voeren een

groot aantal plaatsen in dat gewest kleine elec- 
triciteitsbedrijfjes geëxploiteerd door de betrok
ken zelfbesturen. Hiertoe be'nooren o.in. Tan-, 
djoengpocra, Tandjocngtiram, Labocanroekoe, La- 
bocanbilik, llantauprapat en Kisaran. Do ver
mogens der centrale varieeren van 50 — 100 P.K.

In do bekende visschersplaats Bagansiapiapi 
wordt een electrieiteitsbedrijf geëxploiteerd door 
do Electriciteit Maatschappij Balik Papan. De 
capaciteit der centrale is 200 P.K. Voorts worden 
op zich zelf staande particuliere electriciteitsbc- 
drijven geëxploiteerd in de plaatsen Prapal en 
Buiige (N.V. Industrie en Handelmaatschappij 
Prapat), Padangsidempoean (N.V. Ijsfabriek 
Siantar) en Soengaipenoc(N.V. Handelmaatschap
pij I Jidrapocra). De in de desbetreffende centra
les opgestelde vermogens zijn resp. 60, 90. 430 
en CO P.K.

To Padang bestaat een gemeentelijk clectriei- 
teitsbedrijf, dat de benoodigde stroom inkoopt 
van de stoomcentrale Kampong Doerian nabij

■
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aggregaten van 1200 en 2000 P.K. Via een 30 
kV hoogspanningslijn, zoomede een aantal 
secundaire lijnen voor 6 kV worden van doze 
centrale uit de voornaamste mingebieden ge
voed, terwijl ook de plaats Manggar is gcëloctrifi- 
ceerd. In de hoofdplaats Tandjoengpandan bezit 
de maatschappij ten behoevo van enkele bedrijfs
inrichtingen een kleinere centrale van ca. 400 
P.K., van waaruit tevens stroom geleverd wordt 
aan het stadsfonds, dat do plaatselijke openbare 
distributie

Tc Tandjoeng Enim beschikken de Boekit A- 
sam steenkolenmijnen voor het eigen bedrijf 
over een stoomcentralc, waarin vier turbo-aggre- 
gaten zijn opgesteld meteen gezamenlijk vormo- 

van 7200 kW. Deze centrale is uiteraard te-i!
gen
vens dienstbaar gemaakt aan de electrificatic 
van de plaats Tandjoeng Enim, waar ook de 
distributie door do B.A.M. verzorgd wordt. Van 
Tandjoeng Enim voert een 30 kV lijn naar Lahat, 
bestemd voor stroomlevering aan de S.S. werk
plaatsen aldaar. Te Lahat wordt voorts stroom 
afgenomen door de NIGM ten behoeve van het 
plaatselijk distributiebedrijf. Ook voor het dis
tributiebedrijf te Mocara Enim betrekt de NIGM 
den stroom van de B.A.M. en wel via een 6 kV

'
verzorgt.

Op het eiland Riouw bestaat op de hoofdplaats 
Tandjocngpinang een plaatselijk electriciteitsbe- 
drijf, dat geëxploiteerd wordt door een particu
lier (centrale vermogen ca. 300 P.K.).

Op Bornco exploiteert de ANIEM o.m. elec- 
triciteitsbcdrijven in de beide residentiehoofd- 
plaatsen Bandjermasin en Pontianak, die zij in 
later jaren van de locale maatschappijtjes, die 
deze bedrijven gesticht hebben, heeft overgeno
men. Te Bandjermasin heeft sinds de overname 
langen tijd de toestand bestaan, dat de aanwezige 
centrale geen voldoende vermogen bezat en ook 
onvoldoende was geoutilleerd om in de behoeften 
der plaats te kunnen voorzien, terwijl geen ver
gunning voor uitbreiding kon worden verkregen, 
aangezien deze midden in de stad gelegen cen
trale hinder voor de omwonenden opleverde.Van
wege den in dit deltagebied zeer slappen bodem 
was het uiterst moeilijk een stuk grond te vinden 
voor het bouwen van een nieuwe centrale. In de

kabel rechtstreeks uit de centrale.
In Djambi, Koealatocngkal en Rengat bestaan 

kleine electriciteitsbedrijfjes, die geëxploiteerd 
worden door plaatselijke fondsen, resp. door 
het Zelfbestuur. De centrale-vermogens in deze 
plaatsen bedragen 400, 70 en 100 P.K.

Op het eiland Bangka beschikt de Bangka Tin- 
winning voor haar bedrijf over de stoomcentrale 
Mantoeng nabij Belinjoe, alwaar 5 turbo-aggre- 
gaten voor 2000 kW elk zijn opgesteld, zoomede 
een S.T.A.L. turbine, type Ljöngström, voor het 
dubbele vermogen. Als brandstof voor de ketels 
worden Boekit Asam gruiskolen gebezigd. Van 
de centrale Mantoeng voeren een 30 kV lijn naar 
het mijngebied ten Noorden van Belinjoe,zoo
mede een dubbelcircuitlijn voor dezelfde span
ning via Soengailiat naar Pangkalpinang, wel
ke voedingslijn tot een halverwege Soengailiat 
gelegen station door een derde zwaardere lijn, 
eveneens voor 30 kV , wordt versterkt; beide 
laatste lijnen volgen overigens hetzelfde tracé.

Van een 10-tal aan deze lijnen gelegen 30/6 
kV overgangsstations uit wordt het meerendeel 
der in de secties Belinjoe, Soengailiat en Pang
kalpinang gelegen tinmijnen en baggermolens 
door middel van buitenleidingen voor 6 kV van 
stroom voorzien. Deze lijnen zetten zich, na een 
z.g. mijnschakelstation te zijn gepasseerd, tot 
in de — open — mijngroeven voort, waar de 
electrische energie in een bij iederen pompmotor 
in een beschermende kooi opgestelden transfor
mator wordt omgezet op een spanning van 500 
Volt, bij welke spanning de poinpmotoren worden 
gevoed.

Door het stroomleveringsbedrijf der Bangka 
Tinwinning wordt mede de openbare stroom- 
levering verzorgd in de plaatsen Muntok, Beli
njoe, Soengailiat, Pangkalpinang cn Batoeroesa. 
Te Muntok is hiervoor een afzonderlijke motor- 
centrale aanwezig met een totaal vermogen van 
250 P.K. De overige distributienetten ontleenen 
de energie aan het algomeene net, waartoe in 
iedere plaats de stroom van één der overgangs- 
stations langs 6 kV kabels naar enkele transfor- 
matorstations wordt gevoerd.

Voorts bevinden zich op Bangka nog enkele 
zeer kleine electriciteitsbedrijfjes te Koba en 
Toboali, welke met behulp van de B.T.W. door 
het Binncnlandsch Bestuur uit plaatselijke fond 
sen worden geëxploiteerd. Als krachtbron be- 
bruikc-n deze bedrijfjes oude, van de B.T.W. 
overgenomen locomobielen.

Een soortgelijke toestand als op Bangka 
bestaat op het eiland Billilon, waar de Gemengde 
Mijnbouw Maatschappij Billiton te Manggar 
beschikt over een Dieselcentrale met een 12-tal

i

behoefte aan electrische energie is toen tijdelijk 
voorzien met behulp van een drijvende centrale, 
die, gebouwd op een tweetal ijzeren pontons, een 
Dieselaggregaat van 000 P.K. bevatte, dat door 
middel van kabels van speciale constructie ver
bonden was met een schakelstation op den vasten 
wal. Door den bouw van een nieuwe centrale op 
een daartoe opgespoten terrein, die in 1938 ge 
reed gekomen is, is deze drijvende centrale thans 
overbodig geworden en door de ANIEM voor 
algemcene reserve naar Soerabaja teruggesleept.

In de residentie Westerafdeeling van Bornco 
bezit de ANIEM een regionale vergunning voor 
een gebied, waarin behalve de hoofdplaats 
Pontianak ook de plaatsen Singkawang en Pe- 
mangkal gelegen zijn. In de centrales te Pontianak 
en Singkawang zijn machinevcrmogens opgc- 
steld tot een totaal van 1280 resp. 750 P.K. Van 
Singkawang voert een G kV kabel naar Pernang- 
kat.

In een enclave in het evenbcdoelde vergun- 
ningsgebied ligt voorts het electriciteitsbedrijfje 
te Mcmpawah, dat geëxploiteerd wordt door een 
particulier. In de centrale te Mcmpawah bevin
den zich twee machines, ieder voor 20 P.K. Meer 
in het binnenland bevindt zich het electriciteits
bedrijfje te Sanggan, eveneens geëxploiteerd door 
een particulier.

In de plaatsen Samarinda en Tenggarong wor
den electriciteitsbedrijven geëxploiteerd door de 
Samarinda Tenggarongsche Electriciteit Maat
schappij (S.T.E.M.), die den hiervoor benoodigden 
stroom betrekt van de centrale Batoepanggal 
van het steenkolen mijnbedrijf der Oost-Borneo 
Maatschappij (O.B.M.), In dit krachtwerk zijn 
twee stoomaggregaten (een turbine en een zui- 
germachine) opgesteld met een vermogen van 
ca. 650 P.K. elk. De stroom wordt onder 0 kV 
spanning langs een kabel, resp. hoogspannings
lijnen, naar dc genoemde plaatsen gevoerd.
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centrales tc Singarudja, Dónpasar cn Ampenan 
met opgestelde vermogens van 300, 420 en 330 
P.K.

Een zustermaatschappij der S.E.T.M., do 
Elcctriciteit Maatschappij Balik Papan (E.M. 
B.P.), exploiteert een electriciteitsbedrijf te 
Balikpapan, ahvaar do stroom betrokken wordt 
van de plaatsclijke bedrijfscentrale der B.P.M. 
(2 X 4000 P.K.)*

Voorts kunnen nog genoemd worden het 
electricitcitsbedrijfje te Barabai in het binnen
land der Zuider- cn Oosterafdeeling, geëxploi
teerd door het plaatselijk fonds aldaar, zoomede 
dat te Kotabaroc op het eiland Poelau Laoet, ge
ëxploiteerd door een particuliere maatschappij, 
do Kotabarocsche Elcctriciteit Maatschappij.

Op het eiland Celebes worden op de beide 
hoofdplaatsen Manado en Makassar electriciteits- 
bedrijven geëxploiteerd door de NIGM. Te Ma
kassar beschikt zij daartoe over een stoomcen- 
trale nabij Soengeiminassa (twee turbine-aggre- 
gaten van 1800 P.K. elk), van waar ook laatstge
noemde plaats van energie wordt voorzien.
öln do motorcentralo te Manado zijn drie 

Dieselaggregaten opgcsteld, elk voor 300 P K. 
Van deze centrale uit voeren langs den grooten 
weg, dwars door de Minahasa en langs een enke
len zijweg 15 kV kabels, waarop o.m. de plaatsen 
Tondano, Tomohon, Aermadidi, Kéma en vele 
kleinere gehuchten aangesloten zijn. Voor het 
kabelnet in de hoofdplaats Manado is G kV toe
gepast. Plannen bestaan om voor de landelijke 
clectrificatie van de Minahasa t.z.t. gebruik te 
maken van de waterkracht der Malalajanrivier. 
Voor een achttal plaatsen in Zuid-Celebes, t.w. 
Paróparé, Madjéné, Paloppo, Singkang, Watain- 
ponó, Sindjai, Bonthain en Baoobaoe, het laat
ste op het eiland Boeton, zijn vergunningen ver
leend aan de Maatschappij tot Exploitatie van 
Plaatselijke Bedrijven (x\I.E.P.B.), een vennoot
schap waarvan het kapitaal practiseh geheel 
in handen is van een aantal landschapskassen in 
het betrokken gebied en onder toezicht staat 
van het Binnenlandsch Bestuur. Deze maatschap
pij beschikt in de genoemde plaatsen over motor- 
■centrales, Avaarvan die te Paréparé met vier 
machines van 100 P.K. elk, de grootste is. De 
gelijktijdige boinv van deze bedrijven, die tezamen 
met ijsfabrieken worden geëxploiteerd, heeft het 
mogclijk gemaakt een grooto mate van eenvor
migheid in de technische uitvoering te \rerkrijgen, 
die aan een eenvoudig cn economisch beheer 
zeer ten goede is gekomen.

Aan deze maatschappij is in den laatstcn tijd 
rondom Paréparé ook voor een landelijk gebied 
vergunning verleend, waarin o.m. de plaats Pin
rang gelegen is. Tijdens den aanlog der Sawitto- 
bevloeiingswerken is aldaar van Paróparé uit via 
een lökV hoogspanningslijn electrische energie 
geleverd. Plannen voor den bouw in samonhang 
met deze bevloeiingswerken van een Avater- 
krachtwerk, dat het aamvezige verval (ca. öm) 
in het hoofdtoevoerkanaal dezer werken zal 
benutten en dan langs dezelfde hoogspanningslijn 
energie terug zal leveren in do richting van Paró
paré, verkcercn in een vergevorderd stadium van 
uitvoering.

Door de thans tot het A.N.I.E.M.-concern 
behoorende Elcctriciteit Maatschappij Bali cn 
Ijombok(EBaLom) Avordcn electriciteitsbedrijven 
geëxploiteerd in do plaatsen Singaradja en Den
pasar op het eiland Bali en in do plaatsen Ma- 
taram, Ampenan en Tjakranegara op het eiland 
Lombok. De maatschappij bezit hiertoe motor-

<■

Voorts bezit dezelfde maatschappij nog elee- 
triciteitsbedrijvcn te Gorontalo (N. G'elcbcs) en 
Ternatc.. Do totale vermogens opgcsteld in de 
kracTTtwcrken in deze plaatsen zijn 400 en 330 
P.K.

Te Amboina-en Batoemórah, beide op het ei
land .4m6on, Avorden electriciteitsbedrijven ge
ëxploiteerd door de Elcctriciteit Maatschappij 
Ambon (E.M.A.). In de contralo te Amboina zijn 
Dieselaggregaten tot een totaal vermogen van 
1000 P.K. opgesteld.

Een dergelijk bedrijf bestaat te Koepang, ge
ëxploiteerd door de Eleetriciteit Maatschappij 
Timor en Onderhoorigheden. Een bijzonderheid 
van dit bedrijf is, dat daarbij van de spanningen 
500 Volt en 220/127 Volt gebruik is gemaakt, 
beide uitgevoerd als buitenleidingen op dezelfde 
masten onder toepassing van masttransforma- 
toren. De capaciteit der centrale is 120 P.K.

Het meest oostelijk gelegen openbaar elec
triciteitsbedrijf is dat te Manokwari op Noord 
Nieinv-Guinca, geëxploiteerd door een particu
lier. De centrale-capaciteit van dit liliput-bedrijf 
bedraagt 30 P.K.

'

Tot de ontAvikkeling van de electriciteitsvoor- 
ziening Avordt door doelmatig gekozen, niet te 
booge tarieven en billijke levcringsvoorAA'aarden 
zeer veel bijgedragen.

De tarieven en aansluitinysuoorivaarden der in 
Nederlandsch-Indië Averkende openbare electri- 
citeitsbedrijven zijn in het algemeen aan goed
keuring door de overheid onderAvorpen. Volgens 
de meeste electriciteitsvergunningen komt her
ziening van deze tarieven en voorwaarden eens 
in de 5 jaren aan de orde, indien althans niet een 
tussclientijdsche herziening bij onderlinge over
eenstemming tusschen de electriciteitsonder- 
nemers en de overheid is tot stand gekomen. Een 
uitzondering vormt alleen het electriciteitsbe
drijf te Batavia, dat volgens een der oudste thans 
nog van kracht zijnde vergunningen A\rerkzaam 
is, volgens AA'elke A'ergunning het electriciteits
bedrijf vrij is in de vastelling van zijn tarieven, 
mits het deze slechts niet verhoogt. Voorts 
zijn ook in aan locale overheden voor het eigen 
ressort verleende electriciteitsvergunningen (o.a. 
voor de gemeenten Madiocn, Padang, Tandjoeng- 
balai en Pematangsiantar) de tarieven en aan- 
sluitingsvoorwaardcn buiten toezicht door hoo- 
gcr gezag gelaten, anders dan dat, hetAvelk uit 
hoofde van de decentralisatieAvetgeving op die 
overheden Avordt uitgeoefend.

Bij do electriciteitsbedrijven in Nederlandsch- 
Indië worden in hoofdzaak do volgende tariefs- 
vormen aangotroffen.
a. Volgens het z.g. vlakmetertarief Avordt een 
zekere prijs per verbruikte eenheid van energie 
(kWh) betaald, waarnaast dan gewoonlijk nog 
oen vaste maandelijkseho bijdrage in den vorm 
van klantreeht of moterhuur geheven Avordt. 
Dit tarief Avordt het meest aangetroffen in de 
bedrijven der Nederlandsch-Indische Gas Maat
schappij, Avaar hot vroeger overheorsehte, doch 
AA'ordt ook in die bedrijven geleidelijk verdrongen 
door meer moderne tariefsvormen. Het tariefs- 
bedrag per kWh dient bij dezen tariefsvorm, 
vooral Aroor kleine verbruikers, vrij hoog te zijn,

1
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stroonirekoningen, waarvoor geen metcraflezing 
noodig is. die dit tarief, vooral voor de kleine en 
middclgrooto afnemers zoo bijzonder geschikt 
maken, waardoor het jarenlang het in Indiö meest 
verbreide tarief voor licht en huishoudelijke doel
einden is geweest. Eerst de belangrijke toename 
van het huishoudelijk gebruik van elcctrische 
energie hebben tot het verlaten van dit tarief voor 
de grootc aansluitingen genoopt.

In die bedrijven, welke het abonnementsta
rief ook voor groote afnemers beschikbaar stel
len, komt als alternatieve vorm als regel ook het 
abonnementstarief met overschrijdingsinogelijk- 
heid voor. Tegen betaling van een hooger klant- 
recht ontvangt men daarbij in plaats van den 
stroombegrenzer een overschrijdings-kWh meter, 
welke liet aantal kWh aangeeft, welke boven het 
ingcstelde vermogen zijn afgcnoinen. Deze kWh 
worden afzonderlijk berekend tegen een tamelijk 
hoogen eenheidsprijs, welke varieert van f 0,30 
(Karangasem) tot f 0.60 (Bangansiapiapi.).

Voor hen, die niet over een eigendomsinstal 
latie beschikken, worden door de meeste elcctri- 
citeitsbedrijven abonnementstarieven beschik
baar gesteld tegen tariefsbedragen, die als regel 
f 0,15 per 25 VA hooger liggen dan het tarief 
voor eigendomsinstallaties en waarbij de instal- 
latiehuur in het tariefsbedrag inbegrepen is. 
Per 25 VA ingestcld vermogen wordt als regel 
één lichtpunt ter beschikking gesteld; voor meer 
lichtpunten moet extra worden betaald, 
c. Als een bijzondere vorm van het abonne
mentstarief komt in Indiö voor zeer kleine af
nemers nog het tarief per verbruikslocstel, meestal 
lampentarief genaamd, voor. Volgens dit tarief 
zijn tariefsbedragen vastgesteld per gloeilamp 
van bepaalde lichtsterkte, terwijl in de tarieven 
van sommige bedrijven nog afzonderlijke be
dragen worden vermeld voor enkele der meest 
voorkomende gebruikstoestellen, zooals strijk
ijzers en fans van gefixeerd vermogen en radio
toestellen, zoomede voor de mogelijkheid tot 
omschakeling van meer lampen, welke niet gelijk
tijdig kunnen branden, Klantreeht wordt vol
gens dit tarief niet geheven.

Een afzonderlijk meet- of controletoestel ont
breekt bij dit tarief geheel en al. De controle 
ligt opgesloten in den aard der installatie, die 
bij dit tarief uitsluitend vanwege het electrici- 
teitsbedrijf in huur ter beschikking wordt ge
steld en waarbij van onverwisselbare (pauschal-) 
fittings en — voor wat betreft de toestellen — 
van niet losneembare stopcontacten (wandro- 
setten) gebruik wordt gemaakt. Deze wijze van 
controle is nochtans niet afdoende gebleken om 
het hoofd te kunnen bieden aan de vindingrijk
heid van een deel van het publiek in het bedenken 
van middelen tot ontduiking; bovendien legt 
zij aan den verbruiker een groote mate van be
perking op in de mogelijkheid tot benutting van 
het beschikbaar gestelde vermogen.

De voornaamste bestaansreden van dit tarief 
was gelegen in de omstandigheid, dat de techniek 
der contrólc-instrumentcn tot voor kort niet in 
staat was om goede en betrouwbare stroombe- 
grenzers voor zeer kleine vermogens (beneden 
100 VA) voor voldoend lagen prijs te fabrieoeren. 
Nu deze moeilijkheid evenwel opgelost is en 
doelmatig geconstrueerde stroom begrenzers voor 
vermogens van 20 VA af kunnen worden ge
leverd, is het lampentarief voorbestemd om ge-

doordien daarin ook alle vaste kosten, vooral 
ook die der distributie, omgeslagcn moeten wor
den; het overtreft dan vele raaien de eigenlijke 
opwekkingskosten, waarmede het door het pu
bliek al te spoedig, doch ten onrechte vergeleken 
wordt. Bovendien werkt deze tariefsvorm rem
mend op de ontwikkeling van het elcctricitcits- 
gebruik,doordien het tot uiterste spaarzaamheid 
in het gebruik van clectrische energie aanspoort. 
Voor de bevordering van het clectriciteitsgebruik 
ten dienste van huishoudelijke doeleinden, welk 
gebruik in den laatsten tijd zoo op den voorgrond 
treedt, is dit tarief dan ook ondeugdelijk geble
ken.

'ij
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Bij de Indische bedrijven varieert het tariefs
bedrag volgens dit tarief tusschen f 0,25 (haven 
van Tandjocngprioek) en f 0,45 (Sabang) per 
kWh; te Batavia en Medan, waar dit tarief het 
meest voorkomt, bedraagt het f 0.35. Het klant- 
recht varieert bij de verschillende bedrijven en is 
veelal bovendien afhankelijk van de grootte der 
aansluiting. Voor normale aansluitingen kunnen 
f 0.60 en f 1,50 als uiterste grenzen van het klant- 
recht volgens dit tarief worden aangenomen. 
b. Het tegenovergestelde uiterste op tariefs- 
gebied vormen de abonnementstarieven, waarbij 
uitsluitend voor de beschikbaarstelling van ver
mogen wordt betaald en de maandrekening dus 
onafhankelijk is van het gebruik. Bij normale 
aansluitingen van eigendomsinstallaties is het 
tariefsbedrag veelal per 25 Volta mpère vastge
steld en varieert tusschen ca. f 0.75 (Bandoeng) 
en f 1.60 (Bagansiapïapi). Bij sommige bedrijven 
(w.o. Bandoeng) is het klantreeht in dit tariefsbe
drag begrepen, waardoor geen volkomen evenre
digheid tusschen de verschillende tariefstrappen 
bestaat; het genoemde bedrag is dan als een ge
middelde voor verscheidene trappen gevonden.

In tegenstelling met het vlakmetcrtarief, dat 
tot zuinigheid prikkelt, werkt het abonnements
tarief binnen de door de instelling van het con- 
tróletoestel (stroombegrenzer) gestelde grenzen 
verspilling van energie in de hand. Tot zoodanige 
verspilling moet b.v. worden gerekend het on- 
noodig en overdag laten doorbranden van lampen, 
hetgeen vooral bij de kleinere verbruikers veel 
voorkomt. Hoewel zulks volgens de voorwaarden 
van het tarief weliswaar verboden is, is het zeer 
moeilijk hierop een afdoende controle uit te 
oefenen. Voorts maken sommige moderne toe
passingen van electriciteit, zooals b.v. water- 
verhitters met accumulatie-mogelijkheid en 
sommige kooktoestcllen, het mogelijk om in het 
ingestelde vermogen practisch gedurende bijna 
24 uren per dag te benutten, waardoor sommige 
verbruikers, die van deze toepassingen gebruik 
maken, de elcctrische energie tegen onevenredig 
lagen prijs ontvangen, zulks ten detrimente van 
de overige verbruikers volgens dit tarief, die 
gemiddeld een gebruiksduur van ca. 250 a 300 
gebruiksuren per maand bereiken. Er is in den 
laatsten tijd bij de electriciteitsbedrijvcn daarom 
een streven te bemerken om de beschikbaarstel
ling van dit tarief te beperken tot de kleinere 
verbruikers, waar het langzamerhand de plaats 
van het hierna te behandelen lampentarief gaat 
innemen; thans is in de bedrijven van ANIEM en 
GEBEO dit tarief nog slechts verkrijgbaar’ tot 
200 VA.

Het zijn vooral de eenvoud der controlemidde
len en de eenvormigheid der maandelijkscho
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Icidelijk te verdwijnen en door liet abonnements
tarief met stroombegrenzing te worden vervan
gen.
d. Onder gemengde tarieven worden in bet al
gemeen verstaan tarieven, waarbij zoowel voor 
de beschikbaarstelling van vermogen als voor het 
verbruik per eenheid van onergie betaald moet 
worden, zoodat zoowel de vaste als do variable 
bedrijfskosten in het tarief tot uitdrukking wor
den gebracht.

Binnen deze tarievengroep bestaat een on
eindig aantal variaties al naar gelang het zwaarte— 
punt der tariefsheffing meer bij het belasting
recht dan wel bij het vcrbruiksrecht is gelegen 
of wel het verbruik of de tarifiëering volgens de 
voorwaarden van het tarief aan bepaalde be
perkingen of begrenzingen (spertijd) onderworpen 
is. Al naarmate de maximaal opgetreden belas
ting wordt gemeten dan wel de maximaal toege- 
stane belasting op een van te voren overeenge
komen waarde wordt ingesteld, kunnen deze 
tarieven .voorts in twee groepen onderscheiden 
worden. De tarieven van dc eerstgenoemde groep 
verschaffen den verbruiker wel een maximum aan 
bewegingsvrijheid voor wat betreft den aard en 
de hoeveelheid van zijn verbruik. Het door de 
meer ingewikkelde meetapparatuur hooge 
klantrecht maakt deze tarieven evenwel onge
schikt voor kleine verbruikers.
e. Een overgang tussehen de abonnementsta
rieven en dc gemengde tarieven vormt het abon
nementstarief met begrenzing van het verbruik. 
Volgens dit tarief, dat bij zeer vele electrici- 
tcitsbedrijven voor de groote afnemers in de 
plaats is gekomen van bet zuivere abonnements
tarief, wordt voor het abonnementsbedrag slechts 
een vrijdom van energieverbruik verleend, dat 
met een zekeren gebruiksduur van het ingesteld 
vermogen overeenkomt. Voor grooter verbruik 
moet afzonderlijk worden betaald, welk verbruik 
— indien dc apparatuur voor de controle hierop 
is ingericht — buiten den spertijd ongelimiteerd 
is toegestaan, doch binnen den spertijd beperkt 
blijft tot het ingesteld vermogen.

De vrij toegestane gebruiksduur van het inge
steld vermogen bedraagt bij de bedrijven van 
ANIEM en GEBEO 300 uren, bij die der NIGM 
120 uren per maand. Het abonnementsbedrag 
varieert van f 0,72 (Bandocng) tot f 1,075 
(Bandjermasin); dc toeslag voor het grooter 
verbruik van f 0.0-15 (Bandocng) tot f 0,005 
(Bandjermasin). Voor Batavia (NIGM) zijn deze 
bedragen f 0,75 en f 0,05.
/, De in fndië het laatst ingevoerde tariefsvorin 
voor licht- en huishoudelijk gebruik is het 
vastrechttarief, dat in de laatste jaren meer en 
meer in gebruik komt. Volgens de tarieven van 
deze soort wordt volgens een meer of minder 
willekcurigcn grondslag (vloeroppervlak, huur
waarde e.d.) voor ieder aan te sluiten perceel 
een zeker minstens te betalen tariefsbedrag, het 
vastrecht, vastgesteld, waarnaast nog een be
trekkelijk gering verbruiksrecht verschuldigd is, 
varieerende van f 0,045 (Bandocng) tot f 0,07 
(Padang) per kWh. Onder de vastrcchttarieven 
kan een principieel onderscheid gemaakt worden 
tussehen die, volgens welke voor allo verbruikte 
energie verbruikersrecht verschuldigd is en die, 
waarbij voor het vastrecht een zeker aantal kWh 
vrij wordt gegeven, zoodat het verbruiksrecht 
slechts voor het grooter verbruik behoeft te

worden betaald. Do in dc meeste Indische clcc- 
triciteitsbcdrijvcn geldende vastrcchttarieven 
behooren tot deze laatste categorie, waarbij het 
vastrecht en het daarvoor verstrekte aantal 
kWh zoodanig bemeten zijn, dat daarmede de ge
schatte lichtbehoefte van het betrokken perceel 
gedekt en betaald is. Het grooter verbruik 
(voor huishoudelijke doeleinden) geschiedt dan 
tegen het lage verbruiksrecht. Het vastrecht- 
taricf is derhalve een min of meer gecamou
fleerde toepassing van het beginsel der waarde
schatting, volgens welk beginsel do voor verlich
ting gebezigde electrische energie duurder moet 
worden betaald dan die voor andere, tot klassen 
van minder hooge waardeschatting behoorende 
toepassingen. Het tarief werkt hierdoor zeer 
stimuleerend op het verbruik voor deze i.c. huis
houdelijke toepassingen.

Een nadeel van het vastrechttarief is hierin 
gelegen, dat de grondslagen voor indeeling der 
verbruikers naar vastrechtklassen, d.w.z, de 
vaststelling van het vastrecht, noodzakelijk in 
een meer verwijderd verband staan tot de ener- 
gicafname en de afnemer do vrijheid mist om in 
eerste instantie zelf den omvang der uit zijn aan
sluiting voortvloeiende verplichtingen te bepalen. 
Hierdoor is een arbitrair element in de tarifi- 
cering ingeschakeld, waarbij de electriciteitsle- 
verancier bemoeienis heeft met omstandigheden, 
die niet rechtstreeks een maatstaf zijn voor het 
geleverde.

In de eerste jaren, gedurende welke dit tarief 
werd toegepast, heeft ook het z.g. „stroomverle- 
den”, d.w.z. het stroomgebruik — bij toepassing 
van een ander tarief — in een zeker aantal der 
aan den overgang tot het vastrechttarief voor
afgaande maanden, tot grondslag voor de vast- 
recht-vastslelling gediend.

Bij de vastrcchttarieven, die thans in de be
drijven van ANIEM en GEBEO worden toege 
past, is aan de genoemde bezwaren zoo goed moge 
lijk tegemoet gekomen. Tot grondslag voor do 
vastrecht-vaststelling dient volgens deze tarieven 
het vloeroppervlak van het woongedeelte der 
huizen en wel volgens een reglement, dat aan de 
op deze bedrijven toeziende overheden bekend 
is gesteld. Bovendien wordt voor dit vastrecht 
vrijdom van verbruik verleend tot een hoeveel
heid, die met het bedrag daarvan evenredig is.

In de tarievenbockjcs der elcctriciteitsbedrijvcn 
komen als regel naast elkaar enkele der boven
vermelde tariefsvormen voor, waaruit door den 
verbruiker het hem meest passendo tarief kan 
worden gekozen. Deze vrije tarief keuzo is een 
essentieel kenmerk der in Indië toegepasto ta
rievenstelsels, waarop van overheidswege scherp 
wordt gelet.

De overige leveringsvoorwaarden, regelende 
de contractueele verhouding tussehen afnemer en 
elcctriciteitsbedrijf, worden ondergebracht in de 
z.g. „aansluitingsvoorwaarden". Zij zijn evenals 
de tarieven aan goedkeuring onderworpen en 
worden als regel vastgesteld overeenkomstig een 
daarvoor van overheidswege samengesteld uni
form model. Do voorwaarden omvatten o.m. be
palingen omtrent aanmelding voor en beëindi
ging van do stroomlevering, do wijze van betaling, 
het storten van een waarborgsom, de wijze van 
aansluiting op het net en do plaatsing van dc 
contróletoestellen enz.

In de meeste tarievenstelsels komt, naast de
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tegen clectrischo energie geleverd kan worden. 
Hierdoor wordt liet mogelijk met voordeel de 
nieuwe — industriecle — levering in mindere 
mate dan die voor licht- on huishoudelijke doel
einden te doen bijdragen in de vaste kosten der 
electriciteits voorziening, waardoor voor deze 
levering tarieven aangelegd kunnen worden, 
waarvan verwacht wordt, dat zij het industrieel 
elcctriciteitsgebruik zullen stimulcoren, hetgeen 
op zijn beurt voor de algemeene clectriciteitsvoor- 
ziening weer gunstiger voorwaarden zal schep
pen in den zin van verdere verlaging van de ge
middelde kosten daarvan.

Voorts worden door het tot stand komen van 
leidingen en andere werken ten behoeve van in- 
dustrieele electriciteitslevering nieuwe mogelijk
heden voor de algemeene electriciteitsvoorzie- 
ning geopend, doordien hierdoor nieuwe objecten 
binnen haar bereik zullen komen, welker cleetrifi- 
catie zonder dien niet rendabel te maken zou zijn 
geweest.

De industrieele electriciteitslevering zal overi
gens uit den aard der zaak ten hoogste gelijken 
tred kunnen houden met de ontwikkling van de 
industrie, welke mede van andere factoren af
hankelijk is dan van de mogelijkheid tot het be
komen van goedkoope electricische energie al
leen. Los hiervan zal het intensiveeren van dc lan
delijke clcctrificatie, d.w.z. het bereiken en ver
zorgen met electrische energie voor verlichting 
en eventueel voor andere doeleinden van dc 
groote massa der bevolking,nog gedurende langen 
tijd een vraagstuk blijven, waarover nog in 
geenendeele het laatste woord is gezegd.

Dc moeilijkheden, die zich hierbij voordoen, 
komen goeddeels voort uit de geringe behoefte 
aan do voordeelen van electriciteit, welke tot 
dusver bij de groote meerderheid der bevolking— 
die haar als zuivere weelde beschouwt — wordt 
aangetroffen en voorts uit de bij haar gebleken 
onmogelijkheid om voor deze behoefte een — zij 
het gering — maandelijks terugkeerend bedrag 
op zij te leggen.

Een maandelijkschabonnementsbedrag van fl, 
bij voorkeur te innen in wekelijksche termijnen 
ii f 0,25, kan voorshands worden geacht het maxi
mum te zijn, dat, op eenigszins grootere schaal 
dan thans, het meer welvarende deel van de 
landelijke bevolking in staat zou stollen van elec
trische verlichting gebruik te maken, zonder 
dat nochtans beweerd kan worden, dat met een 
dergelijk tarief vooralsnog meer dan een fractie 
van do totale inlandsche bevolking zou kunnen 
worden bereikt.

Voor evengenoemd bedrag zou o.m. een huis
installatie ter beschikking moeten worden ge
steld, die in verband met de vele mutaties, welke 
onder deze afnemers plegen voor te komen (wan
betaling uit geldgebrek), gemakkelijk aan te bren
gen en weer to verwijderen moet zijn. Voorts 
zouden ook bijlevering en verwisseling van de 
gloeilampen — uit den aard der zaak van ui
terst gering vermogen — in het tariefsbedrag 
dienen te zijn begrepen, aangezien do noodzaak 
tot aanschaffing van nieuwe lampen voor deze 
soort van afnemers prohibitief kan wezen. Een 
algemeene landelijke electriciteitsvoorziening op 
dezen voet is onder de bestaande prijsverhoudin
gen evenwel gobleken economisch nog niet te 
verwezenlijken tc zijn.

Uit het voorgaande is gemakkelijk af te leiden,

reeds besproken tarieven voor verlichting en 
huishoudelijk gebruik, ook eon krachttaricj 
voor, passend voor de kleine en middelgrooto 
industrieele en andere krachtafncmcrs. Hier
voor wordt mccrendeels eon gemengd tarief ge
kozen met geringere tariefsbedragen dan die 
voor licht- en huishoudelijk gebruik en waarbij 
voorts spertijdsbeperkingen een rol spelen. Op 
dit gebied is in recentcn tijd een Staatscommissie 
werkzaam geweest, die tot taak had middelen tc 
beramen tot bevordering van het industrieel 
gebruik van electrische energie en welker voor
stellen voor wat betreft de industrieele clectrici- 
teitstarieven een groote mate van eenheid zullen 
brengen. Het door deze commissie voor geheel 
Java voorgestelde tarief is een gemengd tarief, 
omvattende een klantrecht, varieerende van 
f2,50 tot f 10,00 al naar de grootte der aansluiting 
en de wijze van meting of begrenzing van het 
beschikbaar gestelde vermogen, een belasting
recht van f 1,50 per 500 VA en een vorbruiksrecht 
van f0,035 per kWh, zulks met inachtneming van 
enkele bijzondere bepalingen. Het tarief geeft 
slechts recht op verbruik buiten den spertijd. 
Voor verbruik in den spertijd is een verbruiks- 
recht van f 0,20 per in dien tijd verbruikte kWh 
verschuldigd.

Groote krachtafncmcrs, zooals fabrieken en 
ondernemingen van eenige beteekenis, zullen 
zich echter gewoonlijk niet doen aansluiten vol
gens één der in de tarievenboekjes voorkomende 
algemeene tarieven. De groote omvang der 
levering stelt deze afnemers in staat speciale en 
gunstiger tarieven en regelingen te bedingen, 
welke dan in een bijzondere stroomleveringsover- 
eenkomst worden vastgelcgd. Zulks geldt in het 
bijzonder voor die afnemers, die de energie af
nemen voor bijzondere doeleinden, zooals voor 
verwarming of voor chemischo of metallurgische 
processen en voor hen, die bijzondere beperkingen 
ten aanzien van den tijdsduur en de continuïteit 
der levering kunnen aanvaarden (spei’tijd, over- 
schotenergie).

Sinds door een in 1930 uitgezonden studie
commissie onder leiding van den toenmaligen 
directeur van Verkeer en Waterstaat, Mr. Dr. Ir. 
J. A. M. van Buuren, de groote vlucht werd 
waargenomen, welke de openbare electriciteits
voorziening in Japan genomen heeft, mede als 
gevolg van een hoogen graad van electrificatie 
van de industrie, mag zich de bevordering van het 
industrieel gebruik van electrische energie in een 
groote mate van belangstelling verheugen.

Zooals in dit artikel reeds eerder is vermeld, 
werd bij Gouvernementsbesluit van 31 Juli 1930 
een Staatscommissie benoemd, welke tot taak 
werd gesteld de Regeering omtrent de tot dit 
doel te nemen maatregelen van advies te dienen. 
Deze commissie is onlangs (1939) met haar ar
beid gereed gekomen, zoodat haar rapport bin
nenkort kan worden tegemoet gezien.

Aan alle beschouwingen van dezen aard ligt 
do overweging ten grondslag, dat de zelfkosten 
der opwekking van electricische energie sterk 
afnemen bij toenemende productie en meer nog bij 
intensieveren afzet binnen een zeker verzorgings
gebied en toenemende benutting van het reeds 
geïnstalleerde productieapparaat, zoodat ver- 
grooting van den afzet als gevolg van een belang
rijke toename van het industrieel verbruik gun
stig zal werken op den gemiddelden prijs, waar-
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tot tic clcctricitcitsconsumptie wordt ook ge
leverd door het toenemend aantal radiotoestel
len, die tegenwoordig ook bij de kleinere afnemers 
worden aangetroffen.

Als jongste toepassing van de electrische 
energio kan in 1938 een belangrijk gebruik van 
toestellen voor airconditioning worden gemeld. 
Door de ANIEM wordt het verbruik voor dit 
doel op het einde van dat jaar op rond 90.000 
kWh per maand getaxeerd of lx/a % van het 
totaal gebruik voor licht- en huishoudelijke 
doeleinden.

van hoe uitzonderlijk belang voor do ontwikke
ling van de cleetriciteitsvoorziening in Indiü het 
verkrijgbaar zijn van goedkoope gloeilampen van 
voldoenden levenduur is. De kosten van verwis
seling van de gloeilampen maken, in het bijzonder 
bij de zeer kleine aansluitingen, tot 30 % van do 
totale vcrlichtingskosten uit. Het is daarom voor 
het doordringen van de cleetriciteitsvoorziening 
tot het minder draagkrachtige deel der bevolking 
van belang, dat do prijzen van enkele typen 
kleine lampen, die in Indië het veclvuldigst ge
bruikt worden, onlangs niet onbelangrijk zijn 
verlaagd. Vooral de nieuwe 5 dccalumcn lamp, 
die in het bijzonder voor de Indische markt 
wordt gefabriceerd, moet als een aanwinst voor 
de elcctrificatie van de kampoeng worden be
schouwd, Nochtans moet de huidige prijsnotee- 
ring van gloeilampen uit een oogpunt van de 
behoeften der Indische cleetriciteitsvoorziening 
nog belangrijk te hoog worden geacht. 
o Van een en ander is het gevolg, dat over geheel 
Nederlandsch-Indië per 1000 inwoners slechts 
4,2 aansluitingen aan de netten der openbare 
cleetriciteitsvoorziening voorkomen tegen b.v. 
267 te Rotterdam. Het jaarverbruik per hoofd 
der bevolking 'bedroeg in 1938 ö,l kWh. Ver
geleken met het overeenkomstige cijfer voor 
Japan, dat ongeveer 100 maal zoo groot is, toont 
wel, welk een enorm gebied in Indië nog voor 
verdere ontwikkeling van de electriciteitsvoorzie- 
ning braak ligt.

Het is nochtans een verheugend verschijnsel, 
dat de olcctriciteitsconsumptie in Nederlandsch- 
Jndië, welk cijfer gedurende de crisisjaren 1930- 
1930 ongeveer stationnairgebleven was, sindsdien 
weer met ca. 10 % per jaar toegenomen is en 
thans weer een regelmatige stijging vertoont. 
In dezelfde jaren (1930 -1930), dat ten aanzien 
vnn het energieverbruik hoogstens van een stil
stand in de ontwikkeling kan worden gesproken, 
vertoonde het aantal der consumenten een dui- 
dclijken teruggang. Het is hieruit duidelijk, dat 
het verminderd electriciteitsgebruik, veroorzaakt 
door het zich terugtrekken vaneen minder draag
krachtig deel der consumenten, grootcndeels 
moet zijn goedgemaakt door het niet stilstaan 
van den voortgang in de ontwikkeling en de 
electrificatie van de industrie, die juist in dien tijd 
ernstig ter hand is genomen.

Jlet verschijnsel van het zich terugtrekken van 
een grooto consumentengroep wordt mede geïllus
treerd door het getal der niet-aangesloten huurin- 
stallaties in woonhuizen. Hiervoor werd door de 
drie groote electriciteitsmaatschappijcn in 1934 
een getal van ongeveer 60.000 opgegeven, of onge
veer 34% van het totaal dezer installaties. In 193S 
was dit cijfer weer teruggeloopon tot ca. 35.000 
of 20% van het totaal, hetgeen reeds belangrijk 
dichter gelegen is bij een normaal te achten 
percentage, dat zich tusschen 10% en 15% be
weegt.

Onder de Europoescho en Indo -Europecsche 
bevolking vertoont het electriciteitsgebruik, 
vooral ook onder den invloed van de invoering 
van do vastrechttarieven een gestadigen voor
uitgang, waarbij de electrische arbeid niet slechts 
voor verlichting, doch reeds op vrij groote schaal 
ook voor huishoudelijke en andere doeleinden 
wordt gebruikt. Hiervoor wordt door de grooto 
olectriciteitsondernemingcn een levendige pro
paganda gevoerd. Een niet onbelangrijke bijdrage
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Een bijzondere plaats in het bestol der elec- 
triciteitsvoorziening van Nederlandsch-Indië, 
zoowel door haar om vang en de belangrijke 
functie, welke zij in de ontwikkelingsgeschiede
nis der Indische electriscitcitsvoorziening ver
vuld hebben, als van haar openbaar karakter, 
nemen de Landsicaterlcrachtbcdrijven in.

Er bestaan thans vier afzonderlijke bedrijfs- 
deelen dezer Landsonderneming, nl. dat op de 
Bandoengschc Hoogvlakte, het LWB „West- 
Java”, het LWB „Madioen” en het LWB „Ben- 
koelen”, welke, behalve het laatste, dat voorloo- 
pig centraal van uit Bandoeng wordt beheerd, elk 
geleid wordt door een bedrijfsingenieur. Deze 
bedrijfsdeelen vormen tezamen het Landsbcdrijf 
„de Landswatcrkrachtbedrijvcn” en produceercn 
ca. 40% van de totale door openbare electrici- 
teitsbedrijven geleverde electriciteitsconsump- 
tie. Men bedenke daarbij, dat het GEBEO en, 
voor wat betreft het electriciteitsbedrijf te Bata
via, de NIGM de electrische energie niet zelf op
wekken, doch van de Landswaterkrachtbcdrijven 
inkoopen.

In 1938 werden door de gezamenlijke Lands
waterkrachtbcdrijven 134,5 millioen kWh op
gewekt, waarvan 125,4 millioen kWh aan de 
verschillende afnemers werden afgeleverd. De 
NIGM nam hiervan ca. 45 millioen, het GEBEO 
51 millioen, de SS. 15 millioen, de Radiodienst 
3 millioen en de papierfabriek te Padalarang 
(ovcrschotencrgie) 16 millioen. Verdere afnemers 
der Landswaterkrachtbcdrijven zijn de Mijnbouw 
maatschappij llcdjang Lebong, het electriciteits
bedrijf der gemeente Madioen en de ondernemin
gen Tjondong en Tjibocngoer.

De Landswaterkrachtbcdrijven zijn goeddeels 
gebouwd in een tijd, toen de prijs der materialen 
hoog was. Voorts is de bouw van sommige wer
ken in een geforceerd tempo opgezet op grond 
van overwegingen, waarbij andere belangen dan 
dat cener goede rendabiliteit van doorslaggeven
de beteokenis zijn geweest. In dcnzelfden tijd was 
de rentestandaard voor het geleende kapitaal 
hoog. Een en ander heeft tengevolge gehad, dat 
de Landswaterkrachtbcdrijven langen tijd boven 
de volledig gedekte exploitatio-uitgaven en de 
voorgeschreven afschrijvingen do aan den Lande 
verschuldigde leeningrentc wel voor een be
langrijk deel, echter niet ten volle hebben kunnen 
opbrengen.

Sinds als gevolg van de conversie van de Staats
leningen het percentage der verschuldigde rente 
aanzienlijk verminderde en do afzet sterk is 
toegenomen, kunnen de geldclijke uitkomsten 
dor Landswaterkrachtbcdrijven alleszins be
vredigend worden genoemd. Sedert 1936 wordt 
niet alleen de verschuldigde kapitaalrente op- 
gebracht, doch bovendien een niet onbelangrijke
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J
volksbibliotheken, ondcrgobracht onderscheidon
lijk in do 2de klasse Inlnndscho scholen (vervolg - 
scholen) en do Holl.-Inl. Scholen. De school
hoofden beboeren deze bibliotheken ambtshalve 
en zijn daarvoor verantwoordelijk. Het toezicht 
wordt, behalve door de Inlandsohe schoolcom
missies, mede uitgeoefend door de inspecteurs 
van het lnlandsch onderwijs, die van hun be
vindingen verslag uitbrengen aan den J-Ioofd - 
ambtenaar;
5. de plaatsing en dc verrekening van allo van 
het Land en van de provincies uitgaande ad- 
vertentiën in de Inhecmsche bladen;
0. het verstrekken van persberichten ter voorlich 
ting van de Inhecmsche en Mal.-Chin. pers, af
komstig van overheidsdiensten, speciaal ter 
toelichting van maatregelen en voorzieningen 
van algemcene strekking (R.G.S. 14 Mei 1936 No. 
1001/C).

Bepalingen omtrent do bibliotheken, bedoeld 
onder 4, zijn vastgesteld bij G.B. 13 Octobfcr 
1910 No. 5 en 9 Maart 1916 No. 37. Daarnaast 
worden ter booordeeling van den Dir. O. en E. 
aan diverse andere openbare en particuliere in
stellingen van onderwijs bibliotheken verstrekt 
(G.B. 14 November 1914 No. 29). In 1939 zal 
voor het eerst bij het Kantoor voor de Volkslec
tuur in druk verschijnen een door dat kantoor 
in samenwerking met het departement van 
Onderwijs en Eeredienst samengestelden „Al
manak Goeroe”, bestemd voor de onderwijzers 
der volks- en vervolgscholen. Deze in het Ma- 
leisch gestelde uitgave bevat naast artikelen 
ter voorlichting van de leerkrachten op onderwijs
technisch gebied, allerlei wetenswaardigheden 
van algcmcenen aard, welke voor genoemde on
derwijzers van belang zijn. Jaarlijks verschijnen 
voorts de „Volksalmanakken”, in het Javaanse!) 
Soendaneesch en Maleisch”.

Deze summiere samenvatting in de Regcorings- 
almanak moge door het volgende hier en daar 
worden aangevuld en verduidelijkt. Toen in het 
begin dezer eeuw het onderwijs aan de Inhecm- 
scho bevolking gemoderniseerd en geïntensi
veerd werd, speciaal onder het bewind van den 
Gouverneur-Generaal J. B. van Heutsz en zijn 
opvolgers, deed zich spoedig de behoefte gevoe 
len aan goede lectuur voor dat deel der bevol
king, dat van dit onderwijs had kunnen genieten. 
En aangozien en het Inhecmsche en het Europec- 
sclic particuliere initiatief over het algemeen 
slechts op onvoldoende of op een onjuiste wijze 
aan deze behoefte konden voldoen, zoowel wat dc 
quantitcit, de qualitcit als do distri buticmogelijk- 
heid van de boeken betrof, zag het Gouvernement 
zich genoodzaakt zelfde verstrekking van goede 
en nuttige lectuur ter hand te nemen. Hiervoor 
werd in 1908 een commissie voor de Inlandschc 
School- en Volkslectuur ingesteld onder voorzit
terschap van Dr. G. A. J. Hazcu, die de Rcgeering 
omtrent dc uitgave van werken in de inhcemsche 
talen van advies diende. In den eersten tijd legde 
zij zich vooral toe op dc uitgave van inhcemsche 
verhalen, die den leeslust moesten aanwakkeren 
en gaande houden, hetgeen in het midden der 
vorige eeuw ook reeds geschied was, maar daar
na is men ook overgegaan tot de verspreiding van 
uit do Wcstersche literatuur vertaalde werken en 
van voorlichtende lectuur, speciaal op landbouw
kundig en medisch gebied. Uit den aard der zaak 
groeiden de werkzaamheden van deze commissie

extra-winst gemaakt. Het geïnvesteerd kapitaal, 
waarvan do boekwaarde in 1938 ruim 24 millioen 
gulden bedroeg, wierp in dat jaar ruim 6% af, 
waarvan slechts 4 % verschuldigde leeningrente. 
Dit kapitaal neemt door regelmatige afschrijvin
gen thans voortdurend af, waardoor de op de 
thans aanwezige werken drukkende kapitaals- 
lasten verder zullen verminderen. Binnenkort 
dient evenwel gerekend te worden met noodza
kelijke uitbreidingswerken tot opvoering van het 
beschikbare vermogen. Deze uitbreidingen zul
len, naar verwachting, niet alleen het geïnves
teerde kapitaal weer doen oploopen, doch zullen 
in de eerste jaren onvermijdelijk dc rentabiliteit 
van het geheel ongunstig beïnvloeden.

In 1938 was de kostprijs per afgeleverde kWh 
2,13 cent (alles inbegrepen), de gemiddelde 
opbrengst daarentegen 2,31 cent. Beide cijfers 
vertoonen een voortdurend afnemend beeld; in 
1930 waren zij nog 4,17 en 3,60 cent/kWh. De to
tale ontvangsten bedroegen in 1938 ruim 
f3.000.000. Dc verdeeling van dit bedrag geeft 
het typisch beeld van een kapitaal-intensief 
bedrijf. Slechts 14,7% ervan waren noodig tot 
dekking van de exploitatieuitgaven, 37,1 resp. 
35,7% werden gebruikt voor de verplichte 
afschrijvingen en de verschuldigde leeningrente, 
terwijl het voordeclig saldo 12,5% der ontvang
sten uitmankte.

Voor wat betreft de overheidsbemoeienis met 
electriciteit en electriciteitsvoorziening, zie overi- 

onder ELECTRICITEITS WEZÈ sS 
WATERKRACHT EN ELECTRfCITEIT.

Zie ook ELECTRICITEITSVOORZIENING.
. VOLKSLECTUUR (Aanv. DL IV). In de Re-

gecringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1939 
wordt als onderdeel van den werkkring van het 
departement van Onderwijs en Eeredienst 
het volgende vermeld over het Kantoor voor de 
Volkslectuur (blz. 255-256):

„Gesticht in 1917; aan het hoofd staat een 
hoofdambtenaar voor de Volkslectuur. Instructie 
in Bijbl. nos. 10190 jo. 12534, 12888 en 13348. 
Bij G.B. 14 September 190S no. 12 is ingesteld 
een Commissie voor de Volkslectuur, welke tel
kens vergadert wanneer de omstandigheden dit 
gewenscht maken. Het auteursrecht van alle 
publicaties van Volkslectuur is voorbehouden 
bij St. 1923 no.549. De taak van het Kantoor 
voorde Volkslectuur en aanverwante aangelegen
heden omvat:
1. de uitgave en verspreiding van boeken zoowel 
oorspronkelijke als vertaalde, ingezondene als ten 
kantore samengestelde;
2. de uitgave van periodieken:
Pandji Poestaka (tweemaal per week), Maleisch; 
Kadjawèn (tweemaal per week), Javaansch; 
Parahiangan (wekelijks), Soendaneesch; 
als bijvoegsel dezer publicaties verschijnt voorts 
14 daags de „Pcrekonomian Rajat ” (Mal., in 
het Soendaneesch en Javaansch onder den titel 
„Ekonomie Rajat”);
het weekoverzicht van de Inlandschc en Maleisch- 
Chineesche pers;
3. het vervaardigen van vertalingen van daartoe 
in aanmerking gebrachte staatsbladen in de 
Maleische, Javaansche en Soendaneeschc taal; 
vertalingen uit en in het Nederlandsch en dc 
Inheemscho talen, indien daartoe van Rcgeerings- 
wege opdracht wordt gegeven;
4. de zorg voor de Inlandschc en Nederlandsehe
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voortdurend, daar do mogelijkheden zeer vele 
waren Want niet alleen do keuzo van de geschik
te verhalon uit handschriften en dergelyko vroeg 
de voortdurende aandacht, ook moesten er tal
rijke ingezonden manuscripten beoordeeld 
worden, die van de door de Commissie stelsel
matig bevorderde schrijflust van de Inhcemscho 
onderwijzers en anderen getuigden. In 1910 werd 
dan ook het Kantoor voor de Volkslectuur ge
sticht, dat onder leiding van Dr. D. A. Rinkes, 
die een jarcnlango ervaring had als voorzitter en 
secretaris van de Commissie, steeds intensiever 
zijn taak trachtte te vervullen. Differentiatie en 
uitbreiding van de werkzaamheden bleven steeds 
noodig, aangezien do taak van dit Kantoor zich 
met den groei van de inhcemsche maatschappij 
en de daarin optredende vermeerdering en diffe
rentiatie van behoeften voortdurend uitbreidde. 
Want naast de boeken, die voornamelijk in het 
Maleisch, Javaansch en Soendaneesch, doch ook 
Wel in andere talen, verschenen, zagen sinds 1919 
ook tijdschriften het licht, die op hun wijze het
zelfde doel, de ontspanning en alzijdige voorlich
ting van de bevolking dienen, liet bleek dan 
ook in 1920 noodzakelijk om, wildo Volkslectuur 
zijn taak naar behooren kunnen vervullen, aan 
dit kantoor een drukkerij te verbinden, speciaal 
voor de eigen behoeften ingericht, waardoor met 
alle eischen, die dit bijzondere werk stelt, zoowel 
wat de uitvoering als wat de distributie betreft, 
speciaal rekening gehouden kan worden.

Distributie. Langs twee wegen bereikt de door 
Volkslectuur in velerlei vorm uitgegeven lectuur 
het Inhcemsche publiek. In de eerste plaats 
zijn er alom in den Archipel de door dit Kantoor 
opgerichtc en verzorgde volksbibliotheken on
dergebracht in de vervolgscholen en beheerd 
door de hoofden hiervan. Deze bibliotheken zijn 
niet in de eerste plaats voor de leerlingen be
stemd, al is er ook een bepaalde afdeeling kin
derlectuur, maar voor de bevolking in de omge
ving, die de boeken voor een è. twee centen leenen 
kan. Ook in kazernes, hospitalen, gevangenissen 
en derg. zijn deze bibliotheken te vinden, terwijl 
juist do laatste jaren speciaal propaganda ge
maakt wordt voor het oprichten van uitleen- 
bibliotheken door particuliere personen. Voor 
dit doel levert Volkslectuur voor een gering be
drag reeds een voldoend aantal ingebonden boe
ken, compleet met nummer en reglement, een 
maatregel, die zeer veel succes heeft, daar in 
korten tijd vele honderdtallen van dergelijke 
bibliotheekjes zijn opgericht. Uit den aard der 
zaak zijn do eigenaren dezer bibliotheken aan 
Volkslectuur geen verantwoording over het aan
tal uitleeningen en den staat der boekwerken 
verschuldigd, hetgeen wel het geval is bij de 
beheerders der in de scholen geplaatste volksbi
bliotheken ,dio ook geregeld gratis nieuwe 
aanvullingen ontvangen en die voor de helft van 
lmt door hen geinde leengeld geschonden exem
plaren vernieuwd krijgen. Hoeveel boeken door 
de particuliere bibliotheekhouders worden uit- 
geleend is dus onbekend, maar gezien het feit, 
dat er geregeld vele nabestellingen komen, mag 
men dit aantal voor zeer behoorlijk houden, zoo- 
dat ook langs dezen weg vele door Volkslectuur 
uitgegeven boekwerken onder do menschen 
komen, die hierdoor tevens in hun smaak geleid 
en hopelijk afgehouden worden van hier en daar 
door part iculiere uitgevers op de markt gebrachte.

uit verschillend oogpunt minder gcwcnschtc 
lectuur. Op grond van de door do beheerders der 
volksbibliotheken ingediende gegevens kunnen 
do uitleencijfers voor de volksbibliotheken de 
laatste jaren gemiddeld per jaar op ruim twee 
millioen gesteld worden.

Hiernaast zorgt de verkooporganisatie voor 
verdere distributie. Vele agenten in verschillende 
streken van den Archipel treden als verkooper 
op, terwijl er ook voor de propaganda geregeld 
over Java en Sumatra vier als boekwinkel in
gerichte vrachtauto’s rijden, die ook zeer af
gelegen streken en ondernemingen bezoeken. 
Bovendien bestaat er gelegenheid op de post
kantoren de uitgaven van Volkslectuur te bestel
len, terwijl er ook zeer veel van het centraal- 
kantoor wordt besteld. Om telkens weer op het 
nut van goede lectuur en op nieuwe uitgaven te 
kunnen wijzen, verschijnt er eenige malen per 
jaar een Boekennieuws in drie talen in een zeer 
groote oplage, waarvan een groote stimuleerende 
werking blijkt uit te gaan en die den naam van 
Balai Poestaka (Boekenzaak de inhcemsche be
naming van Volkslectuur) algemeen bekend 
maakt. In de tijdschriften en de jaarlijks in groote 
oplage verschijnende volksalmanakken wordt 
mede voor de boeken propaganda gemaakt.

Tenslotte moge met een enkel woord worden 
gewezen op de voorlichting, die Volkslectuur als 
pers- en advertentiebureau door middel van de 
particuliere Inheemsche bladen geeft, o.a. door 
liet vertalen van belangrijke redevoeringen van 
officieele personen en het verstrekken van in
lichtingen op allerlei gebied.

Uitgaven. Voor een goede lectuurvoorziening 
van de bevolking kan men noch zonder meer 
putten uit de oude inheemsche literatuur, noch 
datgene wat in het Westen als zoodanig geldt 
door vertaling of bewerking beschikbaar stellen. 
In beide gevallen dient men critisch te werk te 
gaan om uit te maken wat in elk geval afzonder
lijk aan het gestelde doel dienstbaar gemaakt 
kan worden. En zoo zijn er dan ook, vooral in 
het Javaansch, maar ook in andere talen, Ma
leisch, Bataksch, Minangkabausch, Atjèhsch, 
etc., vele oude, mythische of legendarische ver
halen uitgegeven, die tot het oude cultuurbezit 
dezer volken behooren en die als zoodanig onder 
belangrijke groepen der bevolking nog steeds 
in hoog aanzien staan, zooals op Java de wajang- 
verhalen in velerlei vorm, in proza en poëzie 
bewerkt, nog steeds een van de meest fundamen- 
teele en levende onderdeden der Javaansche 
cultuur zijn.

Verstrekking van goede edities dezer „klassie
ken” heeft Volkslectuur zich dan ook steeds tot 
taak gestold, een taak, die ook uit wetenschappe
lijk oogpunt van bijzonder belang is. Handschrif
ten uit de Vorstenlanden en ook elders van Java 
liggen nan deze uitgaven ten grondslag evenals 
manuscripten uit de rijke collecties van Lei-. 
den en Batavia, -zoodat in modern gewaad te
gen billijken prijs, dank zij de drukpers, deze 
verhalen den weg terug vinden naar het hart van 
liet volk, dat ze voortbracht.

Maar naast het behoud van en de zorg voor 
het oude, dat van culturcelo waarde is, krijgt het 
moderne zijn rechtmatige plaats, gezien de eischen 
van den tegen woordigen tijd, waarin ouden nieuw, 
Oost en West elkaar op alle terreinen dagelijks 
ontmoeten. Ook dit moet geschieden mot oordeel
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desonderschcidsen met gebruikmaking van maat
staven, die de ervaring en een verdiept besef 

de moeilijkheden en de mogelijkheden, die 
op dit gebied liggen, steeds duidelijker aan de 
hand doen.

Uit nieuwe valt uiteen in twee groepen: 
Westerschc vertaalde of bewerkte romans, reis
beschrijvingen en derg. en moderne inheemschc 
verhalen, die steeds meerde belangstelling, zij het 
ook weer van bepaalde groepen , gaan vragen.

Voor de eerste groep heeft men steeds gezocht 
naar die werken, waarin op een romantische wijze 
de beide universcelc grondtrekken van alle litera
tuur, de strijd en de liefde, sterk naar voren tre
den. Avontuur, strijd en liefde, hierin is het 
mecrendeel van alle literaire verbeelding samen 
te vatten, en zoo zijn er ook in de Westerschc 
verhalen vele te vinden, die in staat- zijn bij een 
goede vertaling en bewerking de Oostersche le
zers te boeien. Om een indruk te geven van de 
schrijvers, van wie een of meer werken vertaald 
zijn, mogen hier enkele namen volgen: Oltmans, 
Been, Marryat. Swift, Malot, Kipling, Curwood, 
Tolstoi, Jules Verne, Mark Twain, Dickens, 
Al. Dumas, Orczy, Daudct, Tagore, Conan Doylc, 
Farrol. Stevcnson, Shakespeare. Daim, Loti, 
Cervantcs. Sienkiewiez, Hedin. Dat liet succes 
van al deze schrijvers niet steeds even groot was, 
spreekt evenzeer vanzelf als het feit, dat de ken
nismaking met deze Wcsterscho literatuur ook 
stimuleercnd gewerkt heeft op de vernieuwing 
van de eigen literaire productie, die zich aan de 
realiteit van het heden oriënteert.

En hierin ligt het principieele nieuwe. Niet meer 
bovennatuurlijke heldendaden, maar het gewone 
leven met zijn conflicten, niet meer vorsten en 
prinsessen, maar gewone mcnschen met hun lief 
en leed vragen nu de aandacht. Geen vaste 
schema’s worden hierin gevolgd als in de oude 
literatuur, maar de reëele werkelijkheid levert 
de stof voor de verbeelding, zoodat deze moderne 
letterkunde een duidelijk beeld kan geven van 
wat er in bepaalde kringen omgaat en van de con
flicten, die daar voorkomen, terwijl ook de histo
rische roman, in modernen zin, opkomt. Bij alle 
verschil is er ook overeenkomst, want nog altijd 
is de strijd en de liefde het hoofdthema, zij het 
dan ook op een nieuwe wijze. Nu is het b.v. de 
jonge man, die ver van huis op school of in be
trekking aan zijn uitverkorene trouw belooft, en 
die juist daardoor in een diepgaand conflict ge
raakt met zijn familie, die volgens ouden trant 
meent te weten welk een wederhelft den jongen 
man past op grond van de adat, het matriarchale 
stelsel of om welke reden ook. De vrijheid, die 
den nieuwen tijd kenmerkt, brengt als over
al conflicten mee, die op allerlei terrein zich kun
nen afspclen. En zoo kan men de vrouweneman
cipatie in romanvorm uitgebeeld vinden, evenals 
b.v. het probleem van het huwelijk tusschen een 
Oosterling en een Westerling, de gevaren van de 
geslachtsziekte, of het huurkoopsysteem. Maar 
als altijd gaat het om de realiteit, die men door 
de aanraking met het Westen op een nieuwe wijze 
ontdekt.

Dat er ook hier zeer veel kaf onder het koren 
schuilt, voor een deel door den invloed van de 
bioscoop of minderwaardige Westerschc litera
tuur, doet niets af aan het belang van dit genre, 
dat zeer de aandacht trekt.

Naast de veelzijdige bemoeienis met de eigen

lijke literatuur is er de voorlichting op allerlei 
terrein, waarvoor Volkslectuur door hot uitgeven 
van geschriften, brochures etc. zorgt. Werkjes 
op het gebied van landbouw, veeteelt, nijver
heid, hygiëne, handel, etc. zijn verschenen naast 
handleidingen voor bepaaldo categorieën van 
ambtenaren, vertalingen van wetboeken, regle
menten en dcrgelijkc. Ook boekjes over opvoe
ding, do radio, de sport, de kunst enz. namen 
onder de 1300 verschillende uitgaven van Volks
lectuur, welke tot nu toe verschenen zijn, hun 
plaats in.

Volksopvoeding door voorlichting en ontspan
ning streeft dit kantoor dus na met alle ton dien
ste staande middelen. Een belangrijke plaats 
hieronder nomen de door Volkslectuur uitgegeven 
gcillustrcerde bladen in, die voor het Maleisch 
(Pandji Poestaka) en Javaansch (Kadjawon) 
twee maal en voor het Soendaneesch (Parahian- 
gan) één maal per week verschijnen, voorzien 
van kindcr- en vrouwenbladen. Binnen- 6n 
buitenlandscho gebeurtenissen worden hierin 
besproken, de eigen oude cultuur vindt hierin 
haar plaats, artikelen over allerlei nuttigo onder
werpen worden opgenomen, alle van goede illu
straties voorzien, terwijl een door het departe
ment van Economische Zaken geredigeerd een
voudig economisch blad op dit gebied voorlich
ting geeft.

Problemen. Wie als het Gouvernement bewust 
ingrijpt in en leiding wil geven aan geestelijke 
ontwikkeling van de Inheemsche bevolking stelt 
zich voor vele moeilijke problemen, die de voort
durende aandacht vragen.

Ook Volkslectuur krijgt hieraan zijn deel, daar 
dit Kantoor voornamelijk tot taak heeft het zijne 
bij te dragen tot de geestelijke ontwikkeling van 
de bevolking, naast vele andere organen van 
particulieren en gouvernementeclen aard, die 
mondeling of via geschriften hun inzichten op 
godsdienstig, politiek, economisch, paedagogisch 
en vele andere terreinen ten beste geven. Uit den 
aard der zaak is de werkzaamheid van een offici- 
eelcn dienst in dezen principieel beperkt, hetgeen 
evenwel niet uitsluit, dat objectieve voorlichting, 
steunend op een weloverwogen inzicht in de 
behoeften en verlangens dezer ook in geestelijk 
opzicht in een moeilijk overgangsstadium ver
hoerende samenleving, steeds van groot belang 
blijft. Een gefundeerde kennis van do geestelijke 
en sociale structuur van de Inheemsche maat
schappij en van de daarin levende tendenties 
blijft hiervoor onontbeerlijk, en dit vraagt niet 
alleen een juist verstaan van de oude, thans in 
verschillende lagen verzwakkende Inheemsche 
cultuur, doch ook van de moderne stroomingen, 
denkwijzen en opvattingen, die van velerlei 
zijden hierop invloed oefenen. De oude, volgens 
evol u ti on na ir-rationalistisch begrip veelal ver
werpelijke inheemsche beschouwingswijze blijkt 
zeer vaak grooter levenskracht, maar ook levens
waarde te bezitten dan men tot voor kort vaak 
geneigd was aan te nemen, zoodat hiermede 
positief rekening dient te worden gehouden, even 
positief als met de vele uit de Westerschc cultuur 
afkomstige opvattingen, die hun weg noodwendig 
moeten vinden, al is in vele gevallen geestelijke 
onrust en verwarring als in alle overgangstijden 
hierbij een onvermijdelijke verschijnsel. Naar 
reeds werd opgemerkt, openbaart dit alles zich 
min of meer duidelijk in den inhoud der moderne
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literatuur, die vroeger volstrekt onbekende on
derwerpen en problemen behandelde, ook al hor- 
kent men op ander plan bepaalde motieven en 
stijlfiguren uit de oude literatuur, die hier tcrug- 
keeren. En. naar ook reeds werd opgemerkt, is 
speciaal in het Javaanscho taalgebied de belang
stelling voor dit oude literaire bezit in grooto 
kringen nog zeer levend, hetgeen uit de belang
stelling voor typisch ouderwctsche, vooral his- 
torisch-legcndarische en mythische verhalen- 
cycli blijkt, die regelmatig, aan handschriften
collecties ontleend, door Volkslectuur uitgegeven 
worden.

Biedt dus de inhoud van de uit te geven werken 
een probleem, daar in elk geval opnieuw beoor
deeld moet worden in hoever bepaalde inzichten 
in de gegeven omstandigheden waardevol of 
te eenzijdig zijn, ook de vorm, waarin de lite
ratuur en de gegeven voorlichting zich kleeden, 
levert moeilijkheden op. Niet alleen de moeilijk
heid om den juisten toon te treffen bij allerlei 
voorlichtende lectuur, die in den regel voor een 
tamelijk eenvoudig publiek bestemd is, maar spe
ciaal het probleem, dat de moderne ontwikkeling 
van de Inhcemsche talen vormt, die zich thans 
moeten leenen voor het weergeven van velerlei 
begrippen en denkwijzen, die volkomen nieuw

gen van do gevaren uit de lucht en deze gevolgen 
zooveel mogelijk te beperken. In tegenstelling 
met de luchtverdediging is de luchtbescherming 
geheel passief. Zij heeft haar ontstaan te danken 
aan het vliegtuig. De wereldoorlog 1914—1918 
bracht duidelijk aan het licht, dat do toekomstige 
oorlogen zullen zijn een strijd van volk tegen volk 
en dat de strijd niet meer uitsluitend zou worden 
gestreden door de legers op het slagveld, doch 
dat deze zich ook zou verplaatsen achter de 
fronten. Wil het leger zijn ingewikkelde taak 
naar belmoren kunnen vervullen, zoo zal het 
noodzakelijk zijn de apparaten, die het daartoe 
in staat zullen stellen, naar behooren te bescher
men. Toen, na afloop van den wereldoorlog, 
rapporten en mcdcdcclingen van ooggetuigen 
Europa een blik deden slaan op het gebeurde 
tijdens luchtaanvallen op de grooto centra, 
gingen in de landen, die aan dien strijd hadden 
deelgenomen, stemmen op om de verkregen er
varingen te benutten voor het nader treffen 
van maatregelen om in de toekomst de inwoners 
te beschermen tegen de gevolgen van dergelijke 
ondernemingen; de luchtbescherming werd ge
boren.

In 1937 werd in Ncderlandsch-lndië de In
spectie voor de Luchtbescherming ingesteld, 
ressortecrcndc onder het departement van Bin- 
nenlandsch Bestuur. Verschillende plaatsen op 
Java en ook in de Buitengewesten kregen een 
luchtbeschermingsdienst toebedeeld en voor
namelijk die plaatsen, welke uit een oogpunt 
van defensie van vitanl belang zijn. Men zag 
echter weldra in, dat men zich niet uitsluitend 
kon bepalen tot plaatselijke luchtbcschermings- 
maatregelen, daar een goede luchtbescherming 
toepassing van enkele dier maatregelen eischt 
ook voorgebieden, gelegen om de tegen luchtaan
vallen beschermde plaatsen. Deze beschermde 
plaatsen vormen dus het kernpunt van een 
luchtbeschcrmingsgcbied en deze gebieden 
kregen den naam van luchtbeschcrmingskrin- 
gen; deze kringen zijn thans nog slechts op 
Java ingesteld. De leiding in een kring be
rust bij den z.g. technisch leider van den 
kring, die tevens is het hoofd van den Luchtbe
schermingsdienst van de belangrijkste in den 
kring gelegen plaats.

Rekening houdende met het vitaal belang ee- 
ner plaats worden de steden ondergebracht in 
gevaren klassen. De plaatsen, behoorende tot de 
lc, 2e en 3e gevarenklasse, hebben alle een lucht
beschermingsdienst, terwijl voor die der 4c klasse 
een zoodanige dienst voorhands nog niet noodig 
wordt geacht.

Met het algemeen toezicht op de uitvoering 
van de luchtbeschermingsmaatregelen is belast 
de directeur van Binnenlandsch Bestuur, daar
toe bijgestaan door een Centrale Inspectie voor 
de Luchtbescherming. Mot het toezicht op de 
uitvoering van do luehtbcschcrmingsmaatrege- 
len in de binnen hun ressort gelegen luchtbe- 
schermingskringcn zijn belast de hoofden van 
gewestelijk bestuur on in do gewesten buiten 
Java do residenten. In eiken luchtbcschcrmings- 
kring berust de uitvoering van de te nemen 
luchtbcschcrmingsmaatregelcn bij een luchtbc- 
schermingsdirectie, bestaande uit ten minste twee 
en ten hoogste drie leden. De samenstelling van 
de directie wordt bepaald door den Gouvcrneur- 
Generaal. In de gouvernementslanden. van Java

>
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zijn.
Speciaal bij het moderne Maleisch treedt dit 

duidelijk aan den dag, daar deze taal steeds meer 
de rol van lingua franca moet vervullen en als 
zoodanig aan velerlei invloeden bloot staat. Zoo
wel do Chineesch-Maleische als Inhecmschc pers 
als het Hollandsch onderwijs, het Javaansch, 
Soendancesch. Minangkabausch, Bataksch en 
andere talen spelen hierbij een belangrijke rol, 
terwijl ook de factor, dat dc aard van het Maleisch, 
zooals dit in dc verschillende doelen van den Ar.
chipel gebruikt wordt, wetenschappelijk onvol
doende bekend is bij de beslissing: wat als ge
rechtvaardigde ontwikkeling en wat als taal
bederf te gelden heeft, dit probleem nog ten 
zeerste verzwaart. Volkslectuur tracht zich van 
deze moeilijkheden voortdurend zoo goed moge
lijk rekenschap te geven om zoodoende te komen 
tot een standaardtaal, die gebruikt kan worden 
door allen, die hun gedachten in een beschaafde, 
algemeen begrijpelijke taal willen kleeden. Den 
laatsten tijd gebeurt dit in samenwerking met do 
Inspectie van het Inlandsch Onderwijs, die 
speciaal bij dc schoolboekcnverzorging in toe
nemende mate voor ditzelfde probleem geplaatst 
wordt. Juist het feit, dat Volkslectuur zich prac- 
tisch op alle gebiedon van het moderne leven 
bewegen moet, legt vooral dezen dienst de taak 
op hieraan zoo mogelijk die leiding te go\'cn, 
welke tot stand kan komen door do samenwer
king van wetenschappelijk gevormde oriontalis- 
tcn-taalambtenaren met bekwame, taalkundige 
en literair geschoolde Inhcemsche krachten, die 
als adjunct-taalkundigcn, hoofdredacteuren, re
dacteuren etc. dc Malcische, Javaanscho en 
Soondaneescho redacties voor do uitgave der 
boeken en tijdschriften vormen. K. H.

LUCHTBESCHERMING. Onder luchtbcsohcr-
ming wordt verstaan het samenstellcn van maat
regelen, in vredestijd voor te bereiden door do 
militaire overheid in samenwerking met burger
lijke gezagslichamen on in oorlogstijd uit te voe
ren met het doel de wcerlooze burgerbevolking 
zooveel mogelijk te beschermen tegen de gevol-
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hoort ook de z.g. reddingsdienst, bestaande uit 
verschillende reddingsploegen, die tot taak heb
ben ter plaatse do eerste hulp te verleenen aan ge
wonden on voor het vervoer van deze gewonden 
te zorgen;
j. de herstellingsdiensten, waarbij ondergebracht 
het technisch personeel behoorende tot de be
drijven der olectriciteit, telefoon, gas en water
leiding.

In tegenstelling tot de onder c t/m i genoemde 
z.g. hulpdiensten zijn de herstellingsdiensten 
gecentraliseerd.

Zij het, dat de waarschuwingsdienst, bestaande 
uit een organisatie van posten langs de kustlijn 
en op verschillende plaatsen in de gewesten 
buiten Java, niet geheel ondergebracht wordt bij 
de luchtbescherming en gedeeltelijk een militaire 
organisatie is, toch vervult zij ten behoeve van 
de luchtbescherming een zeer belangrijke taak. 
omdat zij de bewegingen van vijandelijke vlieg
tuigen observeert en uit de van dezen diëtist 
verkregen berichten door den luchtbeschermings
dienst een conclusie kan worden getrokken, of 
een stad al dan niet gevaar loopt aan een lucht
bombardement te worden onderworpen.

De gevaren, welke de bevolking uit de lucht 
bedreigen, zijn de navolgende:

1. Brisantbom me n. Onder verdeeld in 
mijnbommen en scherfbommcn. Be scherfbom 
heeft een groote scherf werking en wordt gebruikt 
wanneer de aanvaller het toebrengen van ver
liezen aan menschonlevens beoogt; zij komen 
tot explosie bij het ondervinden van een geringen 
weerstand en zullen dus vaak boven den grond 
explodeereti. De mijnenhom heefteen vertraagde 
ontsteking en komt tot explosie, nadat zij een 
eind in de materie is gedrongen; zij beoogt ver
nieling van objecten. De bommen worden ge
bezigd in gewichten van 25 tot 2000 kg.

2. Brandbommen. Zij worden uitslui
tend gebruikt om brand te stichten; het meest 
gebruikelijke gewicht is 1 tot 5 kg; zij worden 
uit het vliegtuig afgeworpen in koffers verpakt, 
welke koffers zich openen, nadat zij het vliegtuig 
verlaten hebben. De inhoud dezer bommen be
staat uit verschillende soorten chemische ver
bindingen, welke bij ontbranding een tempera
tuur ontwikkelen van 2000 tot 3000 graden C. 
Deze bommen worden tot ontbranding gebracht 
door een ontstekingsmechanisme, dat in wer
king komt zoodra dit mechanisme oen weerstand 
ondervindt. Dc meest gebruikelijke chemische 
verbindingen zijn: phosphor, thermiet (mengsel 
van ijzeroxyde en aluminiumpoedor), benzol (een 
kern van thermiet met eromheen de benzol), 
electron (een thermietkern, terwijl liet omhulsel 
bestaat uit een metaallogeering van aluminium 
en magnesium). Het eenige middel om de brand
bom te blusschen bestaat in afdekken met zand. 
Weliswaar blijft de brandende massa onder 
het zand doorbranden (ontwikkeling van eigen 
zuurstof), doch men voorkomt het uitbreken van 
secundaire branden.

3. G a s b o m m e n. Deze doen bij de ont
ploffing stoffen vrij kooien, die gevaarlijk zijn 
voor het organisme van mensch en dier, terwijl 
ook planten kunnen worden gedood. Dc vrijko
mende stoffen worden strijdgassen genoemd cn 
zijn zwaarder dan de lucht. Enkele van deze 
gassen kunnen ook uit het vliegtuig gesproeid 
worden, o.a. het mosterdgas. Dennnm strijdgas of

in dc directie voor zooveel mogelijk
en eon

7 nemen
zitting: een resident, een burgemeester 
regent; in hot rechtstreeks bestuurd gebied in ge
westen buiten Java cn Madoora: een nssistent-re- 
sident als voorzitter cn een burgemeester of voor
zitter van een gemeenteraad; is do luchtbescher- 
miugskring gelegen in het gebied van een zelf be
sturend landschap in de gewesten buiten Java 
en Madoera: een ambtenaar van het Europeesch 
bestuur als voorzitter, een vertegenwoordiger 
van het betrokken zelfbestuur, aan te wijzen door 
het zelfbestuur, en een burgemeester of voorzitter 
van een gemeenteraad, waar die er is.

In de luchtbeschcrmingskringen, gelegen in dc 
gouvernementen Socrakarta en Jogjakarta, heb
ben in de directie zitting: een vertegenwoordiger 
van den gouverneur, aan te wijzen door dien 
gouverneur, als voorzitter en een vertegenwoor
diger van elk der binnen die kringen gelegen 
zelfbesturen, aan te wijzen door die zelfbesturen.

Waar het hoofd van gewestelijk bestuur of, in 
de gemeenten buiten Java en Madoera, dc resi
dent dit noodzakelijk acht, of de Legercomman
dant dan wel dc Commandant der Zeemacht

f

zulks wcnscht, wordt een officier der Landmacht 
en/of Zeemacht door een der laatstgenoemde 
autoriteiten als adviseerend lid aan de directie 
toegevoegd. Elke tegen aanvallen uit de lucht 
beschermde plaats is in het bezit van de navol
gende min of meer volledige organisatie:
0. het hoofd van den plaatselijkcn luchtbe
schermingsdienst met diens onderhoofd; aan 
het hoofd wordt toegevoegd een staf, waarvan 
de samenstelling wordt bepaald door het hoofd 
en waarin zitting nemen verschillende deskun
digen op velerlei gebied (electriciteit, telefoon, 
waterleiding, gasbedrijf, medische dienst, politie, 
enz.);
b. de sectorhoofdcn met ondersectorhoofdcn, 
die de leiding hebben in dc sectoren of vakken, 
waarin een stad uit luchtbeschermingsoogpunt 
wordt verdeeld;
c. de alarmeeringsdienst, tot taak hebbende de 
bevolking te waarschuwen tegen komend gevaar; 
als alarmeeringsmiddelcn worden gebezigd: 
sirenes, bedoegs, kentongans, kerkklokken en 
bellen ;
d. de verbindingsdienst tot taak hebbende door 
middel van dc telefoon dan wel ordonnansen do 
verbinding tot stand te brengen tusschen de 
verschillende luchtbeschermi ngsinstanties:
c. dc politie voor het verrichten van bewakings- 
en patrouillcdiensten, het handhaven van dc or
de, het controleercn van de naleving van de 
bevolen maatregelen;
/. de brandweer, verdeeld in brandspuiten cn 
slangenwagens met hun bedieningen cn in oen 
groot aantal brandweerhulpploegen;
g. de opruimingsdienst, verdeeld in verschillende 
opruimingsploegen voor het verrichten van 
opruimingswerkzaamheden;
h. de ontsmettingsdienst, bestaande uit verschil
lende ontsmettingsplocgen, tot taak hebbende de 
ontsmetting van terreinen, straten, huizen, enz. 
welke door gas besmet zijn;
1. de geneeskundige dienst,waarbij ondergebracht 
dc ziekeninrichting cn poliklinieken en genees
kundige hulpposten; voor de opname van gas- 
patienten zijn de ziekinrichtingen en geneeskun
dige hulpposten voorzien van ontsmettingsin- 
richtingen; tot den geneeskundigen dienst be-
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door tijdens een luchtaanval zich op to houden in:
d. oen schcrfvrij vertrek in de eigen woning; als 

vertrek er een kiezen met zoo weinig mogelijk 
buitenmuren;

b. een openbare of op eigen erf aangelegde 
schcrfvrijo loopgraaf;

c. een schuilkelder, welke schcrfvrij is gemaakt.
Schcrfvrij heid wordt verkregen door: wanden,

vervaardigd uit gewapend beton met minimum 
1/2 % wapening en 300 kg. cement per m3 ter 
dikte van 15 cm minimum, kalistcen metsel
werk in sterke P.C. specie (1 : 2 of 1 : 3) ter 
dikte van 32 cm minimum, baksteen metselwerk 
in sterke P.C. specie (1 : 2 of 1 :3) ter dikte van 
1 steen minimum, deuren en ramen te vervaar
digen van staal tor dikte van minimum 15 mm. 
Niet scherf vrije wanden kunnen, om schcrfvrij 
te zijn, bekleed worden met: een laag zand ter 
dikte van minimum 50 cm opgesloten in zakken 
dan wel tusschen houten wanden, een laag aarde 
ter dikte van 75 cm minimum, opgesloten als 
voren.

De ruimte, welke als schuilplaats dienst doet, 
moet aan onderstaande cischen voldoen.

oorlogsgas is niet in overeenstemming met den 
werkelijken toestand, waarin deze stoffen worden 
gebruikt; tot deze groep behooron slechts woinig 
gasvorinigc verbindingen. Deze stoffen komen 
dan ook meestal voor in vlooistof-, nevel- of 
vasten vorm.

De meest voorkomende oorlogskassen zijn:
a. verstikkende gassen: phosgeen COCk chloor
verbindingen, diphosgeen;
b. prikkelende gassen, onderverdecld in: nics- 
gasson: arsinen; traangassen: broomaccton;- .
e. blaartrekkende gassen: mosterdgas S(CHa 
CHjCl); lewisict CICH: CH — AsC12

Naar het tijdstip van optreden van de verschijn
selen kunnen de gassen worden verdeeld in:
n. gassen met onmiddellijk waarneembare uit
werking: traangassen, chloorverbindingen;
b. gassen, waarvan de uitwerking eerst na eenige 
minuten waarneembaar is: niesgassen, lewisict;
c. gassen, waarvan de uitwerking eerst na coni- 
gcPuren waarneembaar is: phosgeen en diphosgeen, 
mosterdgas.

De navolgende maatregelen kunnen worden 
getroffen teneinde het gas- en schcrfgevaar te 
beperken:

1. Het dragen van een gasmasker. Dit bestaat 
uit een gelaatstuk, hetwelk een gasdichte af
sluiting om het gelaat vormt. Op het gelaatstuk 
wordt een filterbus geschroefd, waarin zich twee 
filters bevinden: een nevelfilter en een kool- 
filter. Het nevelfilter bestaat uit lagen cellu
losevezels; in dit filter worden de neveldeeltjes 
van het gas tegengehouden. Van dit filter uit 
gaat het gas door het koolfilter, bestaande uit 
een zeer groot aantal cylindertjes kool met een 
groot aantal kanalen en poriën; de kool is z.g 
geactiveerd; een gram geactiveerde kool heeft 
een gezamenlijk poriënoppcrvlak van ongeveer 
700 m2. De in te ademen lucht gaat door het z.g. 
inlaatventicl nadat zij de filters heeft gepasseerd; 
do uit te ademen lucht treedt door liet z.g. uit- 
ademingsventiel onmiddellijk in de buitenlucht. 
Do filterbus geeft bescherming tegen alle thans 
bestaande oorlogsgasson, niet echter tegen de 
koolmonoxydcn en het blauwzuur, welke gassen
o. a. vrijkomen bij de explosie van projectielen. 
Er bestaan twee soorten maskers, n.1. het leger- 
masker of actief masker, in gebruik bij het leger 
en het personeel der luchtbescherming en het 
burger- of passief masker, dat op de open markt 
tc verkrijgen is.

2. Tegen het gasgevaar kan men zich ook be
schermen door zich gedurende een luchtaanval 
op tc houden in: een gasvrij vertrek in do eigen 
woning, een gasvrije loopgraaf, aan te leggen 
op eigen erf dan wol op openbare terreinen, of een 
schuilkelder, liet is gewenscht het gasvrije ver
trek, dan wel loopgraaf of kelder te voorzien van 
een z.g. gassluis. De gassluis is een soort voorpor
taal mot een door middel van gasdichte gordijnen 
afgesloten ingang naar het eigenlijke schuilver- 
trok en uitgang naar de buitenlucht. Voor men 
dus in de eigenlijke schuilruimte komt, heelt men 
een andere — zij hot dan ook kleine — gasdichte 
ruimte tc passceren. Hiermede voorkomt men, 
dat, indien er buiten gas aanwezig is, bij het bin
nentreden dan wel verlaten van het schuilvcr- 
trek, tevens een wolk strijdgas mede naar binnen 
zou stroomon.

3. Tegen liet schcrfgevaar kan men zich be
veiligen :

a. scherf -en brandvrije wanden, alsmede een 
brandvrije afdekking bezitten;

b. bestand zijn tegen te verwachten instortings- 
lastcn;

d. gasdicht zijn;
b. minstens 0,6m2 grondoppervlak en 3m3 in- 

houd per persoon hebben;
e. is er gelegenheid om gezuiverde lucht in te 

voeren, dan kan worden volstaan met 1 m* per 
persoon (zonder luchtvcrversching, heeft de 
mensch per uur lm3 lucht noodig);

/.is de schuilplaats een kelder, dan moet min
stens één gassluis en een nooduitgang aanwezig 
zijn;

'

g. is de schuilplaats een loopgraaf, zoo is een 
gassluis eveneens zeer gewenscht;

h. de kelder dan wel het vertrek moet zoo min
mogelijk buitenmuren hebben;

i. voorzien zijn van een of meer noodprivaten, 
vaneen noodverlichting, van bergruimte voor be
smette kleeding, vaneen huisapotheek, van oeni- 
ge werktuigen (schoppen, breekijzers, enz.) en 
van drinkwater;

j. gemakkelijk bereikbaar zijn, zoodat binnen 
3 minuten na het alarmsignaal zij door alle daarin 
te beschermen personen kan worden bezet;

bij voorkeur niet meer dan 100 personen 
cri n bergen;

1. do horizontale afstand tot ccnig contructie- 
deel van een belendend gebouw moet minstens 
gelijk zijn aan de hoogte van dat constructiedecl 
boven het maaiveld.

Wanneer in een schuilplaats 3m3 lucht per 
persoon aanwezig is, kan men daarin 3 h 4 uur 
verblijven, zonder dat zuurstof behoeft tc worden 
ingevoerd. Hoewel mag worden verwacht dat 
een langer verblijf niet noodig zal zijn, verdient 
het toch aanbeveling een sohuilplaatsgasfiltertoe- 
stcl, ook wel sehuilplaatsgasmasker genoemd, 
too te passen, zijnde een luchtpomp, die lucht van 
buiten aanzuigt en zuivert. Een schuilplaatsgas
masker dient per persoon ongeveer 25 L gezuiver
de lucht per minuut te kunnen leveren.

Literatuur: Dr. Phil. Julius Meijer, Der Gas- 
kampf und die Chemischen Kampfstoffe; Dr. 
Wirth en Dr. Muntsch, Die Gefaliron der Luft 
und ihrc Bekümpfung; lïermann Büseher, Gift-
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I! Als gemiddelde samenstelling van het Silau- 
zand werd opgegeven: SiO. 74,8S%, A1.03 14,92% 
FeO 2,88%, CaO 0,73%, MgO 0,57%, glocivcr- 
lies 0,44%, rest (door aftrek) 5, 58%.

De kleur van het uit deze zanden vervaardigd 
glas varieerde van groen tot lichtgroen.

C. Amlianzandcn. 1. Zand uit de Asalianri» 
vier bij het douanekantoor bevat puimstcen- 
korrcls, ijzerconcrcties en vry veel glimmer. Een 
lichtgroen glas werd uit dit zand verkregen. Ver
schillende monsters Asahan-zand waren als 
volgt samengesteld: Si 0,73,08% 79,07% 80,02% 
AL03 14, 25% 14,37% 14.44%, Fe203 2, 98% 
2,0% 1,71%, CaO 1,97% 1,20% 0,93%, MgO 
0,51%, gloeivcrlics 3,04% alkali 2, 76% 2,90%.

2. Zand, afkomstig uit de omgeving van het 
station Kisaran (Asahan),bijna uitsluitend kwarts 
met wat zandsteenkorrels, kalk-natronveld- 
spaat en kaliveldspaat-, weinig ijzerconcretics. 
Een monster van dit zand had de volgende sa
menstelling; Si02 82,1%, K.0 2,92%, AfcO., 
11,4%, Na.0 0,S7%, CaO 1,8%, Ti O, sp., 
Fc203 0,77%, gloeiverlies 0,15%, MgO 0,08%.

Uit dit zand werd een grocngekleurd glas ver
kregen van de samenstelling Si02 02,03%; A1203 
G,41 %; FeO 0,54%; CaO 6,65%; K.0 3,G8%; 
rest 20,69%.

D. Zand van Tandjoeng Tiram. Het zee
zand van Tandjoeng Tiram bij Laboean Roekoe 
heeft een helderwit uiterlijk. De oorzaak daarvan 
moet o.m aan de reinigende werking van den 
golfslag toegeschreven worden. Een monster 
van dit zand bleek de volgende chemische samen
stelling te bezitten: SiO. 72,92%, A1»03 14.73%, 
FeO 0,31%, CaO 2,81%, MgO 0,05%. Na.O» 
1,59%, K=0 0,17%, gloeiverlies 0,64%.

Onder het microscoop werd aangetoond, dat 
het zand uit een grooto hoeveelheid sanidien en 
kwarts, weinig pagioklaas en amfibool was sa
mengesteld, De mineralogische analyse gaf het 
volgende resultaat: veldspaat — 61%, arnfibool 
4; 2%, kwarts 37%. Smelting van lOOdl. van dit 
zand met 30 dl. soda en 10 dl. kalksteen gaf een 
lichtgroen glas van de samenstelling: SiO.. 
04,17%; A1,03 12,08%; Fe 0,3#%; CaO 6,38%! 
Na20 11,43%; K,0 4,61 %>/

Samenvattend bleken/bovengenoemde „zan
den van Sumatra’s Oostkust” do volgende eigen
schappen te bezitten. De grootste fractie van de 
afzonderlijke zanden had een korrelgrootte van 
meer dan Jmm. Het kiczelzuurgehalte gaat in 
het algemeen 75% niet te boven, terwijl het 
A1.03-gehaltc gemiddeld ongeveer 15% is en het 
ijzcrgehalte i 2%. Hot witte zeezand van Tan
djoeng Tiram met 0,24 % Fe.03 is minder met ijzer 
verontreinigd. Naast kwarts (Si02) bezitten de 
zanden een zeer belangrijk gehalte aan heldor 
sanidien (zuiver sanidien : 05% Si02; 17% IC20 
en ruim 18% A1203) en/of ander veldspaat. Aan 
deze veldspaten is voornamelijk het hooge alu- 
miniumgehalte toe te schrijven. Een klein deel 
van het aluminium is afkomstig van in de zanden 
aanwezigo biotict. Aan het voorkomen van deze 
glimmers is ook het relatief hooge ijzcrgehalte 
toe te schrijven. Voorts bevatten de zanden nog 
een belangrijk percentage puimsteen. Zoowel 
veldspaat als bioti'et zijn alkalirijke mineralen 
(alkaligehalto in biotict kan van 5 tot 11% be
dragen), zoodat deze zanden een betrekkelijk 
hoog alkaligehalto moeten bezitten. Vanwege het 
hooge veldspaatgehalte kunnen de zanden beter

gas und wir; A. J. Th. Booster en Th. G. van 
Leeuwen. Kent het Gevaar! Beveiligt UI: Dr. 
Rudolf Hanslian, Der Chemische Krieg; A. A. 
J. J. Thomson en Dr. H. Peeters, Het gevaar uit 
de lucht; Tijdschriften: Gasschutz und Luft- 
schutz; Dr. P. Povcrclli, Het gevaar uit de lucht;

/Dr. J. Visser, Medcdeelingen uit de gaslabora- 
/ toria van liet K.N.I.L. no. 1; Publicatios van het 

Air Raid Precautions Department (Engeland). 
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afl. blz. 1671) Kwartszand ix Ned. Ixdie. Dein 
Ned.-Indië aangetroffen kwartszandafzettingen 
datecren van eocecn en neogcen (tertiair). De 
zandsteenfacies zijn verreweg de meest versprei
de. Zij bestaan volgens Verbeek uit zandsteenen, 
welke gekenmerkt zijn door een zeer groot gehalto 
aan kwartskorrels (Dr. L. M. Rutten, Voordrach
ten over de geologie van Ncd.-Oost-Indië).

In 191S werd door Mom het eerste onderzoek 
ingeleid naar de geschiktheid van enkele in Ned.- 
lndië aaugetroffen kwartszanden voor de glas- 
fabricage. De resultaten zijner onderzoekingen 
betreffende kwartszanden van Noord-Rembang 
en van Bangka werden gepubliceerd in een bro
chure, getiteld: „Kaolin en kwartszand” (Meded. 
v.h. Lab. Agrogeologie en Grondonderzoek no. 4, 
1918). Sindsdien zijn verscheidene kwartszanden, 
geschikt voor glasfabricage, bekend geworden 
op Sumatra, Borneo en Java. Van de andere 
eilanden van den Indischcn Archipel ontbreken 
tot heden concrete gegevens. Een overzicht van 
de vindplaatsen en eigenschappen van de thans 
bekende kwartszanden in Ned.-Indië volgt hier
onder.

Sumatra.
Naar aanleiding van de plannen van particu
liere zijde om een glasfabriek op Sumatra’s 
Oostkust te vestigen werden omstreeks 1922 van 
Regecringswegc de volgende zanden op hun bruik
baarheid onderzocht. De resultaten dezer onder
zoekingen zijn in het volgende samengevat:

A. Masihizandcn. 1. Zand, vindplaats op de 
onderneming aan de Masihirivier (Asahan), met 
een opvallend grijze kleur, betrekkelijk fijn van 
korrel, vermengd met enkele stukken liparict- 
puimsteen.

2. Zand, uit de Masihirivier nabij Air Batoe 
(Asahan), leemig en kleirijk, een weinig veroerd.

3. Zand uit de Masihirivier bij het kruispunt 
van den weg Aer-Batoe - Bandar Slamat, samen
gesteld uit veel grove kwartskernen, ijzerconcrc- 
tics, puimsteenkorrels, veldspaat (ortholdaas en 
plagcoklaas), voel glimmer en weinig hoorn blende.

Genoemde zanden, welke beter met kwarts- 
zandstccn kunnen worden aangeduid, komen niet 
in voldoende exploitable hoeveelheden voor. De 
gemiddelde samenstelling van deze Masihizandcn 
is als volgt: SiO» 72,84%, AI,Oa 10,44%, FeO 
5,52%, CaO 0,75%, MgO 0,30%. Gloeiverlies 
1,0%, rest door aftrek 3,09%.

Door smelting van 100 dl. van dit zand met 
30 dl, soda en 10 dl. kalksteen werd een donker
groen gekleurd glas verkregen van de samenstel
ling: SiO» 64,83%. A1»03 11,98%, Fe 0,84%, 
CaO 6,30%, Na.0 10,9*0%, K.0 4,60%.

B. Silauzanden. 1. Zand uit de Silau-rivier 
(Asahan), betrekkelijk fijn van korrel, veront
reinigd met vele puimsteenkorrels, weinig ijzer- 
concreties.

2. Zand uit de Piasa-rivier (Asahan), kalk- 
zandsteen.
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grauwgekleurdo zand kan door gloeien in een 
helderwit product worden omgezet. Over de 
beschikbare hoeveelheid van liet Billitonzand is, 
voor zoover bekend, niets medegedeeld.

Bonkoolon. 
kwartszand, afkomstig van een niet nader aan
geduide plaats aan de kust in de omgeving van 
Bcnkoclen, hadden de volgende samenstelling: 

72,00%
4,0%
3,35%

Smeltproevcn werden met dit zand niet ge
nomen. De beschikbare hoeveelheid is evenmin 
bekend.

veldspaatzandcn dan kwartszandon worden geV 
noemd. Voor een groot deel bevatten do zanden 

bestanddeclen van het mocdcrgestccnte,nog
waaruit zij afkomstig zyjn t.w. lipariettuffen. 
Zulks blykt uit de vergelijking van het Tan- 
djoeng Tiram-zand met lipariet. (Rosonbusch: 
„Elemento der Gesteinslehrc 1901, j). 275). 
Zand van ïandjoeng Tiram.

72,92%
H,73%

I
3MonstersKust v a n

Lipariet.
75,39%
13,05%

SiO,
FesO,
gloeiverlies

81,70%
2,21%
1,7%

SiO, 
A1303 
Fe O v 
Fe.03 f 
Ca Ö 
MgO 
Na,O

0,31% 0,56%
0,51%
0,15%.
1,84%
0,81%

2,14%
0,(55%
1,59%
6,17%

Benedenloop van de Toelang 
Ba wangrivier in de Lamp. Distric
ten (Ir. C. P. Mom; loc. cit.) Een analyse van 
een monster van dit zand leverde tot resultaat: 

SiO,

K,0

De Oostkustzanden zijn uit hoofde van hun 
eigenschappen, welke in de smeltproevcn beves
tiging vonden, ongeschikt voor de fabricage van 
spiegelglas, instrumentenglas, kristal en half- 
kristal en vensterglas van normale samenstel
ling. Zij kunnen hoogstens aangewend worden voor 
de fabricage van flcsschenglas, voor zoover het 
hooge aluminiumgchalte hiervoor geen bezwaar 
oplevcrt. In hoeverre het aluminiumgchalte 
ongunstig is voor glas, moet in het midden wor
den gelaten. Een specialiteit als Prof. Segcr acht 
het hooge Al-gehalte een voordeel voor de eigen
schappen van glas. Andere glastechnici beschou
wen aluminium als een uitgesproken nadeel.

B a n g k a„ De onderzoekingen betreffende 
kwartszand van Bangka dateeren eveneens van 
omstreeks 1922. Een uitgebreid onderzoek als 
voor het zand van S.O.K. werd echter niet ver
richt. Kwartszandafzettingen op Bangka worden 
aangetroffen bij Koba, aan het zeestrand, bij 
Soengeiliat en bij Toboali. De kleur van het zand 
varieert van helderwit tot grijs, liet in de buurt 
van de tinmijnen aangetroffen zand is paars- 
grauw gekleurd. De korrelgrootte varieert van 
0,5 mm. tot ± 1,5 mm. De witte, fijngekorrekle 
zanden worden te Toboali en Koba aangetroffen. 
Voor do behoefte van een glasfabriek zijn de 
aangetroffen zandhoeveelhcden ruim voldoende. 
Enkele analysen van monsters Bangkazand had
den tot resultaat:

I9S,9S% (AI,CL.Ca O,MgO,Zr) 
0,69%

Fe,03 
gloeiverlies 0,13%

De kwartskorrels waren een weinig veront
reinigd met zirkoon en toermalijnkristallen. Een 
monster zand, afkomstig van den benedenloop 
van de Way Toelangbawang in de buurt van 
kampoeng Menang, 4: 90 km stroomafwaarts van 
Menggala, bleek na onderzoek in het Laborato
rium voor Materiaalonderzoek te Bandoeng de 
volgende samenstelling te bezitten:”’
SiO, 09,02%, Fe,03 0,12%, Al.O, 0,12%, CaO 
nihil, MgO sporen, Nn,0-|-K,0 practisch geen, 
gloeiverlies 0,15%.

Op grond van bovengenoemde analyse zou 
het zand geschikt zijn voor de fabricage van wit
glas (geen kristal). Smeltproevcn zijn er niet 
mede genomen. De beschikbare hoeveelheid is 
onbekend.

0,20%

Samen vattend, blijken op Sumatra veldspaat
zandcn, geschikt voor de fabricage van flesschen 
en halfwitglas, te worden aangetroffen in de 
zuidelijke kuststreek van S.O.K., aan de kust 
bij Benkoelen, terwijl voor witglas geschikte 
zanden worden aangetroffen op de eilanden 
Bangka cn Billiton en aan de kust van het noord
oostelijk deel van de Lampongsche Districten. 
Geëxploiteerd worden deze zanden momenteel 
nog niet.

Java. Kwartszandsteen uit de Goenoeng Walat 
tusschen Soekaboemi cn Tjibodas en verder bij 
Pondokleungsi (tusschen Tjisailt-Karangtengah) 
wordt kortweg aangeduid met den naam Tji- 
badak-zand. Volgens de mededeelingen van Mom 
bestaat het geheele gebergte in deze streek uit 
eocccne zandsteen (dikke kwartszandsteenban- 
ken) met afwisselende korrelgrootte, n.1. van 
fijne kwarts tot groote kiezelconglomeratou. De 
fijnkorrelige zandsteenen zyn poreus en kunnen 
gemakkelijk fijn worden gestampt; de grofkorre
lige kiezels zijn zeer hard. Het zand is grauw tot 
bruin, al naargelang het ijzergehalte van het 
oorspronkelijk gesteente. De winbare hoeveel
heid bedraagt naar ruwo schatting 4; 120.000 
ton (schatting van do afdeeling Geologisch- 
Technische Onderzoekingen van den Dienst van 
den Mijnbouw). Een tweetal monsters kwarts
zandsteen hadden de volgende samenstelliug:

i

Zeestrand Koba. Bangkazand.
SiO, 98,12% 9(5,1 % 97,0%
A1j03 0,02% —
Fe,O;, 0,1(5% 0,15%
CaO 0.07% —
gloeiverlies 0,57% 0,8% 0,8%

Door smelting van 100 dl. van dit zand met 
38 dl. soda cn 18 dl. kalksteen werd een kleurloos 
glas verkregen met een samenstelling van SiO, 
74,6%; Fe,03 0,29%; CaO 7, 96%; Na,0 11,01 
%; K,0 2,93%. Het Bangkazand is geschikt voor 
de fabricage van ivitglas, halfwitglas en flcsschen
glas. Voor kristal is liet hoogst waarschijnlijk 
nog te onzuiver.

Billiton. Analyse van monsters kwarts- 
zand, afkomstig van zandplaten op het eiland 
Billiton, geven de volgende cijfers (Ir. C. P. 
Mom; Kaolicn en kwartszand 191S):

99,50%
0,27%
0,15% 

spoor
fn samenstelling komt dit zand het Duitsche 

Elbc-kwartsznnd nabij. Het door organische stof

0,51%

SiO,
AIs03
Fo303
CaO

99,30%
0,27%
0,15% I II

SiO.; 96,37% 
0,71% 
0,25 %

93,S0%
4,18%
0,11%

ai2o3
Fe,03

;

:
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kustlijn door duinzand van gemiddeld 3 m hoogte 
wordt ingenomen. Oostelijk voorbij het triangu- 
latiopunt Q./5 wordt de breedte van do zand
strook minder. Voorbij Karangdowo wordt 
een zeer sinajle, maar tamelijk hooge duinen
reeks aangetroffen. Verderop wordt de zandstrook 
met eenige onderbrekingen weer broeder. Be 
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat eenige bin
nenwaarts gelegen heuvels bij Dermacn Djatirogo 
kwartszand bevatten, onder de vrij dikke humus- 
laag. Bij het plaatsje Tasikhardjo is liet geheele 
gebied tusschcn den berijdbaren weg en de kust 
door duinzand ingenomen. Dicht bij Ocdjoeng 
Awar-awar houden de zandafzettingen op om 
plaats te maken voor een opgeheven koraalkalk- 
gebied. hetwelk zich tot de kampoeng Mlangwc 
uitstrekt. Bij Montaso vangen de zandafzettin
gen opnieuw aan. Zij zijn hier echter beperkt tot 
een smalle, lage zandstrook langs het strand, 
welke zich uitstrekt tot voorbij Djenoc, waar de 
zand wal de ter plaatse aanwezige vischvij v&rs 
van de zee afsluiten. Oostelijk van Djenoc wor
den de zandafzettingen smaller en lager om ten
slotte in de buurt van Toeban geheel te verdwij
nen. Waargenomen werd, dat de korrelgrootte 
van het zand van West naar Oost afneemt. Hier
uit zou kunnen worden afgeleid, dat de bron 
van het zand ten Westen van Banljar moet lig
gen. Door de westmoessonwinden en zeestroo- 
mingen is dit zand langs de kust verplaatst en 
afgezet. Op die plaatsen, waar de sterke westen
wind vat op het zand kreeg, dus waar de kust 
een meer n.o.-lijkc richting heeft, werd het zand 
tot een min of meer breede duinstrook opgewaaid. 
Op de plaatsen, waar de kust moer evenwijdig 
aan de windrichting ligt, kan bovengenoemd ver
schijnsel niet plaats hebben, zoodat het zand 
voor een groot deel verder werd gevoerd, daarbij 
slechts een smalle strook zand op de kust achter
latende. Tevens werd geconstateerd, dat met de 
afnemende korrelgrootte een blcekcr worden 
(het zand bij Bantjar is b.v. geel) van het zand 
gepaard gaat. De oostelijkst gelegen zandaf
zettingen zijn dan ook het lichtst van kleur en 
het minst ijzerhoudend.

Hoeveelheid van hetToebnn-kwartszand. Mom 
geeft in zijn publicatie geen cijfers, doch uit zijn 
hieronder vermelde omschrijving van den omvang 
der zandcomplexen kan worden afgeleid, tint het 
zand in belangrijke hoeveelheden voorkomt.

A. Duin Djagatamoe bij de désa Tasikhardjo. 
.rOOO m. lang, gelegen vlak bij den grooten ver
keersweg Rembang-Toeban, ongeveer 23 km 
van Toe ban.

ƒ?. Duin Modungan bij de désa Temadji.
1460 m lang, gelegen aan denzclfden verkeersweg 
op 2-1 km van Toeban.

C. Duin Tabakkali bij de désa Sotjo. 1000 
m lang, gelegen aan denzelfden verkeersweg op 
27 km van Toeban.

D. Duin bij de désa Tambakbojo. ziz 6 km lang, 
gelegen aan denzelfden verkeersweg op 30 km 
van Toe ban.

Het meergenoemde verslag van den Dienst 
van den Mijnbouw geeft ten aanzien van de be
schikbare hoeveelheden zand concrete gegevens. 
De zandafzettingen bij Tasikhardjo werden op
pervlakkig geschat op 000 (lengte) X 100 
(breedte) X 3 (hoogte) = 180.000 m3. Bij een 
soortelijk gewicht van 1,6 voor droog zand 
(droog zand van Djenoc bezit een litcrgewicht

0,58%CnO
9,005%
0,34%

0.33%
0,13%
1,4%

Monsters met S9% SiOa en een AL03-gchaltc 
van hooger dan 4 % werden eveneens aangetrof
fen. Als gemiddelde samenstelling van het Tji- 
ba dak zand mag worden aangenomen: Sio. ca, 
S9%, AIoO- ca. 7%, Fe,03 ca. 1%, gloeiverlies 
ea. 3%.

Mineralogisch bestaat de kwartszandstccn van 
Tjibadak uit: kwarts 80,94%, veldspaat 2, 05%, 
knolicn 9,16%, vocht 0,31%, augiet, hoorn- 
blcnde e.d. 1,04%.

Exploitatie van kwartszandstccn van de G. 
Walat (niet voor glasfabricage, doch voor de 
fabricage van cementtegels) geschiedt thans door 
de N.V. Cultuur- en Handel- en Exploitatie 
Mij. „Gocnoeng Karang”, liggende 4: 5 km zui
delijk van het station Tjibadak, aan den grooten 
weg naar Palabocan Ratoo. Smcltprocven in 
1935 (smeltproevcn genomen door de Indische 
Maatschappij voor Individueclo Werkverschaf
fing te Bandoeng) met het Tjibadakzand ge
nomen gaven tot resultaat, dat het zand geschikt 
werd bevonden voor de fabricage, van half witglas 
alsmede voor flesschen. De kleur van het glas was 
groen tot lichtgroen. Dc door berekening gevon
den samenstelling van dit glas was: Si02 68,4%, 
AL03 0,1S%, CaO 10,0%, MgO 0,39%, Na,0 12,1 
%, K.0 0,24%.

Toeban kwartszand. Met den naam Toeban-

MnO
MgO 
K.0 
Na.0 
gloeiverlies 0,33%

sp.

Sr

*
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kwartszand wordt bedoeld het complex van 
zandafzettingen (duinen) aan de kust van de 
residentie Rembang en wel dat deel, hetwelk 
zich van de plaats Toeban af naar het Westen 
tot aan de désa Bantjar uitstrekt. Het gebied 
ten Oosten van Toeban (o.a. bij Palang en verder 
tot Patjitan) bestaat hoofdzakelijk uit kalkzand 
(zand met fijne schelprcstcn). De zandafzettin
gen ten Westen van Toeban zijn het eerst be
schreven in 191S door ir. C. P. Mom (loc. cit.). 
In 1926 werd naar aanleiding van een verzoek 
van de afdeeling Handelsmuseum van het Kolo
niaal Instituut te Amsterdam door den Dienst 
van den Mijnbouw (afdeeling Geologisch-Tech- 
nischc Onderzoekingen) een geologisch-technisch 
onderzoek naar het Toebanzand ingesteld. Uit 
genoemde onderzoekingen zijn de volgende ge
gevens bekend geworden.

Voorkomen van het Toebanzand. Het strand 
aan de noordkust van Rembang, van Bantjar 
tot Djenoe, bestaat uit kwartszand, hetwelk zich 
in den vorm van zandwallen en duinen heeft af
gezet. Het zand ten Oosten van Toeban, b.v. te 
Palang, bestaat uit met fijne schelpresten ver
ontreinigd zand. Bij Bantjar wordt het kwarts
zand aangetroffen op de strandgcdecltcn tusschen 
de uit koraalsteen in zee vooruitstekende kapen. 
Naar het Oosten gaande komt het zand aan de kust 
bij Boemen en Gadon, ten Westen van Tambak
bojo, in een smalle strook van lage duinen voor. 
Op het kustgedcelte voorbij Tambakbojo tot 
Tasikhardjo worden de duinen broeder en hooger. 
Een bi'cede duinenreeks meteen maximum hoog
te van 5 m wordt aangetroffen bij Sabantara, 
ten Oosten van Tambakbojo. Aangenomen mag 
worden, dat in de omgeving vrijwel de geheele 
oppervlakte tusschen den verkeersweg en de
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ann de zuidkust, liet strand van Ponjawoengan, 
in do Tjioedjoeng bij Rangkas bi toe ng. in de 
residentie Batavia in de Tjisedanc bij Tangcrang; 
en in het oostclijk gcdrclto van de rcsidcntie’s 
Banjoemas en Soerakarta. Hoogstwaarschijn
lijk zou uit deze zanden slechts groen en half- 
wit glaswerk te vervaardigen zijn.

Madocra. Aan het strand van Bléga (zuidkust 
van Wcst-Madocra in de afdeeling Bangkalan) 
wordt voor een glasbedrijf in voldoende hoeveel
heid kwartszand aangetroffen, hetwelk geschikt 
is voor de fabricage van halfwitglas en flesschen- 
glas. Andere kwartszandafzettingen op Madoera

1,46 kg) is het gewicht van deze hoeveel
heid 270 milliocn kg of ± 270.000 ton. Bij Saban- 
tara werd de hoeveelheid zand geschat op 2000 
X 150 X 3 = 900.000 in3 d.i. 1350 milliocn kg = 
1,35 milliocn ton. Voor Djenoe kon geen schatting 
worden gemaakt, omdat de dikto moeilijk kon 
worden gotaxeerd. De hoeveelheid is echter aan
zienlek, gelet op de groote lengte, waarover het 
zand langs do kust voorkomt.

Eigenschappen van het Toeban-kwartszand. 
De door Mom onderzochte Toeban-kwartszan- 
den hadden de volgende chemische samenstel
ling:

van

I Si O 2 Al-jO;, | Fe303 | ICa O GloeiverliesHerkomst van het zand. ■

% o//o Of;o% Of/oI I
!Duin Djagatamoe (désa Tasikhardjo) 

Duin Modangan (désa Temadji) . . 
Dui-, Tambakkali (désa Sotjo) . . . 
Duin bij désa Tambokbojo . . . .

2,33 1,5093,72
93,92
93,63
92,57

1,95 I 0,59
1,65 j 0,67

0,93
2,11
2,28

1,98
1,232,0

1,19 3,12 1,871,15 i

Het dichtst bij Toeban is het zand, zooals de 
analyse aangceft, het minst ijzerhoudend. Hot 
ontstaan van de zandafzettingen in aanmerking 
genomen, is het echter begrijpelijk, dat de zware 
ijzerhoudende korrels zich meer in het westelijk 
gedeelte van de kustrook hebben afgezet. Uit 
bovenstaande analyse blijkt verder, dat de zan
den nog wat klei (A1303) bevatten en van 1/2 
tot ruim 1% Fe,03 (voornamelijk in den vorm 
van wat fijn magncetijzerstof) korreltjes bruin
ijzererts en huidjes van ijzeroxyde op de kwarts- 
korrels. Uit Mom’s slibanalyse’s bleek, dat de 
zanden vrij fijn zijn. De korrelgroottc ligt voor 
:n 90% tusschcn 0,65 en 0,25 mm in. Onderling 
loopen de zanden, wat de korrelgrootte betreft, 
niet sterk uiteen. Zanden van de duincoinplexen 
bij Djenoe en Sabantara werden in 1926 in het 
laboratorium van het Koloniaal Instituut te 
Amsterdam onderzochtDaarbij bleek, dat het 
zand van Sabantara, hetwelk oppervlakkig geel 
gekleurd was, een ijzcrgohalte had van 0,74%, 
gloeiverlies 2,20%. Door slibben (opeen slibtafel) 
was het ijzcrgeiialto slechts tot 1/-1 van het oor
spronkelijke gehalte terug te brengen. Het grauw
witte zand van Djenoe bevatte korreltjes donke
re mineralen. Het ijzcrgehaltc bedroeg 1,41%, 
het CaO-gehalto 21,7%. Het voor kwartszand 
hooge kalkgehaltc doet het Djenoezand onder 
de groep „kalkrijk kwartszand” vallen. De ver
laging van het ijzcrgehaltc door slibben was niet 
noemenswaard. Smeltproeven met zanden van 
Sabantara, Djenoe en nog enkelo andere zand- 
vindplaatsen, gelegen in het complox „Toeban- 
kwartszand”, resulteerden in ecu donker tot licht
groen glas, verkregen door samensmelting van 
100 dl. zand, 30 dl. soda -asch en 20 dJ. kalksteen. 
Dit mengsel liet zich bij ;fc 1200°C. goed amelton.

Uit het bovenstaande mag worden geconclu
deerd, dat het Toebanzand voor de /abricagc van

hnljwiltjlaH geschikt is. Voor z.g. witglas en 
hulfkristnl en kristalglas komt het Toebanzand in 
het geheel niet in aanmerking.

Kwartszandafzettingen van geringer opper
vlak dan te Toeban en te Tjibadak worden op 
•Java nog aangetroffen in de residentie Bantam:

') Inlichtingen en onderzoekingen van de
afdeeling Handelsmuseum in het jaar 1926.

aangetroffen in de heuvels op i 2 km van de 
desa Mangkaan (onderdistrict Bléga) op i 3m 
gronddieptc, bij de désa Pagok op — 1 km van 
de désa Mangkaan, bij de désa Bocrne op ca. 7 km 
van Bangkalan, bij de désa Tocndjocng op 8 km 
van Bangkalan, bij de désa’s Tambroe en Ta- 
lang bij Pamckasan, bij de désa’s Slapeng, Pasan- 
sangan bij Soemenep en bij de désa Ketapang 
bij Bangkalan. Een analyse van een monster 
zand van Bléga gaf het volgende resultaat: SiO, 
95,0%, A1203 3, 51%, C'aO 0,17%, Fe203 0.29%" 
gloeiverlies 1,17%.

Momenteel wordt dit zand, hoewel in geringe 
hoeveelheden, door een glasbedrijf te Soerabaja. 
met succes voor de fabricage van halTwit-glas- 
werk toegepast.

Bornoo. in de opgeheven plcistoceen-kwar- 
tairo strandterrassen in de nabije en verdere 
omgeving van Balikpapan, Samarinda en Ban- 
djermasin (aan clen Oelinweg tusschen Bandjcr- 
masin en Martapoera) komen talrijke ontslui
tingen van kwartszand voor. Het materiaal is in 
vcrschen toestand meestal iets grauw of geel
achtig van gelijkmatige zuiverheid. Onder den 
invloed van de atmosphaeriliën krijgen deze 
kwartszanden een helderwit uiterlijk.

Waar dit zand vrijwel langs de geheele oost
kust van Bornco voorkomt, is de winbare hoe
veelheid buitengewoon groot. Een analyse van 
een monster zand van Balikpapan gaf tot resul
taat 99,7% SiO,. 0,09% FeaO„ 0,17% ALOa, 
derhalve een zeer zuiver zand, hetwelk voor de 
witglasfabricage zou kunnen worden toegepast. 
Tot dusver zijn met deze zanden geen smelt- 
proeven genomen.

Op hot eiland Celcbcs en de andere hier niet 
genoemde eilanden van den Indischen archipel 
zijn tot heden geen kwartszandafzettingen be
kend geworden.

Samenvattend kunnen wij besluiten met do 
mededeeling, dat de tot heden in Ned.-Indië 
bekend geworden kwartszanden, in de hoeveel
heden en kwaliteit zooals zij op Bangka, Toeban, 
Tjibadak, Madoera, in de omgeving van Balik- 
papan worden aangetroffen, voor de fabricage 
van halfwitglas in aanmerking komen. Het zand 
van Bangka en Balikpapan zou tevens voor do 
witglasfabricage geschikt zijn. Hoogerc verwach-
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Borneo (Iud. Stb. 1870 no. 25) en in do residentie 
Ternato on de ondcrafdceling Banda (lnd. Stb. 
1860 nos 41 en 42 )\verd de bevolking vrijgesteld 
van hot verrichten van heerendiensten, behou
dens in geval vordering van dio diensten noodig 
mocht zijn tot wering van rampen van hoogcr 
hand dan wel tot afwending van algemeen gevaar 
Voorts werd do lieercndienstplicht voor de be
volking op do hoofdplaatsen Bcnkoclcn (lnd. 
Stb. 1874 no. 276), Palembang (lnd. Stb. 1877 
uo. 198) en Makassfir^Ind. Stb. 1891 no. 111) om
gezet in cen*~Gëïasting.

Aan den in het Regeeringsrcglement uitdruk
kelijk gestcldcn ciscli tot vijfjaarlijkscho her
ziening van de liecrcndicnstregeling is ook in de 
Buitengewesten niet steeds de hand gehouden. 
Verschillende dier verordeningen zijn tien, twin
tig, ja zelfs bijna dertig jaar onveranderd ge 
bleven.

Omstreeks 1890 werden de eerste regelingen 
herzien, waarbij voor de meeste residenties '/oor 
het eerst maxima werden vastgesteld, varieerende 
van 24 tot 52 dagen per jaar, terwijl voorts en
kele voorschriften werden gegeven, ten doel heb- 
bendo den heerendienstdruk te verzachten en 
de vordering zelve eenigszins aan banden te 
leggen (Amboina lnd. Stb. 1892 no. 67, Manado 
lnd. Stb. 1S81 no. 193, Benkoelcn lnd. Stb. 189J 
170, Celcbes en Ondcrhoorigheden lnd. Stb. 
1891 no. 113, Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo lnd. Stb. 1898 no. 18J, Sumatra’s West
kust lnd. Stb. 1904 no. 355, Bangka lnd. Stb. 
1891 no. 171, Billiton lnd. Stb. 1894 no .186, 
Palembang lnd. Stb. 1902 no. 321, Lampong- 
sche Districten lnd. Stb. 1892 no. 39).

Behoudens een enkele incidenteelc wijziging 
kwam de volgende (algemeenc) herziening van de 
heerendienstregelingen in de periode na 1910 tot 
stand (Amboina lnd. Stb. 1912 no. 505, Manado 
lnd. Stb. 1912 no. 504, Benkoelcn lnd. Stb. 1913 
no. 129, Celcbes en Ondcrhoorigheden lnd. Stb. 
1910 no. 624, Timor en Ondcrhoorigheden lnd. 
Stb. 1912 no. 506, Zuider -en Oosterafdeeling van 
Borneo lnd. Stb. 1916 no. 155, Sumatra’s West
kust lnd. Stb. 1914 no. 731, Bangka Jnd. Stb. 
1912 no 507, Billiton lnd. Stb. 1912 no. 508, 
Palembang'lnd. Stb. 1914 no. 717, Lampongsclu* 
Districten lnd. Stb. 1919 no. 407).

Omstreeks die periode werden tevens voor het 
eerst regelingen gegeven voor de in die jaren 
onder ons gezag gebrachte gebieden (Atjèh lnd. 
Stb. 1908 no. 509 en 1909 no. 525, Oostkust van 
Sumalra lnd. Stb. 1909 no. 56, Tapanoeli lnd. 
Stb. 1904 no. 356 jo 1913 no. 128 ,Lombok lnd. 
Stb. 1905 no. 203 jo 1913 no. 682 en Djambi lnd. 
Stb. 1908 no. 24).

Hcerendienstplichtig werden verklaard, be
houdens enkele vrijstellingen, de werkbare man
nelijke ingezetenen der Inlandsche bevolking. De 
werkzaamheden waarvoor heerendiensten moch
ten worden gevorderd liepen in de verschillen
de gewesten uiteen. In hoofdzaak bepaalden zij 
zich tot : le aanleg en onderhoud van groote 
transport- en binnenwegen (hier en daar ook van 
waterwegen), met inbegrip van de daarin ge
legen bruggen en duikers; 2e aanleg en onder
houd van dammen, dijken en andere waterwer
ken en van waterleidingen, voor zooveel niet door 
de inlandsche gemeenten geschiedend; 3e. het 
transport van in dienst reizende landsdienaren/ 
(waaronder medete begrijpen personen en troepen

tingen mogen en kunnen van genoemde zanden 
niet worden gekoesterd. Fabricage van kristal 
of halfkristal uit de thans in Ned.-Indië bekende 
kwartszanden moet derhalve als uitgesloten 
worden beschouwd.

HEERENDIENSTEN (Aanv. Dl. II). Met re- 
glemcntccring van de heerendiensten in het 
rechtstreeks bestuurde gebied dor Buitengewes
ten liet de overheid zich aanvankelijk weinig in. 
Een eerste regeling van deze verplichte diensten 
kwam o.a. tot stand in het „Reglement op het 
binncnlandsch bestuur en dat der financiën op 
Amboina en Onderhoorigheden” (lnd. Stb. 1S24 
no. 19a, artt. 154 e.v.) Dit reglement bevatte 
voornamelijk een opsomming van de werkzaam
heden, waarvoor heerendiensten mochten worden 
gevorderd; van een limitecring van het aantal 
dagdiensten, dat gevorderd mocht worden, was 
nog geen sprake, wel van een betaling voor het 
prestoeren van die diensten. Een andere voorloo- 
pige regeling van de verplichte diensten vond 
plaats in de artt. 44 e.v. van het reglement voor 
het Inlandsch Bestuur op Bangka (lnd. Stb. 1854 
no.

De opneming van een bepaling in het Rcgecrings- 
reglement (art. 57, thans art. 46 van de Indische 
Staatsregeling) inzake het verplicht treffen van 
voorzieningen betreffende den aard en den duur 
der persoonlijke diensten, bracht ook hierin ver
andering, al zou het nog een tiental jaren duren 
alvorens de eerste regelingen terzake het Staats
blad bereikten. Wel geschiedde de regeling van 
dit onderwerp — in tegenstelling met Java en 
Madoera — van den aanvang af, overeenkomstig 
de wettelijko voorschriften, derhalve gewestelijk 
(later residentiegewijs) per ordonnantie. Uitzon
dering hierop vormde echter een regeling van 
deze diensten in de Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo door den Resident van Soerakarta, 
tevens Gouvernemcnts-commissaris in de Zuider- 
en Oosterafdeeling van Borneo, bij publicatie 
van 11 Juni 1S60 no. 24 en bij besluit van 25 
Juni 1872 no. 22. Een ten opzichte van de overige 
gebieden toentertijd geheel afwijkende regeling 
van deze materie kwam in 1858 (lnd. Stb. no. 66) 
tot stand voor de hecrendienstplichtige bevol
king te Padang, welke van dat jaar af de vrije 
keus werd gelaten om de verplichte diensten 
in arbeid dan wel in geld op te brengen.

Vorenbedoelde, op grond van het bepaalde 
in artikel 57 van het Regeeringsrcglement voor 
onderscheidene residenties in de Buitengewesten 
tot stand gekomen heerendienstregelingen, zijn 
over het algemeen zeer beknopt. Een maximum 
werd nergens bepaald; bijna algemeen beperkte 
men zich, evenals in 1824 t.a.v. Amboina, tot 
een opsomming van de soorten der werkzaam
heden, waarvoor heerendienst mocht worden 
gevorderd (Amboina lnd. Stb. 1869 no. 91, Ma- 
nado lnd. Stb. 1870 no. 85, Bcnkoelen lnd. Stb. 
1869 no. 79, Celcbes en Onderhoorigheden lnd. 
Stb. 1868 no. 19, Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo lnd. Stb. 1879 no. 92, Sumatra’s West
kust lnd. Stb. 1877 no. 248, Bali lnd. Stb. 1883 
no. 38, Bangka lnd Stb. 1868 no. 78, Billiton 
lnd. Stb. 1878 no 180, Palembang lnd. Stb. 1878 
no. 33, Lampongschc Districten lnd. Stb. 1866 
no. 137).

In do residenties Timor en Onderhoorigheden 
(lnd. Stb. 1866 no. 68), Riouw en Onderhoorig
heden (lnd. Stb. 1867 no. 1), Westerafdeeling van
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Zoojuist verscheen:

Nederlands Onzijdigheid
GRONDSLAGEN EN GEVOLGEN

I

DOOR

Mr. B. M. TELDERS
HOOGLEERAAR TE LEIDEN

Prijs f 0.801939, VIII en 74 blz. 8vo.

In dit boekje zijn twee lezingen en eene te voren in de Gids 
verschenen beschouwing over de Nederlandsche proclamatie 1939 
van den Leidschen hoogleeraar bijeen gevoegd. De eerste en 
uitgebreidste handelt over Nederlands recht tot onzijdigheid 
zooals dit in den loop der jaren is ontstaan en een feit is geworden, 
waaraan te twijfelen niet veroorloofd is. De tweede is een korte, 
heldere uiteenzetting van de Neutraliteitsproclamatie 1939, 
waarin de maatregelen door de regeering genomen om onze houding 
nauwkeurig en met juistheid te bepalen, worden uiteengezet, 
terwijl de derde, onder den titel De handelsoorlog bij de 
neutralen de moeilijkheden onzen handel en scheepvaart door 
blokkade en contrabande in den weg gelegd, uiteenzet.

De lezing hiervan zij allen, die het met onze neutraliteit, haar 
rechten en verplichtingen, oprecht meenen, met aandrang aan
bevolen.

i

— Mede verkrijgbaar door den boekhandel —
— Gedrukt in Nederland —

.
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INHOUD van Afl. 61 en C2

Mijn bouwmaatschappij Sfcan- 
num A 1969

Ned.-Ind. Bauxiet Exploitatie- 
Maatschappij A 1969 

Ned.-Ind. Tin Exploitatie 
Maatschappij A 1969 

Ned. Tinhandel Maatschappij 
A 1969

Poenale Sanctie V (A 399), VII 
(A 1000), A 1969 

Samarinda lafd.) III, A 1921 
Samarinda (hoofdpi.) III,

A 1921

Sanga-Sanga III, A 1923 
Sangkoelirangbaai III, A 1922 
Singkep Tin Maatschappij A 

1969
Singkep Tin Exploitatie Maat

schappij A 1969 
Soetomo (Radón) A 1923 
Tin A 1969
Voedingsmiddelen IV, VI 

(A 934), A 1983 
Volkslectuur IV, A 1942 
Waterkracht en Electricitoit 

A 1942

Kinderbescherming A 1970 
Kinderwetgeving A 1983 
Koetai, Oost- III, A 1921 
Luchtbescherming A 1945 
Mangaanertsen II, VI (A 959), 

A 1963
Mijnbouw, Mijnontginning I, 

A. 1954
Mijnbouwmaatschappij Zuid- 

Bantam, A 1969 
Mijnbouwmaatschappij Ned. 

Nieuw Guinea A 1969

Algemeene Industrieele Mijn
bouw- en Exploitatie Mij. 
(A. I. M.E. M.), A 1963 

Billiton-Concern A1963 
Billiton Maatsohappij A 1969 
Electri citeitsvoorziening V 

(A 303),VIII (A1914), A1924 
Gemeenschappelijke Mijnbouw - 

maatschappij Billiton A1969 
Geologie I, VII (A1671), A1948 
Heerendiensten II, A 1952 
Hollandsohe Metallurgische 

Bedrijven A 1969

f
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rHet ®omeinsohe cijfer verwijst naar een der 8 deden van don 2on druk; dat achter A 
vullingen en Verwijzingen.
in 5a?kjeS gePIaats.fce verwijzingen hebben betrekking op artikelen in do auppL afl. I t/m CO, die alle ook (telkens ;
in alfab volgorde) voorkomen in Dl. V, VI, VII en VIJJ. 1
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op marsch) en van hun goederen, zoomede 
dat van Gouvernements goederen en golden, hier 
on daar ook van dienstbrieven en van gevangenen, 
een en ander voor zooveel niet tegen de vastgo- 
stelde tarieven in vrijen arbeid of op andere 
wijze van Landswege daarin kon worden of werd 
voorzien; 4e de bewaking van wachthuizen en 
het verrichten van nachtelijke patrouillediensten, 
beide voor zoover niet tot de zorg der Inlandsche 
gemeenten behoorend, en, voor zooveel noodig, 
de bewaking van Landsgebouwen en dergelijke; 
5e. het bedienen van niet verpachte overvaarten 
in de onder le bedoelde wegen; 6e. het verrich
ten van de vanouds gebruikelijke, niet als ge
meentelijke diensten aan te merken, prestatiën 
ten behoeve van Inlandsche hoofden.

Voorts werd in onderscheidene dier regelingen 
een dlgemeene bepaling opgenomen, ingevolge 
welke voor civiele of militaire Landswerkc-n waar
voor geen of niet in voldoende getale vrije werk- 
liedenote verkrijgen zijn, heerendiensten konden 
worden gevorderd, na verkregen machtiging van 
den Gouverneur-Generaal en tegen zoodanig 
loon, als, rekening houdende met de plaatselijke 
koelieloonen, voor elk geval afzonderlijk zou 
worden bepaald.

De verschillende heerendienstordonnanties 
en bijbeboorende uitvoeringsvoorschriften be
vatten voorts bepalingen, welke in het belang 
van de heerendicnstplichtigen waarborgen gaven 
betreffende de verrichting van deze diensten.

De voornaamste dier waarborgen waren o.a.: 
1. het verrichten van heerendiensten binnen 
de onderafdeeling; 2. tewerkstelling op een af
stand van meer dan 15 km na sehriftelijke mach- 
tiging van het hoofd van gewestelijk bestuur; 
slechts voor werken, welke in het rechtstreeks 
waarneembaar belang van do ingezetenen van 
de betrokken Inlandsche gemeente waren, kon 
machtiging worden verleend om diensten te 
vorderen op afstanden grootor dan 30 km; 3. te
werkstelling van lieerendienstplichtingen voor 
hoogstens 4 of ö achtereenvolgende dagen, ter
wijl in eenzelfde maand ten hoogste acht dag
diensten per hcerendienstplichtige mocht worden 
gevorderd; 4. van het maximum aantal heeren- 
dienstdagen mocht slechts een bepaald aantal 
worden gevorderd voor den aanleg van nieuwe 
werken; 5. vordering van heerendiensten zooveel 
mogelijk niet in tijden, dat de dienstplichtigen 
zich moeten wijden aan hun landbouw, evenmin 
op feestdagen of voor Mohammedanen gedurende 
de vastenmaand en voor Christenen op Zon
dagen.

In 1918 werd een belangrijke stap gedaan in do 
richting van vermindering van den heerendienst- 
druk. Bij Ind. Stb. 1018 nos 709 en 710, j o het 
Gouvernementsbesluit van 16 October 1918 no. 
37 (bijblad 9096) werd met ingang van 1 Januari 
1919 een einde gemaakt aan het vorderen van heo- 
rendïensten, waar deze in de Buitengewesten nog 
gecischt konden worden voor eersten aanleg 
en voor belangrijke omleggingen en verbeterin
gen van grooto doorgaande verharde verkeers
wegen, met dien verstande evenwel, dat de 
Gouverneur-Generaal bevoegd bleef om in nage
noeg alle residenties in bijzondere gevallen, in
dien dit in het algemeon belang bepaaldelijk 
werd gecischt en op behoorlijke voorwaarden 
geen of niet in voldoende getale vrije werklieden 
waren te vorkrijgen, ten behoeve van wegenaan

leg on tegen behoorlijk loon, arbeid te vorderen 
van do heerendicnstplichtigen. Onder groote 
doorgaande verharde verkeerswegen moest 
ingevolge een Regeeringsbeslissing worden ver
staan: „die verharde wegen, welke geacht worden 
in het algemeen meer van beteekenis te zijn voor 
het doorgaand verkeer tusschen aangrenzende 
gewesten of afdeelïngen, en in sommige gevallen 
ook tusschen onderafdeelingen, dan voor de 
plaatsolijke bevolkingsbelangen, dus de verharde 
hoofdverkeersaderen”, terwijl door den Directeur 
van Binnenlandsch Bestuur voor elke residentie 
de wegen zouden worden aangewezen, welke als 
groote doorgaande verharde verkeerswegen zijn 
aan te merken. Deze aanwijzing vond plaats 
bij besluit van den Directeur van Binnenlandsch 
Bestuur van 19 Augustus 1920 no. 1938 /A.I., 
later herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld.

Vorder kwam bij Ind. Stb, 1918 no. 772 een 
algemoone afkoopregeling van de heerendiensten 
tot stand, welke aanvankelijk alleen heeft ge
golden voor de residenties Sumatra’s Westkust, 
Tapanoeli, Benkoelen, Palembang en Djambi 
(vgl. bijblad 9111), doch bij besluit van 7 Juli 
1919 no. 63 (bijblad no 9246) ook op de overige 
residenties, welke nog heerendienstvordering 
kenden, van toepassing werd verklaard. Voor de 
uitvoeringsvoorschriften op deze regeling wordt 
verwezen naar bijblad no’s 9111 en 10969.

In 1920 (Ind. Stb. no’s 32 en 33) werden de 
heerendiensten in de residentie Billiton praetisch 
afgeschaft en vervangen door een hoofdgeld.

Een algemeene hoofdgeldregeling, welke gewests- 
gewijze van toepassing zou worden verklaard, 
werd afgekondigd in Ind. Stb. 1921 no, 225, Deze 
regeling heeft slechts toepassing gevonden in de 
residentie Bangka en Onderhoorigheden (Ind. 
Stb. 1921 no’s 804 en S05), aangezien nadien is 
gebleken, dat tegen de uitvoering daarvan prac- 
tische bezwaren rezen (vgl. bijblad no 11399).

In de jaren 1919 tot 1927 werden de onder
scheidene hcerendienstregelingen voor de Buiten
gewesten weder herzien. Deze herzieningen ver
schilden in wezen niet veel van de vorige; de ver
mindering van denheerendienstdruk kwam hoofd
zakelijk neer op een verlaging van het maximum 
aantal vorderbare dagdiensten.

Belangrijker was de herziening in Ind. Stb. 
1931 no. 4S3 (uitvoeringsvoorschriften in bijblad 
no. 13093), waarbij tevens de Nederlandsch- 
Indische heerendienstwetgeving zooveel mogelijk 
in overeenstemming werd gebracht met de op 
2S Juni 1930 vastgestelde internationale conven
tie op den gedwongen arbeid1). Allereerst werden 
bij deze herziening de soorten van werkzaamhe
den, waarvoor heerendienst mocht worden ge
vorderd, belangrijk ingeperkt, als gevolg waar
van ook do maxima aantallen heerendienst- 
dagen aanzienlijk konden worden verminderd. 
Voorts werd, als gevolg van de aanvaarding van 
de conventie van Genóvc, de leeftijdsgrens der 
heerendicnstplichtigen bepaald v/m het ISet/m 
het 45e levensjaar, torwyl de arbeidsduur per dag 
op negen uren werd vastgesteld, met inbegrip 
van een rusttijd van één uur. Ook werd, waar 
zulks nog in de heercndienstregelingen voor
kwam, het voorschrift betreffende de gemeente
diensten uit die regelingen geschrapt, omdat de

i
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*) Voor de toepassing in Nederlandsch-Indië 
zie Ind. Stb. 1933 no. 261.
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wetteljjke basis van deze diensten gelegen is in 
artikel 128 lid 3 I.S., waarbij de autonomie der 
lnlandschc gemeenten is gewaarborgd.

Bij Ind. Stbl 1934 no. 661 ») is de vordering van 
diensten voor het vervoeren van personen en 
troepen op marsch en van hun goederen uit de 
heerendienstregelingen gelicht, welke verplich
ting thans rust op alle bevolkingsgroepen (Ind. 
Stb. 1933 no 472 jo 1938 no. 21).

Een algeheele herziening 
kondiging van de heerendienstregelingen kwam 
verder in 1938 (Ind. Stb. 491 t/m 504) tot stand. 
Het maximum-aantal heerendienstdagen werd 
vrijwel in alle residenties omlaag gebracht. 
Voorts kwam de vordering van heerendiensten 
voor den eersten aanleg van wegen te vervallen 
in de residentie Timor en Onderhoorigheden, 
terwijl in Tapanoeli geen vordering van heeren
diensten meer werd toegestaan voor den aanleg 
van waterwegen. Tenslotte werden de hceren- 
dienstregelingen in overeenstemming gebracht 
met de op 1 Juli 1938 in de Buitengewesten tot 
stand gekomen bestuurshervorming.

Literatuur: Eindresumé onderzoek rechten

kenning hadden verkregen, dan wel dat zij op 
literatuurbcrichten of op inlichtingen van de be
volking afgingen. Op deze 41.500 aanvragen 
werden slechts rond 9.200 vergunningen ver
leend of ongeveer 22%; de overige moesten op 
formeelc gronden of in verband met bezwaren 
door derden ingebracht worden afgewezen, dan 
wel werden vóór het vcrlecncn reeds weer inge
trokken. Voorts plachten tot voor kort de olie
maatschappijen voor één terrein een serie van 
meestal 10 aanvragen in te dienen met het oog
merk om, indien voor dat terrein terzelfder tijd 
ook door anderen opsporingsrechtcn zoilden zijn 
aangevraagd, bij de in art. 22 der Mijnordonnan
tie voorgeschreven loting voor de volgorde van 
behandeling van de binnengekomen aanvragen, 
een grootere kans op voorkeur te hebben. Daar 
op den houder van een vergunning tot opsporing 
de verplichting rust daadwerkelijk tot explora
tie over te gaan (zie art. 7 lid(6) der Indische 
Mijnwet), kan men in het algemeen zéggen, 
dat het serieuze onderzoek naar het voorkomen 
van delfstoffen een aanvang neemt met het ver- 
leenen van de opsporingsvergunning. Teneinde 
een beeld te geven van de activiteit op het ge
bied der mijnbouwkundige exploratie zijn in 
onderstaande tabel de aantallen per ultimo van 
het jaar van kracht zijnde opsporingsvergunnin- 
gen vermeld, welke aantallen voorts nog ver
deeld zijn over Java en Madoera (J), Sumatra 
met omliggende eilanden (S), Borneo met de 
daarbij behoorende eilanden (B), Celebes (C) en 
de overige eilanden Oostelijk van de lijn door 
Straat Bali en Straat Makassar (R).

4.'
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en vernieuwde af-

op den grond door Mr. W. B. Bergsma, 3de deel; 
Mr. C. W. Margadant, Het Regeeringsreglement 
van N. I., art. 57; Mr. J. dc Louter, Staats- en.. 
Adm. recht van N.L; Mr. Ph. Kleintjes, Het 
Staatsrecht 'van Ned.-Indië; Eindresumé 
het onderzoek naar de verplichte diensten der 
Inl. bevolking op Java en Madoera op last van 
den Min. van Koloniën samengesteld door F. 
Fokkens (1903); Verslag van het onderzoek naar 
den omvang der gemeentelijke diensten door 
G. J. Hasselman (1905).

van

Ch. F. H. W.'
MIJNBOUW; MIJNONTGINNING (Aanv. Dl. 1).
De Europeesche Mijnbouw.
pebiode 1915—heden. De eertijds gekoester

de verwachting, dat Ncderlandsch-lndië rijk 
zou zijn aan delfstoffen — welke opvatting nog 
heden ten dage van tijd tot tijd in geschriften 
wordt verkondigd — is in het algemeen gesproken 
totnutoe niet in vervulling gekomen. Ongetwij
feld zijn verschillende delfstofafzettingen van na
tionaal standpunt bezien zeker niet van betecke- 
nis ontbloot, doch slechts enkele delfstoffen, met 
name de tin- en aluminiumertsen en de aardolie, 
spelen in de wereldvoorziening van minerale 
grondstoffen een meer of minder belangrijke rol. 
Aan pogingen om de delfstoffelijke rijkdommen 
van Ncderlandsch-lndië, indien aanwezig, op te 
sporen heeft het ook in de laatste 20 jaren niet 
ontbroken. Van den aanvang van de periode van 
1 Augustus 1913 tot 1 Juli 1919, gedurende welke 
in verband met de voorgenomen wijziging van 
de mijnwettelijke bepalingen (zie MIJNWETGE
VING) slechts weinige vergunningen tot opspo
ring werden verleend, werden tot uit. 1938 
rond 44.000 aanvragen ingediend, waarvan 
41.500 in behandeling kwamen. Aangenomen 
mag worden, dat de aanvragers over eenige 
aanwijzingen omtrent het voorkomen van delf
stoffen in de aangevraagde terreinen beschikten, 
hetzij dat zij deze gegevens bij een vluchtige ver-

Per 10.000 
km*Aantal vergunningen

Per uit.
To- S B C R J SBCtaal ! ^

20 20 2466 2 21915
22 6 7 7 2-------1916

1917
1918
1919
1920

2 1 37
38 13 7 17 I
71 10 26 13 22 — 1 1

; 191 06 59 27 22 17 5 J
’ 321 80 58 22 62 99 6 1
j 457 157 129 53 49 69 12 3
1877 185 293 113 201 85 14 6 
! 719 199 172 64 191 93 15 4

619 188 182 39 30 76 14 4
788 215 378 79 178 32 17 8

1125 276 583 71183 J 2 21 12 
1159 276 606 62 205 10 21 13 
915 335 444 52 79 5 26 9

1267 337 670 127 36 97 26 14 
1317 295 801163 15 34 23 17 
1551 230 729 485 5 102j; 18 16

jl 865 262 842 644 115 2|20 18
12073 211 917 837 108 —jl6 20 
1754 190 814 699 50 1114 17
1514 137 817 517 42 1 lil0 17
1059 112 658 281 8

|1412 144 815 421 32

1
1

31921
1 31922
2 111923
I 101924

1925
1926
1927
1928
1929
1930

1 2
2 9
1 9
1 11 1I 4
2 2
31931
91932

12 61933
16 61934

1935
1936

313
210

14 591937
28171938

Uit dezen staat blijkt, dat in de jaren 1933 
1935 een maximum aantal vergunningen 
kracht was. Het is wel opmerkelijk dat de acti
viteit op exploratiegebied is blijven toenemen

*) Deze ordonnantie (voor de inwerking tre- 
ding zie Ind. Stb. 1938 no. 21) schaft tevens de 
heerendiensten op Java en Madoera definitief

van
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tot het jaar 1935, ondanks de intusschen inge
treden economische depressie, welke voor velo 
opspoorders tot gevolg had dat de noodigc mid
delen om de exploraties te kunnen blijven be
kostigen begonnen te ontbreken. Daarnaast 
echter moest naar mogelijkheden worden gezocht 
teneinde de door de malaise veroorzaakte schade 
zoo goed mogelijk te herstellen en nieuwe belan
gen te kwcekcn en het valt dan ook niet te ver
wonderen, dat de belangstelling in den mijnbouw 
met zijn nog immer goede kansen, zij het dan in 
vele gevallen met een sterk speculatief karakter, 
juist in de eerste depressiejaren krachtig toenam. 
Bovendien bleek het voor de oliemaatschappijen 
noodzakelijk voor de toekomstige voorziening 
van grondstoffen, ten behoeve van de bestaande 
raffinaderijen, opsporingen te verrichten; in die 
jaren werden vooral in Sumatra en Borneo vele 
opsporingsvergunningen aan deze maatschap
pijen verleend. Niettemin heeft de activiteit op 
opspöHngsgebied nimmer het peil bereikt van de 
eerste jaren van deze eeuw (gedurende 1900— 
1903 waren gemiddeld ruim 2800 vergunningen 
van kracht), toen na de aanvankelijke successen 
van den olie- en goudmijnbouw in de laatste ja
ren van de vorige eeuw een tijd van ongekende 
werkzaamheid aanbrak. Een beschouwing van 
de vijf kolommen, waarin de totaal-cijfers der 
van kracht zijnde vergunningen over de onder
scheiden gebiedsdeelen zijn verdeeld, doet zien 
dat vrijwel steeds voor Sumatra de meeste ver
gunningen zijn verleend. Neemt men echter de 
oppervlakten der gebiedsdeelen in aanmerking, 
zooals in de laatste vier kolommen voor de Groo- 
te Soenda eilanden is gedaan, dan blijkt dat Java 
de meeste aandacht heeft gehad. Eerst in de 
laatste vijf jaren van de beschouwde periode is 
de belangstelling hoofdzakelijk op Sumatra ge
richt geweest. Hoewel de opsporingsvergunnin
gen niet voor een of meer nader in de vergunning 
genoemde delfstoffen worden verleend, kan wor
den aangenomen dat, behalve voor aardolie, zeer 
vele vergunningen hoofdzakelijk zijn aange
vraagd voor de opsporing van goud en zilver; 
voorts wat Java betreft o.a. ook voor het onder
zoek naar het voorkomen van mangaan en fos- 
fuat, terwijl in de latere jaren op Celebes de ex
ploratie naar nikkel- en ijzerertsen ter hand is 
genomen.

Behalve in de hicrvoren besproken vergun- 
ningsterreinen worden sinds 1928 exploraties 
verricht krachtens met het Gouvernement ge
sloten overeenkomsten op den voet van art. 5» 
der Indische Mijnwet (zie MIJNWETGEVING).

Oj) ultimo 1938 waren 14 overeenkomsten uit
sluitend voor do opsporing van delfstoffen van 
kracht, terwijl 34 overeenkomsten zoowel voor 
opsporing als ontginning waren gesloten, betrek
king hebbende op resp. 14 en 04 terreinen. Het 
mccrendeol dezer 5ft-contractstorreinen is uitge
geven voor de opsporing en eventueele winning 
van aardolie; 3 overeenkomsten betreffen goud 
en zilver en andere metalen, 1 heeft betrekking 
op tin en wolframium, terwijl 1 overeenkomst 
is gesloten voor de opsporing en winning van jo
dium. De arealen, welke op deze wijze in explora
tie zijn of worden gebracht, zijn in sommige ge
vallen zeer groot. Zoo heeft het zg. „Rokan- 
blok” in de res. Oostkust van Sumatra, uitgege
ven aan de Ned. Pacific Petr. Mij., een opper
vlakte van 000.000 ha evenals de Amoentai-

en Kahajanblokken in Z.O. Borneo, welke resp. 
aan de Bataafschc Petr. Mij. en do Ned. Ko
loniale Petr. Mij. zijn verleend. De 0 terreinen, 
welke door de Ned. Nieuw-Guinea Petroleum 
Mij. worden geëxploreerd, hebben een gezamen
lijk oppervlak van rond 10.000.000 ha, de 2 ter
reinen van de Mijnbouw Mij. „Ned. Nieuw-Gui
nea” een oppervlak van 5.827.900 ha. In to
taal zijn tot ultimo 193S rond 21.410.000 ha als 
5a-contractsterrein uitgegeven, waarvan op Java 
724.000, op Sumatra 3.500.000, op Borneo 
1.307.000 en op Nieuw-Guinea 15.828.000 ha 
(Voor verdere bijzonderheden kan worden ver
wezen naar de Jaarboeken van het Mijnwezen 
Alg. Ged.). Voorts mogen nog de onderzoekingen 
worden vermeld, welke door de Ned.-Indische 
Aardolie Mij. (N.I.A.M., zie aldaar) op de in de 
wet van 16 Febr. 192S (Ned. Stb. No. 34, Ind. 
Stb. No. 94) omschreven terreinen in de residen
ties Djambi, Oostkust van Sumatra (Aroebaai) 
en Z.O. Afd. van Borneo (Poeloe Boenjoe) zijn 
uitgevoerd. Deze terreinen zijn achtereenvolgens 
1.74G.000, 17.620 en 11.450 ha groot.

Naast de door particuliere ondernemers ver
richte opsporingen zijn ook van Gouvernements- 
wege verschillende onderzoekingen naar het voor
komen van delfstoffen uitgevoerd. Reeds in de 
vorige eeuw vonden herhaaldelijk dergelijke 
onderzoekingen door Gouvernements mijninge
nieurs plaats, doch eerst van omstreeks 1905 af 
geschiedde dit stelselmatig en op grootere schaal. 
De voornaamste onderzoekingen uit de periode 
1905—1915 zijn die in Djambi en aangrenzende 
gebieden in Palembang (olie) en de verkenningen 
in Benkoelen en Palembang (goud), terwijl in 
deze periode ook aanvingen de onderzoekingen 
naar olie in Atjèh en het Langkatsche en naar 
goud en andere ertsen in Midden-Celebes. Van 
1915 af tot omstreeks 1925 werden de verken
ningen en opsporingen over den geheelen Archi
pel uitgebreid. Zoo werden in den aanvang van 
deze periode W. Borneo (ertsen) en Palembang 
(kolen) verkend of geëxploreerd, daarna volg
den o.a. de onderzoekingen op Nieuw-Guinea 
(olie), Celebes en Borneo (ijzer- en nikkclafzet- 
tingen) en in den Riouw-Archipel (tin.) Van 1920 
en volgende jaren mogen genoemd worden de 
onderzoekingen naar het voorkomen van zwa
vel op verschillende vulkanen, voorts de opspo
ringen op Timor (koper), in Z. Preanger (Djam- 
pangs, goud) en op Boenjoe (olie), tenslotte die 
op Boeton (asfalt), in do omgeving van Tam- 
bang Sawah (goud) en in Z.-Bantam (goud). 
Behalve de genoemde vonden nog vele, mijnbouw 
kundig echter minder belangrijke onderzoe
kingen plaats. De resultaten werden neergelegd 
in de Jaarboeken van het Mijnwezen (meest in 
de Verhandelingen) en in de serie uitgaven van 
den Dienst van den Mijnbouw: „Verslagen en 
mededeelingen betreffende Indische delfstoffen 
en hare toepassingen.” Na 1925 zijn geen mijn
bouwkundige opsporingen van eenigen omvang 
meer aangevangen, doch is de geologische opna
me van verschillende gebieden, zoowel op Java 
als op de Buitengewesten, tevens dienstbaar ge
maakt aan het verzamelen van gegevens over 
het voorkomen van delfstoffen.

Uit het voorgaande blijkt wel, dat in de be
schouwde periode van 1915 tot heden, zoowel 
door particulieren als door het Gouvernement, 
velo pogingen in het werk zijn gesteld om den



s>'

MIJNBOUW.1956

dclfstoffelijkcn rijkdom van den Indischen bo
dem op te sporen. Be resultaten weerspiegelen 
zich, althans eenigermate, in de over hetzelfde 
tijdvak verleende ontginningsrechten. Deze kun
nen, zooals in onderstaande tabel is geschied, 
onderscheiden worden in rechten, die, hetzij door 
het Gouvernement, hetzij door in het genot van 
zelfbestuur gelaten gebieden, bij concessie zijn 
verleend en zulke, welke bij overeenkomst tus- 
schen het Gouvernement en den ondernemer 
zijn geregeld. Deze overeenkomsten kunnen zijn 
gesloten op
Mijnwet (in de tabel aangeduid met 5a), dan wel 
zijn het aannemingscontraeten (A) of zijn het 
overeenkomsten, waarbij de belangen van het 
Gouvernement en die van den ondernemer in 
een gemengd bedrijf (G) zijn vereenigd.

richt, niet in het aantal opsporingen zijn begre
pen, terwijl voorts op verschillende terreinen, 
waarvoor bij 5a-contract reeds ontginningsrech
ten zijn verleend, in werkelijkheid nog opspo- 
ringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daar
tegenover staat, dat voor eenige landstreken, 
waarvoor aanvankelijk vele opsporingsvergun
ningen waren verleend, thans 5a-contracton 
uitsluitend voor (voortgezette) opsporing zijn ge
sloten. Het aanbrengen van de noodige correc
ties in bovenvermeld percentage is practisch 
niet wel doenlijk, doch wel kan worden gezegd, 
dat het cijfer van 3,5% eerder nog een te gunstig 
beeld geeft van de resultaten, welke de mijn
bouwkundige opsporingen hebben opgeleverd. 
Deze resultaten waren bovendien in de meeste 
gevallen niet van zoodanigen aard, dat de des
betreffende delstofvoorkomens in ontginning 
konden worden gebracht. Dit kan blijken uit den 
volgenden staat, waarin voor eenige jaren is ver
meld het percentage der terreinen, welke Yn be
werking zijn gekomen nadat ontginningsrech
ten waren verkregen. Teneinde een vollediger 
beeld van de activiteit op ontginningsgebied te 
verkrijgen, zijn mede in beschouwing genomen 
die opsporingsterreinen, waarvoor reeds conces
sie was aangevraagd, doch welke eerst in volgen
de jaren werd verleend, alsook de Gouverne- 
mentsontginningen. De op deze terreinen be
trekking hebbende getallen zijn voor elk jaar in 
den tweeden regel vermeld, terwijl voorts een 
verdeeling is toegepast naar den aard der delf
stof, nl.: aardolie, aardgas en de op de dezelfde 
wijze voorkomende jodiumverbindingen (A), 
steen- en bruinkolen (K), edele metalen en edel
gesteenten (E) en de overige delfstoffen, zoo- 
als tin, mangaan, zwavel, fosfaat, enz. (O).

:
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reinen, waarvoor winningsreehten zijn verleend, 
is toegenomen met 201. Over hetzelfde tijdvak 
zijn evenwel voor 129 terreinen de verleende 
rechten ingetrokken, teruggegeven of komen te 
vervallen, zoodat in totaal voor 330 terreinen 
nieuwe ontginningsrechten zijn uitgegeven. Stelt 
men dit cijfer tegenover het aantal verleende op- 
sporingsvergunningen vermeerderd met het aan
tal 5a-contracten, welke uitsluitend voor het 
doen van opsporingen zijn gesloten (samen 
9229), dan blijkt dat slechts in 3,5% van de ge
vallen de opsporingen hebben geleid tot het aan
vragen en verleenen van winningsreehten. Hier
bij dient te worden bedacht dat de onderzoekin
gen, welke door het Gouvernement zijn ver-
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Opmerkelijk is de teruggang van het bewer 
kingspercentage der olieterreinen, welke ook in 
hoofdzaak debet is aan de vermindering van hot 
totaal-cijfer. De oorzaken voor dit verschijnsel 
zijn tweeërlei, nl. het uitgeput 
schillende produetieterreinen en de uitgifte van
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raken van ver-
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een groot aantal arealen in ö“-contract, waarop 
geen werkzaamheden, nog of meer, werden ver
richt, zonder dat deze terreinen werden terugge
geven. De cijfers voor de kolenontginningen 
staan in nauw verband met de marktpositie 
van kolen gedurende de beschouwde periode. De 
hooge prijzen in de na-oorlogsche jaren moedig
den de winning van kolen aan, doch de in het al
gemeen reeds zeer gevoelige kolenmarkt rea
geerde in sterke mate op de ingetreden econo
mische depressie, zoodat do winning niet meer 
loonend en voor de in bewerking gebleven ont
ginningen zelfs verliesgevend werd. De bewer- 
kingsfactor voor de edelmetaalterreinen is, na 
het jaar 1915, immer laag gebleven. In het bijzon
der bij deze, maar voorts ook bij de laatste groep 
van^mijnbouwondernemingen, doet zich het ver
schijnsel voor, dat door den opspoorder ontgin- 
ningsrechten worden aangevraagd, zonder dat 
hij de bedoeling heeft zelve de ontginning van 
het ift concessie verkregen terrein ter hand te ne
men. Het zijn veelal weinig kapitaalkrachtige 
ondernemers, die zich aan dit „concessie jagen” 
zetten in de hoop, dat te gelegener tijd de rech
ten op de betrokken terreinen, waar meestal 
een minimum aan opsporingsarbeid is verricht, 
tegen een ruime geldelijke vergoeding op se
rieuze ondernemers kunnen worden overgedra
gen. Het succes van deze methode is totnutoe 
echter zeer gering geweest. Dat de percentages 
voor de laatste groep van terreinen relatief nog 
hoog zijn is te danken aan de omstandigheid, dat 
verscheidene objecten van mangaan, fosfaat en 
ook zwavel op kleine schaal worden bewerkt (de 
zg. „kleinmijnbouw”). Uit de toename van het 
aantal terreinen, waarop ontgïnningsrechtcn 
rusten, en het verminderen van het bewerkings- 
percentage tot de helft kan, mede in verband met 
de omstandigheid dat voor 129 terreinen de ont- 
ginningsrechten intusschen zijn vervallen, reeds 
de conclusie worden getrokken, dat de over de 
geheele periode uitgevoerde onderzoekingen over 
het algemeen geen goede resultaten hebben op- 
geleverd. Van de 330 terreinen, waarop nieuwe 
ontginningsrechten zijn verleend, is dan ook 
slechts een negentigtal in productie gebracht, d.i. 
ongeveer 28%. Voor de olieterreinen is dit per
centage rond 35%.

Mede ter aanvulling van de afzonderlijke be
sprekingen van de verschillende delfstoffen kun
nen over den Europeeschen mijnbouw in Neder- 
landsch-Indic nog de volgende bijzonderheden 
worden medegedeeld.

Aardolie. Noord-Sumatra. Door het uitgeput 
raken van de oude in de vorige eeuw reeds be
kende terreinen, zooals Boeloe 'Belang, Telaga 
Said en in mindere mate ook de Peurculafr-terrei- 
nen (concessie Peureula*, Zuid-Perlak en Oost- 
Peudawa) nam de productie van N.-Sumatra, 
welke in 1909 een maximum van ongeveer 
*175.000 ton bereikte ,af tot rond 142.500 ton in 
1927, Van 1929 af trad een sterke stijging in, 
welke in 1934 tot een nieuw maximum van ruim 
1.000.000 ton voerde en welke hoofdzakelijk te 
danken is aan het nieuwe Rantauveld in hot ön- 
contractsterrein Tamiang-blok, dat over de 
laatste 5 jaren gemiddeld 010.000 ton ople- 
vorde, tegen een totale productie van N.-Su 
matra van nog geen 900.000 ton. Tot uit. 1938 
heeft het Rantauveld rond 3.050.000 ton opge- 
leverd. Van de oude terreinen levert alleen liet

Perlakveld in de concessie Peureula^ in Z. Perlak 
nog een goede productie op van ongeveer 65.000 
ton per jaar. Dit veld, dat reeds van 1900 af in 
bewerking is, heeft vroeger over een lange reeks 
van jaren meer dan 100.000 ton opgebracht (max. 
in 1909 met ruim 330.000 ton) en kan met een 
totale productie van 5.230.000 ton tot de rijkste 
terreinen worden gerekend. Het Telaga-Said- 
veld, waarvan in de vorige eeuw groote verwach
tingen werden gekoesterd, verloor echter spoe
dig zijn beteekenis. Omstreeks 1900 bedroeg de 
jaarproductie nog ongeveer 50.000 ton, doch na 
dien werd slechts over weinige jaren meer dan 
10.000 ton per jaar opgebracht; in de laatste 5 
jaren werd niet meer dan 1.500 ton geprodu
ceerd. De totale productie sinds 1892 bedraagt 
rond 1.030.000 ton. Ook het Daratvcld in de con
cessie Boeloe 'Belang is thans nagenoeg uitgeput 
(productieniveau van de laatste 5 jaren 1000 ton). 
Hoewel later in bewerking genomen dan het Te- 
laga-Saidveld, nl. in 1899, heeft het Daratvcld 
in totaal 1.S60.000 ton opgeleverd, dank zij een 
goede en langdurige aanvangsperiode met ge
middeld 100.000 ton per jaar, welke tot 1915 
voortduurde. Daarop trad een snelle terug val 
in en sinds 1920 is de productie van 10.000 ton 
geleidelijk afgenomen tot het tegenwoordige ni
veau. De overige oudere terreinen, zooals het 
Peudawaveld (concessie O. Peudawa) en de vel
den in de concessie Boekit Mas Paja Bilik, heb
ben slechts geringe of onbeteekenende produc
ties opgeleverd. Van de terreinen, welke na 1915 
in bewerking zijn genomen, heeft het Pangkalan 
Soesoehveld in de concessie Aroebaai van 1917— 
1934 ruim 750.000 ton opgeleverd, het Serang- 
djajaveld in dezelfde concessie van 1926 af tot 
heden 917.500 ton, waarvan in 1938 ruim 90.000 
ton. In 1928 kwam het N.I.A.M.-terrein Poeloe 
Pandjang in exploitatie en heeft thans een pro
ductieniveau van ongeveer 100.000 ton; in totaal 
werd t/m 1938 rond S90.000 ton geproduceerd. 
Over het Tamiangblok werd reeds gesproken, 
terwijl het eveneens in 1929 in productie geko
men Djoeloe Rajeuhvcld in het 5a-terrein O. 
Atjèhblok tot de onbeteekenende terreinen be
hoort. Tenslotte is in 1937 het P. Taboehanveld 
in de concessie Aroebaai in productie gekomen 
met 10.500 ton, terwijl in 1938 ruim 50.000 werd 
geproduceerd. De totale productie van Noord- 
Sumatra heeft over het algemeen een zeer onre
gelmatig verloop gehad. In 1892 kwam als eerste 
het Telaga-Saidveld in productie en reeds in 
1S98 werd een hoeveelheid van 264.500 ton be
reikt. In de beide volgende jaren werd slechts 
ongeveer 8(5,000 ton geproduceerd, doch daarop 
werd op het oude niveau weer doorgewerkt tot in 
1909 een maximum van 475.000 ton werd bereikt, 
De daling naar het minimum van 142.500 ton in 
1927 werd onderbroken door een plotseling 
hooge productie in 1917 door het inkomen van 
het Pangkalan Soesoehveld met een groote op
brengst (welke in volgende jaren gedrukt werd), 
terwijl zich in 1921 duidelijk een tijdelijke ople
ving van het Perlakveld demonstreerde. Na het 
bereiken van dc groote productie in 1934 trad 
een snelle val in tot ongeveer 690.000 ton in 1937, 
waarna opnieuw een stijging is ingetreden tot 
het niveau van 1938 van 905.000 ton. Door de 
onderzoekingen, welke in de laatste jaren zijn 
uitgevoerd, zijn verder geen nieuwe olieaccumu- 
laties van eenig belang aangetroffen. Slechts een
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(het maximum van dit tcrreingcdcclte viel in de 
jarcn 1928—1930 met gemiddeld 117.000 ton), 
terwijl ook de concessies Ramok, Tandj. Loentar 
en Tandj. Loentar Oost thans nog geringe pro
ducties opleveren. Het Berauveld en de terreinen 
in de concessie Ivcnawang, Grissik en West Sc- 
nabing zijn intusschen weder gesloten; van geen 
dezer velden heeft de productie meer dan enkele 
duizenden tonnen per jaar bedragen, 
dene in de periode 1916—1922 uitgegeven 
cessies zijn nimmer of slechts intermitteerend en 
dan met een onbetcckencndc opbrengst in bewer
king geweest, nl. Raloen, Tamiang, Batok, 
Djcrnéh, Langoe, Ivorkai en Kajoe Aro, terwijl 
een tweetal weder teruggegeven werd. Ook ver
schillende 5“-contractsterreinen leverden totnu 
toe geen of slechts een geringe productie op zoo- 
als de Bentajan-, Selaro-, Rebo Njaro-, Iliran-, 
Tebing Abang-, Soeban Boeroeng-, M 
Talang Ba bat-, Soeban Djerigi- en Meraksa- 
blokken, waaraan nog toegevoegd dienen ter wor
den de 5a-opsporingsterrcinen Kikim- en W. 
Ogan-blokken. Waren dus de resultaten der on
derzoekingen deels zeer teleurstellend, aan den 
anderen kant werden op enkele terreinen goede 
en zelfs zeer rijke olic-accumulaties aangeboord. 
In 1928 kwam de voortzetting van het Kloeang- 
veld, gelegen in het 5a-contractsterrein van 
dien naam, in productie en leverde in de jarcn 
1933—1936 een maximum van ruim 400.000 ton 
per jaar. In de laatste twee jaren daalde de op
brengst aanmerkelijk (in 1938 ongeveer 114.000 
ton), maar niettemin kan dit gedeelte van het 
Kloeangveld met een totale productie van ruim
2.600.000 ton in 11 jaren tot de rijke terreinen 
gerekend worden. Het eveneens in 1928 in pro
ductie gekomen Liinauveld, gelegen in de ge
lijknamige concessie en het 5°-contractsterrein, 
leverde tot uit. 1938 ongeveer 609.000 ton oj» 
een productieniveau van 46.000 a 60.000 ton 
’s jaars. Voorts mogen nog genoemd worden het 
in 1934 in productie genomen Mangoendjajavcld, 
dat in 1938 een productie opleverde van bijna
200.000 ton (totale productie rond 322.000 ton), 
het Loentarblok, dat van 1936—1938 totaal ruim
46.000 ton 
veld in het

tweetal boringen had eenig succes, nl. de B.M.P.- 
boring Gebang nabij Pangkalan Brandan in het 
Z.-Aroebaaiblok en de N.K.P.M.-boring Pasèh 
in het gelijknamige 5a-terrcin in de omgeving van 
Lhofr Seumawé. Beide boringen zijn momenteel 
met een geringe jaarproductie 
2.000 ton in bedrijf. De Pasèh-boring is de eerste 
en momenteel ook cenige productieve N.K.P.M.- 
put in Sumatra. De vooruitzichten voor N.-Su- 
matra als olicproduceerdend gebied zijn niet gun
stig. Met uitzondering van het Rantauveld be
wegen alle producties zich in dalende lijn en de 
beteekenis van N.-Sumatra in de toekomst 
schynt voorshands dan ook geheel afhankelijk 
te zijn van de resultaten van dat ccne terrein,

Midden-Sumatra .In het stroomgebied van de 
S. Kwantan in het Boven-Indragirische werden 
in 1931 aan de N.K.P.M. drie 5a-terreinen met 
totaal oppervlak van rond 76.000 ha voor op
sporing en ontginning verleend. De resultaten 
zijn niet bemoedigend geweest en een der terrei
nen werd bereids teruggegeven. In het in 1936 
aan de Ned. Pacific Petr. Mij. uitgegeven Roknn- 
blok met een oppervlakte van 600.000 ha, ge
legen westelijk van en grenzende aan den bene
denloop van de S. Rokan, worden door deze 
maatschappij sinds een tweetal jaren opsporin
gen verricht. De onderzoekingen bevinden zich 
nog in een voorbereidend stadium, zoodat, hoe
wel de geologische structuren niet ongunstig 
voor olie-accumulaties schijnen te zijn. defini
tieve gegevens dienaangaande nog niet beschik
baar zijn gekomen.

Zuid-Sumatra. inclusief Djambi, is sinds 1933 
het voornaamste olie-areaal van Ned.-Indië. 
Nadat in de laatste jaren van de voorafgaande 
periode de productie van dit gebied terugliep 
tot rond 200.000 ton in 1914, trad van 1915 af 
weer een geleidelijke productietoename op. Na 
1925 nam de productie met groote sprongen toe 
tot ruim 3.750.000 ton in 193S, zooals blijkt uit 
het volgende 5-jarige overzicht:
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1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
193S

240,436 kgton 
303.419 
41S.205 

1.654.811 
2.869.597 
3.757.736

Ê produceerde en het Talang Djimar- 
ö°-terrein Limaublok, dat in 1938 een 

productie gaf van ongeveer 195.800 ton en een 
rijk terrein schijnt te zijn. Tenslotte werd in de 
laatste jaren nog op cenige andere 5tt-terreincn 
olie aangetoond in de velden Lilin en N. Kloeang 
(Toengkoel-Dawasblok), G. Kemala (Lematang 
complex) en Tandjoeng Miring (Limau-blok). D<> 
twee eerstgenoemde velden leverden reeds een 
totale productie van 35,000 tot 45.000 ton, de 
overige velden zijn nog onvoldoende onderzocht 
en hadden nog slechts onbeteekendc producties.

Alle in het voorgaande genoemde terreinen 
behooren aan de B.P.M. De N.K.P.M. heeft in 
het Talang Akarveld wel het rijkste terrein van 
Z.-Sumatra en wellicht van heel IndiÖ aangetrof
fen. liet vergunningsterrein, waarop in 1919 
de mijnconcessie Talang Akar werd verleend, 
was door vorige onderzoekers opgegeven, waar
schijnlijk op grond van de toenmaals geldende 
opvatting dat in de oudere Jong-Tertiaire afzet
tingen (in de z.g. Telissa-lagen) geen olie te 
wachten zou zijn. Door de N.K.P.M. werd niet
temin toch dieper geboord en in 1922 werd in de 
oudere afzettingon een olie-accumulatic aange
troffen, welke, gedeeltelijk uit de concessie, ge-

Wat de B.P.M. betreft zijn evenals in N.-Su- 
matra de producties der oude terreinen van 50 ii 
70.000 ton per jaar teruggeloopen tot 10 a 15.000 
ton, o.a. die van de concessies Soeban Boeroeng 
en Babat en de velden in de concessie Moeara 
Enim, of zijn intusschen geheel gestaakt (con
cessies Karang Ringin, Bandjarsari, Lematang, 
Arahan). De productie van het Sumpalveld in de 
gelijknamige concessie werd in 1933 gestaakt en 
overgenomen door het Rebo Njaroveld in dezelf
de concessie; echter bleef de productie nog onbe- 
teekenend. Slechts het Soeban Djerigiveld, sinds 
1905 in bewerking, leverde na een belangrijke 
inzinking in de jaren 1913—1922 weder een goe
de productie op, welke van 1927—1930 een ma
ximum van rond 260.000 ton per jaar bereikte; 
thans is het productieniveau i 100.000 ton. Van 
de omstreeks het jaar 1915 in bewerking geno
men terreinen is het Kloeangveld v.z.v. deel uit
makende van de Kloeang-c 
productie van ongeveer 20.000 ton in bedrijf
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deeltelijk uit het aansluitende ö“-terrein Pen- 
dopo, de grootste jaarproducties van geheel In- 
dië heeft opgeleverd. Nadat van 1910 af totaal
26.000 ton waren geproduceerd, ving in 1920 de 
eigenlijke productieperiode aan met een hoeveel
heid van rond 33.000 ton. In 1929 was deze reeds 
tot het tienvoudige opgeloopen en van 1933 af 
wordt jaarlijks ruim 1.125.000 ton van de Talang 
Akar-anticline verkregen. Sinds 1926 zijn rond
9.780.000 ton geproduceerd. In dit gebied bezit 
de N.K.P.M. voorts nog het Djirakveld, ook in 
het 5 “-terrein Pendopo gelegen, en het eveneens 
belangrijke Bennkatveld in het gelijknamige 5“- 
terrein .Het eerstgenoemde veld kwam in 1931 
in productie en heeft sinds 1935 jaarlijks gemid
deld 300.000 ton opgeleverd en in totaal 1.407.500 
ton. Het laatste terrein werd in 1933 in bewer
king genomen en bereikte in 1937 een maximum- 
productie van ruim 770.000 ton; in 193S werd nog 
geen 250.000 ton geproduceerd, doch in totaal 
werd®van dit terrein moer olie gewonnen dan uit 
het Djirakveld, nl. rond 2.146.500 ton. Van al 
deze terreinen wordt nog voor een reeks van jaren 
een ruime productie verwacht. De verkregen olie 
is een zware, paraffinehoudende olie met een 
s.g. van ongeveer 0,84, een relatief gering ben
zine -en kerosinegehalte en is minder geschikt 
voor het bereiden van verkoopbare soorten bij
producten. De viscositeit is ook groot, zoodat het 
zelfs ia voorgekomen dat de olie bij het uittreden 
uit het boorgat onmiddellijk stolde. Voor het 
verpompen naar de raffinaderij Soengei Gerong 
wordt de ruwe olie daarom vermengd met uit 
aardgas verkregen (lichte) benzine, waardoor de 
viscositeit en het s.g. afnemen. De minder gun
stige samenstelling vereischt een ingewikkelde 
en kostbare raffinage, waarbij het kraken een be
langrijk onderdeel vormt (zie AARDOLIE). Op 
hare overige concessies (Loeboek Batoe, Tiroek 
Tinggal, Rcdan, Kloempang, Soengei Bakoel, 
Sebasa on Mambang) en 5a-terreinen (Manggoel, 
Leko, Rawas-torreinen, Semangoes, Moesi en 
O. Ogan) heeft de N.K.P.M. weinig succes ge
had. in het Benakat-blok werd nog olie aange
boord in de boring Sélo, waaromtrent echter nog 
geen definitieve gegevens zijn bekend geworden.

Behalve de N.K.P.M.-velden hebben vooral in 
de laatste jaren de N.LA.M.-terreinen in Djam- 
bi bijgedragen tot de hooge productie van Z.- 
Sumatra .Achtereenvolgens kwamen in produc
tie Bctoeng (1923), Badjoebang (1927), Tempi- 
no (1931). Kenali Asam (1935), terwijl in 1938 de 
velden Meroeo Senami en Toeba Obi voor het 
eerst met een zeer geringe opbrengst werden ge
noemd. Van deze terreinen, welke nog in op
komst zijn, heeft het Tempino-veld een productie 
geleverd van rond 2.186.000 ton — waarvan in 
1938 617.500 — het Badjoebang veld 1.748.000 
Dit veld heeft in de laatste 5 jaren een meer ge
lijkmatige opbrengst mogen leveren van gemid
deld 210.000 ton. Daarna volgt het Kenali Asam- 
veld met ongeveer 256.000 ton, waarvan in 1938 
bijna 135.000 ton, en tenslotte het Betoengveld 
met een totale opbrengst van rond 226.500 ton. 
Dit terrein is van 1934—1936 gesloten geweest 
on eerst na hot gereedkomen van de nieuwe pijp
leiding en overige voorziening voor het trans
port van de Djambi-olie naar do raffinaderij 
Pladjoe (bij Palembang) weer in productie ge
bracht (zie ook bij N.I.A.M.). De totale Djambi 
jaarproductie, welke in 1935 nog slechts onge

veer 375.500 ton bedroeg, was in 1938 reeds ge
stegen tot rond 1.010.500 ton, terwijl van 1923 
af 4.417.000 ton werden verkregen.

Java. Tot hot oliegebied van Java behoort ook 
Madoera, waarvoor reeds van de vorige eeuw af 
vele opsporingsvergunningen zijn verleend. Ook 
werden eenige concessies en verscheidene ö5- 
contractsterreinen uitgegeven, doch het is nog 
niet mogen gelukken op Madoera olie in eenigs- 
zins belangrijke hoeveelheden aan te toonen. 
Ditzelfde geldt voor W,-Java, dat evenwel voor
namelijk eerst in de laatste 10 jaren de aandacht 
heeft gehad en waar op een viertal 5“-terreinen 
onderzoekingen zijn verricht. Vermelding ver
dient, dat in W.-Ja va de B.P.M.-boring te Tjitaoe 
in 1938 een diepte bereikte van 3.158 m en daar
mede het diepste boorgat van Ned.-Indië is ge
worden. In Midden-Java heeft de concessie 
Klantoeng-Sodjomerto van de Algemeene Pe
troleum Comp. tot 1933 regelmatig een geringe 
productie, varieerend tusschen 100 en 450 ton 
per jaar, opgeleverd. De in 1928 aan de N.V. 
Biting Petr. Mij. verleende 5°-terreinen Biting 
en Salatiga, ten Z. van Semarang gelegen, wer
den in 1933 weder teruggegeven.

Zooals bekend, werd in Oost-Ja va de eerste 
productie in regelmatige ontginning van Ned.- 
Indië verkregen van de concessie Djabakotta 
der Dortsche Petr. Mij. (1886). Sindsdien liep de 
productie geleidelijk op tot in 1914 een hoeveel
heid van 200.000 ton overschreden werd. Ge
durende een veertiental jaren bleef het produc
tieniveau vrijwel constant op gemiddeld 247.500 
ton per jaar ,doch in 1928 trad een plotselinge 
stijging in; over de volgende 9 jaren werden 
gemiddeld rond 512.000 ton geproduceerd. In 
1937 volgde een tweede sprong tot ongeveer
950.000 ton per jaar. Door de B.P.M. werd ruim 
98% van de Java-olie gewonnen uit een tiental 
concessies. Hoewel ook hier eenige der oudste 
velden geheel of nagenoeg uitgeput zijn, heb
ben de Java-terreinen een meer gelijkmatige (zij 
het dan zelden een groote) productie opgeleverd 
dan de terreinen van Sumatra. Het oudste ter
rein, het Koctiveld in de concessie Djabakotta, 
is nog steeds in bewerking; de productie is nim
mer groot geweest, hoogstens enkele duizenden 
tonnen ’s jaars, en beloopt sinds 1920 niet meer 
dan ongeveer 300 ton. In 1927 kwam het Kroe- 
ka-Poempanganveld in dezelfde concessie in 
productie met ongeveer 20.000 ton, welke van 
1936 af opgevoerd werd tot een niveau van
50.000 ton. Het eveneens in de nabijheid van 
Soerabaja gelegen Lidahveld in de concessies 
Lidah-lvoelon, 12 Dessa’s en Madec heeft ge
durende een dertigtal jaren een tamelijk gelijk
matige opbrengst gehad van gemiddeld 52.700 
ton per jaar. Sinds 1935 is de productie aan het 
verminderen; zij bedraagt thans ongeveer 25.000 
ton; in totaal heeft dit terrein sinds 1893 1.938.000 
ton opgeleverd. De olie van het Soorabaja-ge- 
bied is sterk asfalthoudend en wordt in de raffi
naderij te Wonokromo op asfalt verwerkt. De 
overige olievelden van eenig belang liggen in het 
Rembangsche. Van de oudere, in de laatsto jaren 
van do vorige eeuw in bewerking genomen 
velden zijn de Dangdangilo- en Ngrajongvelden 
in de concessie Tinawoen in 1931 gesloten nadat 
in totaal resp. 1.589.500 en 156.500 ton waren 
verkregen, uit welke cyfers de belangrijkheid 
dezer terreinen blijkt. Eerstgenoemd terrein is
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gebracht, welke in de raffinaderij te Kapoean 
zijn verwerkt.

Met uitzondering van het Kawcnganveld kun
nen van Java geen bijzondere verwachtingen 
worden gekoesterd. De onderzoekingen in de 
laatste jaren hebben geen nieuwe olie-accumula- 
ties aangetroffen behalve in de B.P.M.-conccssio 
Tawoen, doch ook van dit terrein worden de mo
gelijkheden niet hoog geschat.

Borneo. In Z.O.-Borneo zijn in het stroomge
bied van de Barito- en Dajakrivieren in de laatste 
tien jaren door de groote oliemaatschappijen 
uitgebreide onderzoekingen verricht, welke ge
leid hebben tot het uitgeven in 5“-contract van 
het Amoentai-blok aan de B.P.M. (1930) en het 
Ivahajanblok aan de N.K.P.M. (1937). De door 
laatstgenoemde maatschappij uitgevoerde diep- 
boringen hebben totnutoe negatieve resultaten 
opgeleverd; de vooruitzichten voor de B.P.M. 
schijnen wel gunstiger tc zijn; nadere gegevens 
zijn echter nog niet bekend geworden. InDost- 
Bornco, in het Mahakamgebied, liepen de pro
ducties van de drie, in het begin van deze eeuw 
reeds bekende, groote terreinen Louise, Sam- 
bodja (concessie Xonny) en Moeara-Anggana 
min of meer geleidelijk op tot resp. 90S.000,
501.000 en 200.500 ton. Voor beide eerstgenoem
de terreinen was met deze producties het hoogt 
punt bereikt en trad een regelmatige daling in. 
Het productie-nivcau is voor Louise thans onge
veer 280.000 ton en voor het Sambodjaterrein 
ongeveer 190,000 ton. De sterke vermindering 
kon slechts ten deele worden te niet gedaan door 
de toenemende productie van het Moeara-Ang- 
gana-veld (tot 510.000 ton in 193S) en de in 
de jaren 1923—J925 in bewerking genomen ter
reinen Semberah en Oeloe Karang Moemoes, 
noordelijk van de Mahakam gelegen, en het Ba- 
likpapanveld. Deze drie terreinen hebben trou
wens zelden meer dan eenige duizenden tonnen 
’s jaars geproduceerd. Nieuwe vondsten zijn in 
dit of aangrenzende gebieden niet gedaan. In 
overeenstemming met het verloop van de pro
ductie in de voornaamste terreinen bereikte de 
totaal-productie van O.-Borneo in 1929 een ma
ximum van 1.010.500 ton, terwijl thans rond 
1.000.000 ton wordt opgebracht. Van 1S9S af, 
het jaar waarin de concessie Louise in bewerking 
kwam, tot heden zijn in O.-Borneo ruim
30.400.000 ton olie geproduceerd, waarvan uit 
het Louiseveld 17.944.000 ton, uit het Moeara- 
Anggana-veld, sinds 1902 in productie, 5.507.500 
ton en uit het Sambodja-terrein van 1910 af 
0.771.500 ton.

Ook in Noord-Bornco zijn ge 
terreinen meer ontdekt. Op Tarakan is het Pa- 
moesianveld, zich voornamelijk uitstrekkende 
over de concessies Tarakan I en IJ, in 1906 in 
productie gekomen en bereikte in de jaren 1927 

maximum-opbrengst van 1.1SO.OOO 
ton ’s jaars. Sindsdien is de productie afgenomen 
tot ongeveer 600.000 ton in 1936—1938; in to
taal werden 18.538.000 ton olie verkregen. Het 
andere Tarakanterrein, het Djocwataveld in de 
concessies Tarakan II en V, kwam eerst in 1925 
in productie en levert thans ongeveer 140.000 
ton per jaar. Dit veld heeft totaal rond J.022.000 
ton geproduceerd en is dus wel belangrijk kleiner 
dan het Pamoesian-terrein. De Tarakan-olie kan, 
na van het meegevoerde water ontdaan te zijn, 
direct als stookolie worden gebruikt. Het eiland

in 1937 weder in productie gebracht en leverde in 
193S ongeveer S.500 ton. Het Ledokveld (con
cessie Panolan), waarbij geologisch ook het klei
ne Ngleboerveld (concessie Djepon) gerekend 
kan worden, is van de andere velden wel het be
langrijkste en dat wel minder omdat het steeds 
een relatief belangrijke bijdrage in de Java-pro- 
ductie heeft opgeleverd van gemiddeld bijna 
60.000 ’s jaars, dan wel dat de samenstelling bij
zonder gunstig is voor de bereiding van voor de 
Javamarkt geschikte kerosine. Ook het in 1909 
in productie gekomen Ngloboveld (concessie 
Djepon) levert dezelfde „Ledok”-olie. De be
schikbare reserve van deze terreinen wordt ge
spaard in verband waarmede de jaar])rodueties, 
welke voor het Ledokveld van 1923—1930 ge
middeld ongeveer 125.000 ton en voor het Nglo
boveld van 1929— 1934 ongeveer 150.000 ton 
hebben bedragen, thans gedrukt zijn tot 50 & 
60.000 ton. Van het Ledokveld is in totaal van
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1S9G af 2.515.000 ton verkregen en van het 
Ngloboveld van 1909 af 1.358.500 ton. In de con
cessie Djepon zijn voorts nog de minder belang
rijke velden Semanggi (sinds 1900) en Banjoe- 
Asin (sinds 1913) in productie resp. met ongeveer
20.000 en 1.500 s\ 2.000 ton ’s jaars. In de periode 
1905—1930 zijn nog in bewerking geweest de ter
reinen Gegoenoeng, Kedinding en Banjoebang; 
echter heeft de productie dezer velden zelden 
meer dan enkele duizenden tonnen ’s jaars be
dragen. Verreweg het belangrijkste Java-terrein 
en tevens een der groote productievelden van 
Indië is het in 1927 in productie gekomen Iva- 
wenganveld, gelegen in de concessies Wonosari 
en Tinawoen. Aanvankelijk werden van dit veld 
niet zulke groote verwachtingen gekoesterd, al 
was de plotselinge stijging van de Java-produc- 
tie in 1928 voornamelijk aan dit terrein te dan
ken. Eerst in de laatste jaren is gebleken, dat de 
olievoerende zanden op grootere diepte een rui
me uitgebreidheid bezaten en dat het Kawe- 
nganveld geologisch tevens de van 1910—1920 
in productie genomen velden Wonosari-Oost en 
-West, benevens het nieuwe Kidanganveld 
vatte. Het Kawenganveld in engeren zin produ
ceerde van 1928—1936 gemiddeld ongeveer
173.000 ton, welke opbrengst in de laatste twee 
jaren opgevoerd werd tot ongeveer 640.000 ton. 
Van 1927 af heeft dit terrein reeds 2.851.000 ton

e-

r. om-

r
opgeleverd. De beide Wonosari-terreinen hebben 
een onbeteekenende productie opgebracht, die 
van het Kidanganveld heeft in de laatste twee 
jaren 60.000 ton ’s jaars bedragen. Van de overige 
B.P.M.-terreinen in Rembang mag tenslotte nog 
het in 1905 in productie genomen Gabocsveld 
genoemd worden, dat weliswaar zelden een pro
ductie van meer dan 10.000 ton heeft opgeleverd, 
doch dat vermeldenswaard is omdat deze olie, 
de zg. zware Rembang-olie, een hoog s.g. en een 
bijzondere samenstelling heeft, welke moeilijl 
heden bij de raffinage oplevert. Het terrein is 
om deze reden in 1936 gesloten.

N.K.P.M. bezit in het Rembangschc drie klei
ne productieve terreinen nl. de concessies Pètak 
en Tremboel en het 5“-terrein Loesi I, welke ach
tereenvolgens in 1914, 1917 en 1932 in bewer
king zijn gekomen. Het laatste veld heeft de 
hoogste jaarproducties opgeleverd, welke over 
enkele jaren een niveau van 10.000 ton heeft be
reikt; thans wordt 5 a 6.000 ton geproduceerd. 
In totaal hebben deze 3 terreinen 188.000 ton op

en nieuwe olie-i
i
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Het algemecne prijsvcrloop kan o.a. uit de op
brengst van de Oembilinkolen per ton worden 
afgeleid (de opbrengstprijzcn van andere dan de 
Gouvernementsontginningen staan niet ter be
schikking):

Boenjoe werd omstreeks een vijftiental jaren 
geleden van Gouvcrncmcntswege op olie onder
zocht en in 1928 in de N.I.A.M. ondergebracht. 
De producticre8ultaten waren zeer teleurstel
lend en hot veld heeft van 1929—1937 slechts 
ruim 50.000 ton olie opgeleverd. De overige con
cessies zijn practisch zonder eenige beteekenis 
gebleken.

Ceram, dat sinds 1913 aan de olie-productie 
deelneemt, heeft gedurende een lange reeks van 
jaren een tamelijk regelmatige opbrengst van ge
middeld 43.000 ton geleverd, doch in de laatste 
jaren wordt de productie opgevoerd en is thans 
ongeveer 80.000 ton. In totaal zijn ruim 887.000 
ton geprodueecrd, welke nagenoeg geheel van 
het Boelabaaivcld, gelegen in de concessie Boela 
en, het 5n-contractsterrein Lemoen, afkomstig 
zijn. De overige terreinen zijn van geen beteeke
nis. De Ceram-olie wordt ter verwerking naar 
Balikpapan afgevoerd.

U?t het voorgaande blijkt, dat de productie der 
oudere terreinen, waarvan verscheidene intus- 
schen reeds gedurende een veertigtal jaren in be
drijf zijn, over de geheele linie aan het afnemen is. 
Dat niettegenstaande dit normale verschijnsel 
de productie van Ncd.-Indië zich nog in stijgende 
lijn beweegt (zie AARDOLIE) is te danken aan 
enkele rijke terreinen, welke in de laatste 10 ja
ren zijn gevonden, nl. het Tamiangveld in Noord- 
Sumatra, de Talang-Akar-Pendopo- en Bena- 
katvelden in Zuid-Sumatra en het Kawengan- 
veld op Java, terwijl voorts Djambi de rij der 
producenten is komen versterken. Voorshands 
is Djambi echter het eenige nieuwe oliegebied 
van belang dat gevonden is, zoodat de toekomst 
voor dc olie-industrie weinig bemoedigende per
spectieven biedt. Ned.-Indië neemt onder de 
wereldproducenten nog de vijfde plaats in met 
2,4 & 2,8% der wereldproductie; het laatste cij
fer werd in 1938 bereikt door een rccordproduc- 
tie van 7.397.774 ton, waarvan de B.P.M. even
als vroeger het grootste deel heeft opgebracht. 
Toch heeft deze maatschappij dc monopolis
tische positie, welke zij door toepassing van een 
stelsel van assimilatie in de eerste tien jaren van 
deze eeuw had weten te veroveren, verloren door 
de opkomst van de N.K.P.M., die thans ongeveer 
25% van dc Indische productie levert. In de 
laatste jaren is daarbij nog een derde maatschap
pij gekomen, de Ncd. Pacific Petroleum Mij. (zie 
aldaar), die echter nog niet over productieve ter
reinen beschikt.

Kolen. Hoewel de voorraad aan steen- en bruin
kolen in Ned.-Indië vermoedelijk in een milliar- 
dencijfer uitgedrukt moet worden, is de kolen
mijn bouw daar te lande nimmer van groote be
teekenis geweest. De voornaamste oorzaak daar
van is wel de minder goede kwaliteit der Indische 
kolen (zie onder KOLEN), doch ook andere fac
toren spelen een belangrijke rol. In de omliggen
de landen wordt eveneens kolen, en niet zelden 
van betere hoedanigheid dan de Indische, aan
getroffen, zoodat de concurrentie groot is, welke 
zich in den loop der jaren nog sterker heeft doen 
gevoelen door de toenemende verdringing van 
kolen door andere bronnen van energie (aard- 
olie-producten, waterkracht). Bij een relatief 
geringwaardig product als kolen oefenen de 
vrachttarieven voorts een belangrijken invloed 
uit op de opbrengstprijzen, zooals in het bijzon
der tijdens de economische depressie is gebleken.

1915 / 9,67 
1920 „ 25,8S 
1925 „ 12,71

1930 I 11,57 
1935 „ 5,37 
1940 „ 7,20 (verwachting 

medio 1939).
i

I

De na-oorlogsche jaren waren, in verband met 
de ontwrichting van den kolenmijnbouw in ver
schillende oorlogvoerende landen, voor de Indi
sche kolenmarkt zeer gunstig. Naarmate zich 
echter meer normale toestanden instelden, daal
den de prijzen belangrijk. Ook de periode van 
hooge conjunctuur (1925—192S) vermocht hier
in geen verbetering te brengen en na het intreden 
van de crisis zakte het prijspeil zoover in, dat van 
een rendabele winning al spoedig geen sprake 
meer kon zijn. Eerst in den allerlaatsten tijd is, 
dank zij den politieken toestand in O.Azië en de 
verhooging van de algemeene vrachttarieven, 
voor de Indische kolen een betere concurrentie
mogelijkheid geschapen, welke in hoogere op
brengsten uitdrukking vindt. Een en ander heeft 
tengevolge gehad, dat voor de kolenwinning 
over de geheele periode 1915—1939 niet meer 
dan matige belangstelling heeft bestaan. Welis
waar werd na 1915 nog een vijfentwintigtal ko
lenterreinen in concessie uitgegeven, doch daarte
genover staat, dat intusschen van de winnings- 
rechten van tien terreinen is afgezien. In het 
voorgaande is reeds medegedeeld welk gering 
percentage van de uitgegeven terreinen in be
werking is genomen. De productie heeft in de 
laatste 20 jaren gevarieerd tusschen 1 en 1,9 
millioen ton, waarvan steeds het grootste deel 
voor binnenlandsch verbruik is bestemd geweest. 
In den laatsten tijd neemt intusschen de export 
naar diverse Oost-Aziatische havens (Singapore 
Penang, Manila, Hongkong, Bangkok) toe. Stelt 
men het huidige productieniveau op 1,5 millioen 
ton, dan is ongeveer 1/3 hiervan voor export naar 
genoemde havens bestemd. De rest wordt in In- 
dië verbruikt, waarvan door de scheepvaart 
(vrnl. de K.P.M.) ruim de helft, de (Staats-) 
spoorwegen ongeveer 1 /3, terwijl het restant door 
diverse bedrijven, w.o. de Cementfabriek Inda- 
roeng bij Padang en de Bangkatinwinning samen 
het leeuwenaandeel hebben, wordt afgenomen. 
Wanneer men bedenkt, dat de totale Ned.-In
dische kolenproductie van dezelfde orde van 
grootte is als die van de kleinste Staatsmijn in 
Nederland, kan het niet verwonderen, dat het 
aandeel van Indiö in de wereldproductie in hon
derdsten van procenten uitgedrukt wordt. De 
belangrijkheid van dc Indische kolen ligt in de 
toekomst, wanneer het nl. economisch mogelijk 
zal zijn geworden uit kool vloeibare brandstof te 
winnen.

Goud. In het artikel GOUD is reeds medege
deeld, dat deze tak van mijnbouw vele teleur
stellingen heeft opgelcverd. Dat ondanks de 
slechte ervaringen goud steeds de belangstelling 
van den mijnbouwondernemer heeft behouden, 
is vermoedelijk voor een deel daardoor to verkla
ren, dat goud, zij het in geringe hoeveelheden, 
bijna overal in Indië voorkomt, waardoor de 
hoop levendig is gebleven dat men eens op een
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do bepalingen van de 5a-overecnkomst rust op do 
NITEM do verplichting jaarlyks een oppervlakte 
van 30.000 ha in onderzoek te nemen. In ver
band met de ongunstige tijdsomstandigheden 
verleende het Gouvernement over do jaren 1932 
—1937 van deze bepaling dispensatie; eerst in 
1937 werd de exploratie op het eiland Lingga her
vat.

ryke of althans economisch te ontginnen afzet
ting zal stuiten. Ongetwijfeld bezit Indiö afzet
tingen ,dic voor ontginning in aanmerking ko
men, al mag dan niet gerekend worden op objec
ten als Redjang Lebong en Simau, welke een bc- 
drijfsduur van cenige tientallen jaren hebben 
(gehad). Voor ondernemingen van klein formaat, 
mits grondig voorbereid en zuinig beheerd, zou 
in Ned.-Indië zeker plaats kunnen zijn, zooals 
bv. door de Balimbingen G. Aroemmijnen is be
wezen. De geschiedenis van den goudmijnbouw 
leert evenwel, dat het vooral aan een grondige 
voorbereiding dikwijls heeft ontbroken, waarby 
echter moge worden opgemerkt, dat daarvoor 
relatief groote geldsbedragen noodig zijn, waar
over in den regel niet wordt beschikt. In de laat
ste jaren zijn ook enkele grootsch opgezette on
dernemingen aangevangen, nl. de ontginning met 
baggermolens van een stroomgoudafzctting in 
den bovenloop van de S. Kampar (Sumatra) en 
die van goudhoudcnde ertsgangen in Z. Bantam, 
doch in het algemeen kan men uit de resultaten 
der onderzoekingen, welke in de laatste 20 jaren 
zijn uitgevoerd ,dc conclusie trekken, dat groote 
objecten wel tot de'zeldzaamheden zullen behoo- 
ren. In dit verband kan nog worden medegedeeld, 
dat door de uitgebreide onderzoekingen, welke 
het Marsman-conccrn (dat in de Filippijnen be
langrijke goudmijnen bezit) in de jaren 1935 en 
volgende op diverse concessie- en ook vergunnings- 
terreinen heeft verricht, evenmin eenigszins be
langrijke afzettingen zijn gevonden, terwijl ook 
de M.M. Redjang Lebong, welke na het beëin
digen van de exploitatie onder de oude directie 
(Fa. Erdmann & Sielcken) naar nieuwe objecten 
zocht, daarin totnutoe nog niet voldoende is ge
slaagd. Het aandeel van Ned.-Indië in de wereld- 
goudproductie bedraagt thans ongeveer 0,2%.

Tin. Van Gouvcrnementswege werd van 1918 
—1922 een verkenning uitgevoerd op de eilanden 
van den Riouw Archipel, op de Anambas- en Na- 
toenaeilanden en op die behoorende tot de res. 
Oostkust van Sumatra. Behalve op laatstgenoem
de werd op de meeste eilanden tinerts aangetrof
fen, in den regel echter slechts in onbeduidende 
hoeveelheden of in niet voor ontginning in aan
merking komende kleine afzettingen. Slechts op 
Karimoen, Koendoer en Bintan werden hoop
volle aanwijzingen verkregen. Het verdere on
derzoek werd verricht door de in 1926 opge
richte Ned.-Ind. Tin Exploitatie Mij. (N.I.T.E.M. 
zie BILLITON-CONCERN), welke in 1927 con
cessie verkreeg op het eiland Karimoen en een 
terrein op Koendoer, terwijl in 1928 met het In
dische Gouvernement een 5a-overeenkomst werd 
gesloten voor de opsporing van tin en wolfra- 
mium op de overige tot de res. Riouw en Onder- 
boorigheden behoorende eilanden met uitzonde
ring van Singkep en een op Batam gelegen ter
rein, waarbinnen het doen van mijnbouwkundige 
opsporingen bij G.B. van 11 Januari 1927 No. 
26 om redenen van algemeen belang verboden 
was. De concessieterreinen op Karimoen en 
Koendoer zijn in de jaren 1928—1931 in proef- 
ontginning geweest (totale productie 2745 quin- 
talen tin), welke na het intreden van de crisis 
en in verband met de internationale maatrege
len tot productiebeperking (zie TIN) werd be
ëindigd. Door de onderzoekingen is op deze 
eilanden een ontginbare hoeveelheid van onge
veer 85.000 quintalen tin aangetoond. Volgens
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Een tweede areaal, waar meer uitgebreide on
derzoekingen naar tin hebben plaats gevonden, 
ligt in Midden-Sumatra, nl. in het bovenstroom- 
sche gebied van de S. Kampar Kanan (Bang- 
kinang, res. Sumatra’s Westkust) en van de S. 
Siak (S. Tapoeng Kiri, res. Oostkust v. Sumatra). 
Hier w'erd, nadat door een voorafgaand onder
zoek in 1924, waarbij de resultaten der in de eerste 
jaren dezer eeuw en van 1911—1916 van Gou- 
verneinentswege uitgevoerde exploraties werden 
bevestigd, in de jaren 1925—1930 door de Mijn
bouw Mij. „Stannum” (zie BILLITON-CON
CERN) voornamelijk door middel van een ttag- 
germolen een productie verkregen van rond 
6835 quintalen tin. De resultaten van het grond
onderzoek bleven echter ver beneden de ver
wachtingen, terwijl de in exploitatie genomen 
terreinen eveneens tegenvielen. Moeilijkheden 
van technischcn aard deden, na den prijsval op 
do tinmarkt, in 1930 mede besluiten tot beëin
diging van de werkzaamheden. Behalve op de 
in ontginning zijnde eilanden Bangka, Billiton 
en Singkep, w'aarvoor verw'ezen wordt naar het 
artikel over TIN, zijn geen tinafzettingen van 
eenige beteekenis meer aangetroffen. Het aan
deel van Ned.-Indië in de wereldproductie is 
zeer belangrijk en heeft in de laatste jaren 16 a 
18% daarvan uitgemaakt.

T.a.v. de afzettingen van ijzer en nikkel in 
Midden- en Z.O.-Celebes en in Z.O.-Borneo 
(Koekoesan-gebergte), welke in de twintiger ja
ren van Gouvcrnementswege waren onderzocht, 
is in de laatste 5 jaren van particuliere zijde be
langstelling getoond. Voor de exploitatie van 
genoemde gebieden bestaan thans ten dcele reeds 
ver uitgewerkte plannen, zoodat deze afzettin
gen eerlang in ontginning zullen worden ge
bracht (zie verder onder de afzonderlijke hoofd - 
stukken).

Van de niet in art. 1 der Indische Mijnwet ge
noemde delfstoffen is het bauxiet (aluminium- 
erts) het belangrijkste. Behalve de afzettingen 
op Bintan en enkele omliggende eilanden, welke 
door de N.I.B.E.M. (zie BAUXIET en BILLI
TON-CONCERN) worden ontgonnen, is op 
Zuid-Bangka eveneens bauxiet gevonden, voors
hands echter in geringe hoeveelheden. De bau- 
xictwinning, welke eerste in 1935 is begonnen, 
heeft zich in enkele jaren snel uitgebreid, zoodat 
Ned.-Indië thans reeds ongeveer 8% van de we
reldproductie oplevert, welk percentage in de 
naaste toekomst zeker nog zal toenemen.

De overige onder deze groep vallende delfstof
fen worden in „klein-mijnbouw” ontgonnen. 
Over het algemeen is van deze soort van afzet
tingen weinig bekend. Voor wat die op Java be
treft, werden de beschikbare gegevens kort ge
leden door den Dienst van den Mijnbouw gepu
bliceerd in de uitgavenserie „Verslagen en Meded. 
betr. Ind. Delfstoffen enz.” als No. 22: „Delf
stoffen op Java m.u.v. aardolie, kolen en ert
sen” (1939). In het Jrb. Mijnwezen, Alg. Gcd. 
worden de jaarproducties van kalksteen, mergel,

1
■i

'
\

)

.
i

i
'

.•

i

/:
■

ï

)
:
;

i
;'
}

\

l
>

:
■:

:
t

■

i
:

I:______L—_______



MIJNBOUW 1963

klei, tras e.d., voor zoover bekend, vermeld.
Voor de overige delfstoffen zoonls mangaan- 

erts, zwavel en fosfaat, kan naar do desbetreffen
de artikelen worden verwezen.

> <f ' algemeene industrieele mijnbouw-
EN EXPLOITATIE MIJ (A.I.M.E.M). Deze in 
1918 met een maatschappelijk kapitaal van 
/ 500.000 opgerichte mijnbouwmaatschappij 
heeft zich voornamelijk toegelegd op de winning 
van mangaanertsen (zie aldaar), waarvan zij 
tot nu (1939) de eenige producent in Ned.-Indië 
is. Van omstreeks 1924 af dateert eohter ook haar 
interesse voor andere delfstofafzettingen. Zoo 
neemt zij met / 460.000 deel in de N. V. Zwavel- 
ontginning „Kawah Poetih” (maatsch. kap. 
/ 600.000), waarvan zij sinds 1928 de directie 
voert (zie ZWAVEL). De verdere onderzoekin
gen betroffen de edelmetaal- en cinnaberhoudcn- 
de zinkloodertsen van Plèrèd in het Krawangsche 
(res. Batavia), waarvoor in 1933 de concessie 
Pasft Gombong en Tjiseuti werden verleend, doch 
die in 1938 weder werden ingetrokken. Voorts 
het onderzoek in aannemingscontract van de 
goud- zilvergangen in de Djampangs (res. Buiten
zorg), welk terrein in de jaren 1920—1923 van 
Gouvernementswege was verkend; ook dit on
derzoek leverde geen goede resultaten op.

De uitbreiding van de werkzaamheden en 
vooral de deelname in de zwavelwinning op de 
Kawah Poetih (G. Patoeha, res. Priangan), wel
ke onderneming eerst in 1937 een dividend van 
5% oplcvorde, noodzaakte in 1926 tot verhoo- 
ging van het gestorte kapitaal tot / 500.000. dat 
in den loop der jaren 1927—1930 verder opge
voerd werd tot / 1.200.000, terwijl het statutair 
kapitaal in 1921 tot / 1.000.000 en in 1929 tot 
/ 2.000.000 werd verhoogd. De laatste uitgifte in 
1930 ad / 250.000 vond tegen een koers van 250% 
te Amsterdam plaats. In 1931 werd de Alg. Erts 
Mij. te Rotterdam, welke toenmaals de verkoop 
van de producten in Europa verzorgde, overge
nomen voor / 200.000, terwijl de A.I.M.E.M. 
voorts nog met / 41.000 deelneemt in de Activit 
te Amsterdam, welke maatschappij zich bezig 
houdt met de vervaardiging van geactiveerde 
kool.

Ivliripan en Pcnggoeng in Jogjakarta, oorspron
kelijk ten name van H. W. v. Dalfscn staande, 
werden in 1918 overgenomen door de Alg. In- 
dustrieëele Mijnbouw en Exploitatie Mij. Laatst
genoemde concessie is niet in exploitatie geweest, 
evenmin als de in 1922 door de A.I.M.E.M. over
genomen aansluitende concessies Pengasih I en 
II ten name van S. M. M. Milar-Uckcn, in 1912 
verleend. In de concessie Kliripan zijn 3 mijn
velden in exploitatie genomen, nl. in volgorde 
van belangrijkheid Rembang, Andjir en Ke- 
rengseng. Van 1918 t/m 1938 werd rond 193.000 
ton mangaanerts geproduceerd; de bloeiperiode 
viel in de jaren 1925 —1930 met topproducties 
in 192Sen 1929 van onderscheidenlijk 24.412 en 
20.892 ton. Door het intreden van de crisis, 
waardoor de afzetmogelijkheden verminderden, 
alsook door de geleidelijke uitputting van de erts
afzetting, moesten achtereenvolgens Kerengseng 
(1931) en Andjir (1936) worden gesloten, terwijl 
van Rembang uit restanten thans nog een kleine 
jaarproductie van enkele duizenden tonnen 
wordt verkregen. Geproduceerd werden twee 
soorten erts: ovenerts (voor toeslag in de staal
industrie) met 45—52% Mn of 70—80% MnO, en 
bruinsteen met 80—93% MnOa, welke hoofdzake
lijk in de chemische industrie en voor het ver
vaardigen van droge batterijen wordt toegepast. 
Voor beide producten bestond aanvankelijk een 
goede markt in Azië (Japan), voorts ook in Eu
ropa, Amerika en Australië, doch na het intre
den van de werelddepressie ging eerstgenoemde 
markt verloren, zoodat de A.I.M.E.M. thans 
hoofdzakelijk op den afzet in Europa is aange
wezen. Vooral de verkoop van ovenerts onder
vond ernstige stagnatie; eerst na 1935 kwam 
hierin eenige verbetering. In verband met de 
aanstaande uitputting van de Kliripanterreinen 
werden van 1930 af exploraties verricht op een 
12-tal concessies in de omgeving van Kliripan 
(welke intusschen weer werden ingetrokken) en 
verschillende vergunningsterreinen ten Zuiden 
van Jogjakarta (Nawoengan en G. Kidoel) en in 
het Solosche (Batoeretno). Deze exploraties le
verden nog geen gunstige resultaten op. Meer 
succes werd in VV.Java verkregen ,waar bezuiden 
Tasikmalaja in 1933 een drietal concessies werd 
verleend. Het voornaamste veld is hier Kom- 
peang (inynwerk Karangnoenggal) in de con
cessie Panglaksaiin, hetwelk in de laatste jaren 
5 a 6000 ton opleverde. Sinds 1933 zijn uit de 3 
concessies tezamen en van exploratieterreinen 
in de omgeving ongeveer 22.000 ton verkregen.

Behalve door de A.I.M.E.M. werden van 1930 
af ook door andere ondernemers exploraties ver
richt naar het voorkomen van mangaanerts, o.a. 
in het Djembersche, ten Zuiden van Tasikmalaja 
en in Z. O. Borneo, waarbij in totaal rond S50 
ton werden gewonnen. Voor verdere gegevens 
betreffende mangaanafzettingen kan worden 
verwezen naar: Versl. en Meded. betr. Ind. delfst. 
No. 5 „Voorkomen en gebruik van mangaan
ertsen” (1918).

BILLITON-CONCERN. De Billiton Mij. werd T 
in 1860 opgericht ter voorzetting van de tin- 
exploitatie op Billiton. waarvoor in 1852 aan 
Hendrik, Prins der Nederlanden, on Vincent G. 
baron van Tuyll van Serooskerken concessie was 
verleend. Deze onderneming, aanvankelijk op
gezet met een kapitaal van / 500.000. had met 
groote moeilijkheden, zoowel van technischen

Van 1933 af werden nog exploraties verricht 
op koperhoudendc gangafzettingen ten Zuiden 
van Tasikmalaja en van 1937 af op loodgangen 
in de G. Sawal (n-lijk van Tasikmalaja). Ook de
ze onderzoekingen vielen weinig bemoedigend 
uit. Betere resultaten werden bereikt bij de ex
ploratie naar fosfaten in het Karangbolong-ge- 
bergte, waar een afzetting (Idjoc) sinds 1937 
in ontginning is (zie ook FOSFORIET). Ten
slotte moge worden vermeld, dat een onderzoek 
naar vollersaarde of bleckaarde bij Nanggoelan 
(Jogja) sinds korten tijd gaande is. Over 1922 
werd voor de eerste maal dividend uitgekeerd 
(6%), mot welk jaar een periode van voorspoed 
aan ving, welke tot 1930 voortduurde. Over deze 
periodo werd in totaal 1037j% dividend uitge
keerd of gemiddeld 20,4%, torwijl over de jaren 
1926—1928 in totaal nog / 700 per aandeel be
schikbaar kon worden gesteld voor kapitaals- 
uitbreiding. Het jaar 1931 leverde verlies op, 
over 1932 en 1933 werd 4% over 1934 en 1935 
nihil en ovor de volgende jhren achtereenvolgens 
0, 10 en 9% uitgekeerd'

MANGAANERTSEN. (Aanv. Dl II en Dl. VI 
of suppl. afl. blz. 959). Do oude mijnconcessies
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werden pogingen aangewend om den duur van 
het concessiecontract van 1852 te verlengen van 
40 tot 7o jaren. Deze pogingen slaagden in zoo
ver, dat in 18S1 onder het bewind van den tocn- 
maligen Gouverneur -Generaal ’s Jacob een over
eenkomst werd gesloten, waarbij o.a. de conccs- 
sieduur op 75 jaren werd bepaald, terwijl de 
pachtschat van 3% der bruto-opbrengst werd 
verhoogd tot 4% (bij het concessiecontract van 
1S52 bedroeg de pachtschat 10% van de zuivere 
opbrengst, doch deze was in 1864 gewijzigd in 
3% der bruto-opbrengst). Op deze overeenkomst 
werd in 1SS2 de Koninklijke goedkeuring ver
kregen, doch de publieke opinie en de Staten- 
Generaal verzetten zich ten heftigste tegen de 
aanvaarding van het contract door het Land on
der aanvoering van het motief, dat de gesloten 
overeenkomst was aangegaan met terzijdestel
ling van de wettelijke bepalingen van het K.B. 
van 1873. Tot een definitieve oplossing van deze 
kwestie kwam het niet en intusschen naderde 
het tijdstip, waarop de oorspronkelijke concessie- 
tcrmijn ten einde zou loopen. Nadat in 1S91 een 
ontwerp voor een nieuw contract door de Staten- 
Generaal was verworpen, werden in 1892 de on- 
derhandelingen tusschen het Gouvernement en 
de B,M. om tot een vergelijk te komen, weder 
opgevat; zij leidden tot een nieuwe overeenkomst 
(van 14 Maart 1S92, goedgekeurd bij de wet van 
IS Juni 1892 Ned. Stb. no. 139, Ind. Stb. no. 
182) met een geldigheidsduur van 35 jaren, 
waarbij het Land ®/8 van het voordeelig saldo der 
winst- en verliesrekening zou ontvangen. Voorts 
werd o.a. bepaald, dat bij het einde der concessie, 
om welke reden ook, de maatschappij zou moeten 
liquideeren en ®/8 ven de zuivere opbrengst der 
liquidatie aan het Land ten deel zou vallen. Deze 
bepaling was oorzaak, dat het voor de maatschap
pij niet voordeelig en practisch ondoenlijk was 
haar belangensfeer uit te breiden. Toen zij om
streeks 1912 in verband met veelomvattende toe
komstplannen voor de verdere exploitatie van de 
tinertsafzettingen op Billiton de onderhandelin- 
gen opende betreffende voortzetting van de con
cessie, doch het wetsontwerp van die strekking 
in 1917 in de Staten-Generaal werd verworpen 
en de kans groot was, dat de werkzaamheden in 
1927 (einde van den geldigheidsduur van het 
contract van 1892) gestaakt moesten worden, 
richtten de toonaangevende mannen van do 
B.M. in 1920 een nieuwe maatschappij op, de 
Mijnbouw Mij. „Stannum”, welke zich het zoe
ken naar nieuwe arbeidsvelden op mijnbouwkun
dig gebied ten doel stelde.

intusschen werd in 1917 een wijziging der sta
tuten doorgevoerd, waarbij aan houders van ann- 
deelen der 2e rubriek stemrecht werd toegekend 
en dc verdeeling van de winst, nadat het aandeel 
van het Gouvernement, de / 124.000 aan hou
ders van aandeelen der Je rubriek en het bedrag, 
dat aan de erven Landry toekwam, waren be
taald, als volgt werd geregeld: aan aandeelhou
ders een bedrag van / 750.000, voorts van het 
overblijvende aan aandeelhouders 85%, com
missarissen 5%, directie 5% en tenslotte aan dc 
beambten ten directiekantore te ’s-Gravenhnge 
5%. Voorts werd het afgeschreven kapitaal ad 
/ 4,000.000 weder op de balans gebracht, waar
tegenover een nieuwe post onder den 
„Concessie” werd geplaatst. In 1921 was de maat
schappij genoodzaakt een obligatieleening te

als van financieelen aard alsook wat de perso
neelsvoorziening betrof, te kampen; in 1S59 be
droeg de schuld aan de Fa. Reijnst <fc Vin ju te 
Batavia, optredende als agent van de Fa. Ho- 
boken & Co. te Rotterdam, reeds ongeveer 
/ 1.000.000. Teneinde over een behoorlijk be
drag aan contanten te kunnen beschikken werd 
door concessionarissen, waarbij zich in 1S57 als 
derde participant de gemachtigde van den Prins, 
John F. Loudon had gevoegd, besloten het be
drijf in een naamlooze vennootschap om te zet
ten, hetgeen in 1S60 met medewerking van den 
Haagschen bankier P. J. Landry gelukte. Het 
kapitaal der vennootschap „de Billiton Mij.” 
(B.M.) werd bepaald op /5.000.000, verdeeld in 
2500 aandeelen le rubriek en 2500 aandeelen 2e 
rubriek, elk a ƒ 1000. Alleen houders van aan
deelen le rubriek hadden stemrecht, terwijl zij 
gezamenlijk cumulatief preferent waren voor 
/ 124.000. Prins Hendrik en de erven van den in
middels overleden Van Tuyll ontvingen ieder 
600 aandeelen le rubriek en 1000 der 2e rubriek, 
terwijl Loudon in verhouding tot zijn vroegere 
participatie dc helft hiervan werd toegekend. De 
resteerende 1000 aandeelen le rubriek werden 
door 36 nieuwe aandeelhouders opgenomen. De 
N.V. nam van de oude schuld aan de firma’s 
Hoboken & Co. en Reijnst & Vin ju ƒ 200.000 
over (de rest bleef ten laste van de particuliere 
rekeningen van de oorspronkelijke, participan
ten), terwijl zij gedurende den duur der concessie 
en eventueele verlenging daarvan aan den ban
kier Landry of zijn erven P/«% van de bruto- 
opbrengst zou moeten betalen, welke verplich
ting in 1SG4 omgezet werd in een betaling van 
3% der zuivere winst. De eerste directeuren wa
ren bovengenoemde Landry en II. Hope Lou
don, die als gevolmachtigde van de erven Van 
Tuyll was opgetreden. Op de aandeelen werd 
voorloopig 80% gestort, doch reeds in 1864 werd, 
in verband met den toen nog steeds precairen 
toestand waarin het bedrijf verkeerde, volstor- 
ting verlangd, terwijl tevens tot het aangaan van 
een prioriteitsleening van / 800,000 a 4l/2% 
moest worden aangegaan. Hiervan werd voor
loopig de helft opgenomen, welke vóór de ex
piratie van het concessiecontract afgelost moest 
zijn. Eerst na ISGü kwam het bedrijf, mede dank 
zij het krachtige en vakkundige beheer van den 
vertegenwoordiger der vennootschap in Indië, 
den mijningenieur C. de Groot (voordien Chef 
van het Mijnwezen), in een betere positie te ver- 
keeren en over het jaar 18G7/’68 werd voor dc 
eerste maal een dividend van 4’/2% uitgekeerd. 
Hoewel de onderneming later nog eenige malen 
moeilijke jaren doormaakte, was van vorenge
noemd tijdstip af het welslagen verzekerd. De 
schuld aan dc Fa. Hoboken kon vereffend wor
den en in het volgende jaar werd ertoe overgegaan 
terugbetalingen op het gestorte kapitaal te doen, 
hetwelk tot 18S9/’90 geleidelijk teruggebracht 
werd tot / 1.000.000. Van de verschillende statu
tenwijzigingen, welke in den loop der jaren wer
den aangebracht, mag hier die van ISG8 gememo
reerd worden, waarbij door afzondering van 20% 
van de winst de vorming van een reservefonds 
van / 500.000 werd beoogd, welk bedrag in 1875 
verhoogd werd tot / 1.000.000.

Na de totstandkoming van de nieuwe regeling 
betreffende de ontginning van delfstoffen (K.B. 
van 2 September 1873, zie MIJNWETGEVING)
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sluiten van ƒ 5.000.000 rentende 7%, ter voorzie
ning in het als gevolg van do inmiddels opgotrc- 
dcn wereld malaise ontstane tekort aan liquide 
middelen.

Nadat de Statcn-Gencraal in 1917 het wets
ontwerp tot voortzetting van de tinwinning op 
Billiton door de maatschappij had verworpen 
en zich uitgesproken had voor staatsexploitatie, 
werd in 1922 een commissie ingesteld, welke een 
onderzoek had in te stellen naar de vooruitzich
ten en de waarde van het bedrijf op Billiton. De
ze commissie kwam tot de conclusie, dat de op
richting van een gemengd bedrijf het meest ra
tioneel was. Een wetsvoorstel beoogende de op
richting van het gemengde bedrijf, de „Gemeen
schappelijke Mijnbouw Mij. Billiton” (G.M.B.), 
kwam in 1923 in don Volksraad en in 1924 in dc 
Stiften-Gcneraal in behandeling en werd, nadat 
over een overeenkomstig wetsontwerp tot stich
ting van een gemengd aardoliebedrijf (de 
N.I/&.M., zie aldaar) uitvoerige discussies waren 
gevoerd, zonder belangrijke besprekingen aange
nomen (Wet van 24 April 1924, Ned. Stb. No. 
208, Ind. Stb. No. 312).

Het kapitaal der nieuwe vennootschap, welke 
geacht werd te zijn ingegaan per 1 Juni 1923, 
werd vastgesteld op 10.000 aandeelen A van 
/ 1000, in het bezit van het Ind. Gouvernement, 
en 6.000 aandeelen B eveneens van / 1000 in het 
bezit van de B.M., zoodat de winstverdeeling in 
de verhouding o: 3 behouden bleef. De B.M., 
die thans als „holding company” ging optreden, 
bracht het gehcele Bdlitonbedrijf in met alle 
daarop rustende rechten en verplichtingen o.a. 
het restant ad / 4.000,000 van de obligatiele
ning 1921, welke door de G.M.B. per 1 Septem
ber 1924 aflosbaar werd gesteld.

Het bestuur der G.M.B. is in handen gelegd 
van een raad van beheer bestaande uit 5 leden, 
waarvan drie door den Minister van Koloniën en 
2 door de Billiton Mij. worden aangewezen, ter
wijl de directie wordt gevoerd door de B. M. 
Van dc netto-winst komt tenminste 5% ten goe
de aan een reservefonds tot dekking van even- 
tuecle nadeelige saldi der verlies- en winstreke
ning, daarna 6% aan aandeelhouders. Van de 
overwinst ontvangt de directie 5% tot een door 
den raad van beheer vast te stellen maximum 
(aanvankelijk / 250.000, in 1925 vastgesteld op 
/ 275.000), de rest komt, al dan niet geheel of ten 
deelo gereserveerd voor latere uitkeeringen, ten 
bate van de aandeelhouders. Van het jaar 1927 
af moest, voordat tot verdeoling van de netto
winst werd overgegaan, 25% besteed worden 
aan aflossing van een bedrag van ruim / 3.000000, 
waarop de B.M. krachtens de overeenkomst van 
1892 aanspraak had verkregen. Deze aflossing 
is in 1927 echter ineens geschied, waartoe de 
groote winsten van de jaren 1924—1927 de ge
legenheid gaven. In de structuur van dc G.M.B. 
is tot nu (1939) toe geen verandering gebracht; 
zij nam samen met dc B.M. in verschillende an
dere ondernemingen deel, welke bij de verdere 
bespreking van de B.M. nader zullen worden ge
noemd. Van 1924 t/m 1938 heeft de G.M.B. in 
totaal 670% dividend uitgekeerd of per jaar ge
middeld 44,7 %. De wereldcrisis was oorzaak dat 
over do jaren 1931 en 1932 de winst- en verlies
rekening met een nadeelig saldo sloot.

In verband met de oprichting van de G.M.B. 
konden do statuten der B.M. worden gewyzigd,

zoodat de maatschappij vrijheid van beweging 
kreeg en haar doelstelling kon worden uitge
breid (1924). Aansluiting werd gezocht met de 
M.M. „Stannum”, welke maatschappij in 1925 
door inwisseling van haar aandeelen met aan- 
deolen B. M. 2e rubriek in de verhouding 3: I 
practisch geheel in hot bezit van de B.M. werd 
gesteld. Het kapitaal werd voorts verhoogd van 
/ 750.000 tot / 1.000.000, zoodat in totaal 
/ 996.000 in handen der B.M. kwam. De deelna
me van de B.M. werd in de eerstvolgende jaren 
door verdere inwisseling van aandeelen Stan
num verhoogd tot ƒ 999,700 doch eerst in 1937 
kon de hand gelegd worden op de resteerende 
/ 300 aan onderaandeelen. Door Stannum wer
den verscheidene pogingen in het werk gesteld 
om de beschikking te krijgen over rendabele 
mijnobjecten, zoowel binnen als buiten Ned.- 
Indië. De in de periode 1920—1930 uitgevoerde 
onderzoekingen leverden geen succes op. Do 
meest omvangrijke werkzaamheden hadden plaats 
op de tinertsafzettingen van Bangkinang, mid
den Sumatra) welke van 1926—1931 door mid
del van een baggermolen in ontginning werden 
gebracht (zie ook MIJNBOUW, MIJNONTGIN
NING; voorts onder TIN). Op deze onderne
ming werd een verlies van ruim / 3.000,000 ge
leden. Andere onderzoekingen betroffen de Ka 
rimata-eilandcn (tin), een terrein in Djambi 
(goud), afzettingen van kwikerts in de Padang- 
sche Bovenlanden (waarvoor samen met de Oost 
Borneo Mij. dc Mijnbouw Mij. „Mercuur” werd 
opgericht) on van goud in Siak, terwijl op de con
cessie Batjan een recht van optie uitgeoefend 
werd. Voorts werden onderhandelingen gevoerd 
betreffende de overdracht van concessierechten 
voor tin op terreinen in Malaka en Siam (Hol- 
land-Siam Mij.), welke zonder resultaat bleven. 
De kosten van deze exploraties werden grooten- 
deels door de B.M. overgenomen en door deze 
maatsc happ ij a fgesc h re ven.

In 1930 werd het Uganda-Syndicaat opge
richt, waarin Stannum voor 612/3% deelnam, 
welk syndicaat zich ten doel stelde belangen to 
verwerven in de Ivagera (Uganda) Tinfields Ltd. 
Dc maatschappij had in 1930 een kapitaal van 
£ 100,000, verdeeld in 400.000 aandeelen van 5 
sh., waarvan door het syndicaat 97.224 werden 
gekocht, terwijl 11.400 aandeelen in handen 
vaneen bevriende maatschappij (de Tanganyika 
Goldfields Ltd.) waren. Langs dezen weg kon de 
Stannum een belangrijken invloed doen gelden 
op de Ivagera Tinfields Ltd.; haar werden twee 
directiezetels toegewezen. In 1931 werd het kapi
taal verhoogd met 100.000 cum, pref. 6% aan
deelen van 5 sh. ,waarvan het syndicaat 04.504 
werden toegewezen, terwijl het bezit aan gewone 
aandeelen voorts nog werd uitgebreid. In 1935 
werd de Ivagera (Uganda) Tinfields Ltd. omge
zet in de Ivagera Mines Ltd., het kapitaal werd 
verhoogd tot £ 200.000, nl. 400,174 gewone en 
399.820 cum, pref. 0% convertible shares, elk a 
5 sh., waarvan 200.000 cum. pref. in portefeuille 
bleven. Van de uitgegeven aandeelen verwierf 
het syndicaat 121.779 gewone en 127.504 cum. 
pref. aandeelen of ruim 1/3 van het totaal, welk 
aandeelenbezit in de volgende jaren nog eenigs- 
zins uitgobreid werd. Volgens het jaarverslag 
over 193S had de deelname van de Stannum in 
de Ivagera Mines Ltd. per uit. 193S een nominale 
waarde van / 337.154,40, hetgeon bij een poa-
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!,mede noordwaarts daarvan een strook langs de 
grens met het Australische mandaatgebied. Bij 
de exploratie, welke hier in 1937 aanving, werd 
voor de topografische opname en ravitailleering 
van de grondexpedities een veelvuldig gebruik 
van vliegtuigen gemaakt. De werkzaamheden 
hadden vele moeilijkheden te overwinnen en on
dervonden o.a. den tegenslag, dat het in gebruik 
zijnde vliegtuig verongelukte. De resultaten zijn 
over het algemeen niet hoopvol geweest en het 
meest westelijke gedeelte van het contractster- 
rein werd bereids teruggegeven.

Behalve door middel van Stannum heeft de 
B.M. ook rechtstreeks deelgenomen in verschil
lende ondernemingen, wat de voornaamste be
treft in samenwerking met de G.M.B.,,

In 1925 werd het Bauxiet Syndicaat o])£e- 
richt met een kapitaal van / 100.000, waarvan 
de helft door de B.M. en een vierde door de Oost 
Borneo Mij. (O.B.M.) en door de Mijnbouw Mij. 
„Aequator” werd verstrekt. Het syndicaat sfcblde 
zich ten doel nadere onderzoekingen te verrich
ten naar het voorkomen van bauxiet op Bintan 
en omliggende eilanden, waarvan de aanwezig
heid tijdens het Gouvernementsonderzoek van 
den Riouw Archipel (1918—1922) was geconsta
teerd en ten aanzien waarvan door een groep van 
personen, het zg. Stikstofsyndicaat, in samen
werking met O.B.M. een preferentierecht op 
winningsvergunningen was aangevraagd. Dit 
preferentierecht werd nu in 1920 voor den tijd 
van 3 jaren aan het Bauxiet Syndicaat verleend. 
In 1928 werd met de inmiddels opgerichte 
N.I.T.E.M. (zie hieronder) een exploratie-over- 
eenkomst gesloten, volgens welke deze maat
schappij naast haar eigen tinexploraties tevens 
het uitvoeren van de onderzoekingen naar bau
xiet op zich nam. Nadat de aanwezigheid van 
ontginbare bauxietafzettingen was aangetoond 
werd in 1932 een exploitatiemaatschappij ge
vormd, de N.I.B.E.M., waarna het Bauxiet 
Syndicaat kon worden geliquideerd.

De Ned. Ind. Bauxiet Exploitatie Mij. 
(N.I.B.E.M.) had aanvankelijk een kapitaal van 
/ 050.000, waarvan / 130.000 volgestort, a.v. 
over de deelnemende maatschappijen verdeeld: 
N.I.T.E.M. / G5.000, B.M. / 29.000, O.B.M. 
/ 22.000 en Aequator / 14.000. Na de liquidatie 
van laatstgenoemde maatschappij in 1934 werd 
haar aandeel door de andere deelhebbers overge
nomen, terwijl in 1935 in verband met de aan
staande exploitatie het maatschappelijk kapitaal 
werd verhoogd tot / 2.000.000, waarvan in 1937 
/ 1.820.000 waren gepluatst nl. bij de N.I.T.E.M. 
/ 1.148.000, bij do B.M. / 510.000 en bij de O.B.M. 
/ 102.000. Voorts bezaten deze maatschappijen 
nog resp. 32, 25 en 18 winstbewijzen. De produc
tie ving in 1935 aan en in de jaren 1930—1938 
werd achtereenvolgens 5, 0 en 0% dividend uit
gekeerd benevens (in ronde cijfers) resp. / 12.300, 
/29.300 en / 38.900 op de winstbewijzen.

De in het voorgaande reeds eenige malen ge
noemde Ned. Ind. Tin Exploitatie My. 
(N.I.T.E.M.), waarin door de B. M. en de G.M.B. 
elk voor de helft wordt deelgenomen, werd in 
1920 opgericht met een kapitaal van / 4.000.000, 
waarvan aanvankelijk 10%, doch sinds 1929 
30% is gestort. De N.I.T.E.M. verkreeg in 1920 

op de eilanden Karimoen en Koendoer 
en sloot in 1928 een 5a-contract voor de opspo
ring van tin en wolfraraium in het bij G. B. van 2

den koers van /8,54® zou neerkomen op I57.S44 
aandeelen of 20, 31% van het (uitgegeven) kapi
taal. Nadat in voorafgaande jaren belangryke 
bydragen waren besteed aan de outillage der ont
ginningen en de oprichting van een waterkracht- 
bedryf, schijnt de Ivagera Mines Ltd. thans in een 
winstgevend stadium te zijn gekomen. Uit de 
bedrijfsoverschotten van 193S kon althans het 
achterstallige cum. pref. dividend over voorgaan
de jaren worden uitgekeerd. Per uit. 1938 waren 

tinmijn en een goudconcessie in ontginning.
In 1932 werd door Stannum met de Anglo- 

Oriental (Malaya) Ltd. opgericht het Anglo- 
Siamese Tin Syndicate met een kapitaal van 
£60.000, welk syndicaat twee in Siam tewerk
gestelde baggermolens aankocht. Over 1937 
werd door deze maatschappij 20% en in 193S 
10% dividend uitgekeerd.

Met de Exploratie Mij. Ned.-lndië (E.M.N.I.) 
werd in 1934 de Mijnbouw Mij. „Zuid Bantam” 
gevormd met een kapitaal van ƒ 250.000, dat in 
1936 tot / 1.500.000 en in 193S tot / 3.000.000 
werd verhoogd, verdeeld in 15 aandeelen A ten 
name van de E. M. N. I. en 15 aandeelen B ten 
name van Stannum, elk a / 1000, en 29.700 aan
deelen Ca/ 100 aan toonder. Per uit. 193S be
droeg de deelname van Stannum ƒ 1.340.300, ter
wijl nog een voorschot van ƒ 27S.000 verstrekt 
was. De M.M. „Zuid Bantam” sloot in 1934 een 
5a-overeenkomst, ingaande medio 1935 (wet van 
29 Dec. 1934, Ind. Stb. 1935 no. 63), voor de op
sporing en ontginning van goud, zilver, koper e.a. 
metalen op een klein gedeelte van het bij G.B. 
van 2 Jan. 1928 no. 28 voor die metalen gereser
veerde gebied in Bantam, terwijl voor het res- 
teerende terrein per 13 Nov. 1935 een 5a-over- 
eenkomst alleen voor opsporing werd gesloten. 
In eerstgenoemd terrein, dat in de jaren 1924 — 
1929 van Gouvernementswege was onderzocht, 
zullen de ertsvoorkomens Tjipitjoeng en Tjikotok 
binnenkort in ontginning worden gebracht. In 
het opsporingsterrein zijn voorts, vooral in de 
Tjipamantjalan-streek, belangrijke vondsten ge
daan, zoodat deze onderneming gunstige per
spectieven biedt.

Eveneens in 1934 werd in combinatie met de 
Fa. Erdmann & Siclcken het Syndicaat „Nieuw 
Guinea” gesticht, dat zich ten doel stelde onder
zoekingen te verrichten aangaande de mogelijk
heid om op dat eiland mijnbouwbelangen te ver
werven. Bij de oprichting van de Mijnbouw Mij. 
„Ned. Nieuw Guinea” in 1936 werd het syndi
caat geliquideerd. In genoemde maatschappij 
met een kapitaal van ƒ 3.000.000, waarvan de 
helft geplaatst en in 1938 ook volgestort, neemt 
Stannum evenals de E.M.N.I. met / 377.500 of 
voor 25,17% deel. De resteerende / 745.000 zijn 
over de volgende Australische en Engelsche myn- 
bouwmaatschappijen verdeeld: Australian Se- 
lection Trust / 391.000, New Consolidated Gold- 
fields Ltd. ) 177.000, Anglo-Oriental Mining 
Comp. / 106.000 en de Mount EJliott Ltd. 
/ 71.000. De M.M. „Ned. Nw. Guinea” sloot bij de 
wet van 21 Dec. 1936 (Ind. Stb. 1937 no. 49) een 
5a-contract voor de opsporing en ontginning van 
goud en alle andere in het le lid onder a van art. 
1 der Indische Mijnwet vermelde delfstoffen 
voor twee terreinen in Nw. Guinea, gelegen resp. 
in den zg. Vogelkop en in het Centrale gebergte, 
omvattende de bovenstroomsche gebieden van 
de Lorentz-, Eilanden- en Digoelrivieren, als-
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ding 4: 1 deelnemen, terwijl de verdere financie
ring in rekening courant door de G.M.B. ge
schiedt. Behalve met den inkoop van erts, o.a. 
uit Bolivia en Afrika, is de N.T.M. belast met den 
verkoop van het te Arnhem geproduceerde tin 
(behalve het tin afkomstig van Bangka-erts; zie 
TIN) en in het algemeen met den tinhandel. Van 
1931 t/m 1938 keerde zij gemiddeld bijna 37% 
dividend uit.

Hoewel de B.M. zich voornamelijk beperkte 
tot den tinmijnbouw o.a. in Nederland en Ned.- 
Indie en haar andere mijnbouwbelangen aan 
Stannum toevertrouwde, werden enkele onder
nemingen ook rechtstreeks door haar gefinan
cierd. Met de Tanganyika Goldfields Ltd. werd 
in 1928 de Centraal Afrikaansche Exploratie Mij. 
opgericht, terwijl in 1929 met de mijnbouwmaat
schappijen „Aequator” en „Salida” de Mijnbouw 
Mij. „Barisan” werd gevormd, welke maatschap
pij onderzoekingen verrichtte op de Salidater- 
reinen, op de concessie Goenoeng Aroem (alle ge- 
legenin de res. Sumatra’s Westkust bij Painan), 
in de omgeving van Moko-Moko (Benkoelcn) en 
op de afzettingen bij Soelit Air (Padangsche Bo
venlanden). Geen dezer onderzoekingen leverden 
voor de B.M. voldoend gunstige resultaten op om 
zich blijvend daarbij te interesseeren en in 1932 
werd eerstgenoemde maatschappij geliquideerd 
terwijl de B.M. zich, evenals de Aequator, uit de 
M.M. „Barisan” terugtrok (voor de goudontgin- 
ning G. Aroem zie GOUD).

In 1933 werd door de G.M.B. en de B.M. het 
tinwinningsbedrijf op Singkep der Singkep Tin 
Mij. (S.T.M.) overgenomen tegen: a. een bedrag 
van / 2.500.000 ter afbetaling van prioriteits- 
aandeelen der S.T.M. of aanspraak op een door 
de G.M.B. uit te schrijven 41/2% obligatieleening 
(van deze laatste gelegenheid werd slechts tot een 
bedrag van / 54.000 gebruik gemaakt); 6. afgifte 
van / 500.000 aandeelcn B.M. 2e rubr.; c. beta
ling van ƒ 256.100 aan het bestuur der S.T.M. als 
schadevergoeding voor derving van inkomsten 
en voor 68 preferente aandeelen S.T.M. De nieu
we acquisitie werd ondergebracht in de Singkep 
Tin Exploitatie Mij. (S.I.T.E.M.), aanvankelijk 
met een kapitaal van / 100.000, dat reeds in 1935 
verhoogd werd tot / 5.000.000, waarvan 
/ 1.000.000 gestort. Hierin heeft de G.M.B. 999 
en de B.M. 1 aandeel van / 1000. Voorts ging de 
S.I.T.E.M. met do G.M.B. in 1934 een annuitei- 
tenleening aan van rond ƒ 2.95S.300 rentende 
41/3% ,ter bestrijding van do kosten aan gebou
wen, werken en mechanische inrichtingen, terwijl 
de G.M.B. voorts nog een voorschot van rond 
/ 1.131.200 verstrekte ter financiering van de ex
ploitatie. Per uit. 1938 was het bedrag der leening 
teruggebracht tot rond / 2.062.700 (de rentevoet 
werd in dat jaar tevens verminderd tot 4%), het 
voorschot was echter opgeloopen tot rond 
/ 1.901.500. De S.I.T.E.M. heeft over de jaren 
1935 t/m 193S gemiddeld 89% dividend uitge
keerd (max. ovor 1937 met 153%).

Resumeerende zijn de belangen der B.M. on
dergebracht in verschillende maatschappijen, 
welke in 2 groepen gerangschikt kunnen worden, 
nl. in do Stannum-groep en in de G.M.B.-groep. 
Uit do jaarverslagen kunnen de volgende over
zichten per uit. 1938 van deze groepen worden 
opgesteld, waarin do geldsbedragen, indien niet 
anders aangegeven, in guldens, in afgeronde ge
tallen zijn vermeld:

Febr. 1921 no. la gereserveerde gebied, omvat
tende de eilanden en territoriale wateren van 
den Riouw Archipel (zie voor verdere gegevens 
MIJNBOUW, MIJNONTGINNING). Door de 
N.I.T.E.M. zijn aan de exploratie en aan de 
proefexploitatio van de concessieterreinen op 
Karimocn en Koendoer belangrijke bedragen ten 
koste gelegd. Per uit. 1938 bedroeg het verlies 
rond / 26.500, terwijl ter dekking van de uitga
ven door de aandeelhouders een voorschot van 
ƒ 1.669.350 was verstrekt.

Bij het uitbreiden van haar belangensfeer heeft 
de B.M. zich niet beperkt tot den mijnbouw in 
engeren zin (exploratie en exploitatie), doch is zij 
er tevens in geslaagd op het terrein der (tin-) 
ertsverwerking een gewichtige positie in te ne
men. Samen met de G.M.B. richtte zij in 1926 
het9Ned.-Ind. Tinsmelterij Syndicaat op (kapi
taal / 300.000, waarin de G.M.B. en de B.M. in 
de verhouding 2: 1 deelnamen.) met het doel de 
mogelijkheid van stichting van een centrale tin
smelterij in Ned.-Indië te onderzoeken. In de ja
ren 1927 en 1928 werden voor rekening van het 
syndicaat door de Fa. Humboldt (Duitschland) 
een reeks smeltproeven langs electrischcn weg 
uitgevoerd, welke niet ongunstige uitkomsten op
leverden. De uitwerking van verdere plannen 
werd evenwel opgeschort in afwachting van de 
resultaten, welke de Hollandsche Metallurgische 
Bedrijven in haar smelterij te Arnhem zou weten 
te bereiken. Deze resultaten waren van dien aard, 
dat van de stichting van een smelterij in Indië 
werd afgezien, waarop het syndicaat in 1931 een 
einde nam.

De Hollandsche Metallurgische Bedrijven 
(H.M.B.) werd in 1928 opgericht met een kapitaal 
van / 2.580.000, verdeeld in 30 preferente en 250 
gewone aandeelen van / 1000. Geplaatst werden 
de preferente en 1050 gewone aandeelen, waar
van bij de B.M. en do G.M.B. elk resp. 5 en 200, 
terwijl de overigen in bezit kwamen van het 
Administratiekantoor Unitas en de Hollandsche 
Bank voor Zuid-Afrika. Deze aandeelen werden 
in 1931 door de G.M.B. en de B.M. overgenomen, 
welke daardoor in het bezit kwamen van resp. 
25 preferente en 813 gewone en 5 preferente en 
237 gewone aandeelen. Na een proefexploitatie 
met eleetrischo ovens werd het bedrijf in 1933 
omgezet in een met vlamovens, in verband waar
mede het kapitaal verhoogd werd tot / 5.000.000 
bestaande uit 5000 gewone aandeelen van / 1000, 
waarvan in 1934 door de G.M.B. 3492 en door de 
B.M. 1008 werden genomen. De financiering ge
schiedde verder door het verstrekken van voor
schotten door de G.M.B., welke op uit. 1938 tot 
rond / 3.164.800 waren opgeloopen. Do H.M.B. 
neemt sinds 1934 voor 23% deel in de Zoutzuur- 
fabriek „Delft”, terwijl in 1938 een uitwisseling 
van aandeelen tot een bedrag van ƒ 2.025.000 met 
de Consolidated Tin Smelters Ltd. plaats vond, 
waardoor een band is gevormd met deze belang
rijke Engelsehe onderneming, welke tinsmelte- 
rijen bezit te Liverpool, in Cornwall en op Pe- 
nang (Mnlaka). De H.M.B. keerde in 1934 4% 
dividend uit en tot uit. 1938 in totaal 40% of ge
middeld 8% per jaar.

Ten behoeve van den inkoop van orts voor de 
smelterij te Arnhem werd door de G.M.B. en de 
B.M. in 1930 de Ned. Tinhandel Mij. (N.T.M.) ge
vormd, met een kapitaal van / 100.000, waarin 
bovengenoemde maatschappijen in de verhou-

;
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: MIJNBOUW.ID6Sf winsten gereserveerd. Yran het nog niet geplaatste 
kapitaal zou nog in 1939 / 3.500.000 worden uit- 
gegeven tegen een koers van 250% ter financie
ring van de plannen tot stichting van een alu- 
miniumindustrie in Ned.-Indië. Deze plannen 
betreffen de oprichting van vier ondernemingen 
nl. a. de Mij. tot Exploitatie van Waterkracht in 
de Asahanrivier „Mcwa” (kapitaal / 7.000.000); 
b. de Ned.-Ind. Aluminium Industrie (kapitaal 
ƒ 9.500.000) voor de fabricatie van aluinaarde en 
aluminium; c. de Ned.-Ind. Aluminium Verwer- 
kings Industrie (kapitaal / 1.400.000), omvatten
de een walswerk en een kabel- en bladaluminium- 
fabriek, en d. de Ned.-Ind. Aluminium Producten 
Industrie (kapitaal / 100.000) voor de vervaardi
ging van huishoudelijke artikelen enz. In deze 
vier naamlooze vennootschappen neemt de 
B.M. met resp. rond / 4.170.000, / 3.6S0&00, 
f 540.000 en / 60.000 deel, de G.M.B. met 
/ 2.20S.000, / 1.94S.OOO, f 287.000 en / 31.500, 
terwijl het restant vermoedelijk ongeveer iin de 
verhouding 1: 3 zal worden verdeeld tusschen 
de O.B.M. en een Zwitsersch aluminiumconcern.

Vermeld kan nog worden, dat de B.M. sinds 
1932 aandeelhoudster is van verscheidene in 
Malaka opereerende tinmaatschappijen, zoodat 
zij op deze wijze een overzicht heeft verkregen 
van den mijnbouw in het belangrijkste der tin- 
produceerendc landen. Dit aandeelenbezit was 
op de balans per uit. 1938 gewaardeerd op ruim 
/ 1.855.300.

In de geschiedenis der B.M. kunnen drie pe
rioden worden onderscheiden: de eerste aanvan
gende met het jaar van oprichting tot het einde 
van het met de oorspronkelijke concessionarissen 
gesloten exploitatiecontract (1860/tm 1891), de

St'innum-grocp

1 deelname B.M.kapitaal on 
voorsohotmaatschappij bedrag%

J 1.000.000
1.500.0001001.000.000

1.500.000
Stannum 

id. voorschot 2.500.000

ï 256.300
337,200

1.340,300
278.000
283.100

Anglo-Siam Tin Synd. 
Kagera Mines Ltd. 
M.M. „Zuid Bantam” 
id. voorschot 
M.M. „N.Nw. Guinea”

£ 60.000 
£ 150.000

3.000.000 
27S.000 

1.500.000

50' 26,3
44,7

25,2

i 2.494.900

Het in Stannum gestoken kapitaal plus het 
verstrekte voorschot zijn dus geheel in de doch
ter maatschappijen van Stannum belegd.

Voor het afsluiten van dit overzicht (medio 
1939) werd bekend, dat door Stannum en het 
syndicaat „Brikcarbo” opgericht is de Mijnbouw- 
Mij. „Celebes”, welke de ontginning en verwer
king van de nikkelhoudcnde ijzerertsen in Mid
den Celebes ter hand zal nemen. In het kapitaal 
(bij de oprichting ƒ 200.000) neemt Stannum voor 
T/io deel.

G.M.B.-groep. In deze maatschappijen is de 
B.M. meestal zoowel rechtstreeks als via de 
G.M.B. geinteresseerd. De deelname in het 
G.M.B.-kapitaal ad ƒ 16.000.000, welk kapitaal 
geheel benoodigd is voor de financiering van het 
bedrijf op Billiton, bedraagt / 6.000.000. De deel
namen in de overige maatschappijen zijn a.v.:

deelname via 
G.M.B.kapitaal, 

leening c.q. 
voorschot

deelname B.M.G.M.B.maatschappij % % I bedrag % 1 bedrag:
Sitcra................
id. leening . . . 
id. voorschot . .
N.T.M..................
id. voorschot . .
H.M.B.................
id. voorschot. .
Nitem................
id. voorschot. .
Nibem.................
Zoutz. fabr. Delft 
id. voorschot . .

1.000.000
2.062.700
1.901.500 

100.000 
137.900

4.500.000
3.164.500
1.200.000 
1.669.300 
1.S20.000

585.000
13.600

99,9 37,45 374.600
774.700
713.100
30.000 
51.700

1.309.000
1.180.800

225.000
313.000
789.100
67.000 

1.600

0,1 1.000

80,— 30,— 20,— 20.000

29,1 .003.00077,6 22,4

50,— 600.000
834.700
510.000

18,75 50,—

63,1*) 
23,—2)

43,4 28,0
11,85

2.973.7005.835.600
) Deelname Nitem. 2) Deelname H.M.B.

Uit e.e.a. blijkt, dat de directe deelnamen 
thans in totaal / 11.500.000 beloopen, de indi
recte (via de G.M.B.) rond / 6.000.000. Het maat
schappelijke kapitaal van de B.M., dat in 1924 
nog slechts / 5.000.000 bedroeg, was voor een 
zoodanige uitbreiding van de belangensfeer niet 
toereikend en werd in 1925 tot / 7.000.000 en in 
192S tot /15.000.000 verhoogd, waarop per uit. 
1938 / 10.500.000 volgestort, verdeeld in 
/ 2.500.000 aandeelen le rubriek en / 8.000.000 
der 2e rubriek. De in de dochtermaatschappijen 
gestoken kapitalen zijn dus gedeeltelijk uit de

tweede periode omvattende de jaren 1892 t/m 
1923, gedurende welke de exploitatie onder de 
bepalingen van het contract van 1892 plaats 
vond, en de derde van 1924 af nadat de B.M. als 
„holding company” ging optreden. Over deze 
perioden werd gemiddeld 23,9, 20,75 en 31,9% di
vidend uitgekeerd, of over de drie periodes samen 
gemiddeld 24,9%. Neemt men voorts in aanmer
king, dat over de eerste periode op het kapitaal 
/ 4.000.000 terugbetaald werd, dan wordt het 
gemiddelde dividendcijfer over die periode 28,2% 
en over de drie perioden tezamen 25,9%. Het
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MIJNBOUW—POENALE SANCTIE. 19G9

hoogste dividend werd in het jaar 1887/’88 uit- 
gekcord nl. 82,2%, terwijl voorts in de jaren 
lS72/’73, 1881/’82,1889—1893 en 191S ruim 50% 
en van 1924—1928 bijna 70% word behaald. 
Minima vielen in de jaren 1893—1897 (2%), 
1921 (nihil) en 1931—1932 (3%).

Literatuur. „Gedenkboek Billiton 1S52—1927” 
bij het 75-jarig bestaan van de tinwinning op 
Billiton uitgegeven door do G.M.B., evenals de 
„Aanvullende gegevens omtrent de geschiedenis 
van het eiland Billiton enz.” door dr. F. W. Sta
pel (1938)/

TIN. Zie BILLITON-CONCERN.
BILLITON MAATSCHAPPIJ. Zie BILLITON- 

CONCERN.
GEMEENSCHAPPELIJKE MIJNBOUW

MAATSCHAPPIJ BILLITON. Zie BILLITON- 
CONCERN.

MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ STANNUM. Zie 
BILLITON-CONCERN.

MLZNBOUWMAATSCHAPPIJ ZUID-BAN- 
TAM. Zie BILLITON-CONCERN.

MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ NED. NIEUW- 
GUINEA. Zie BILLITON-CONCERN.

NED.-IND. BAUXIET EXPLOITATIE MAAT
SCHAPPIJ. Zie BILLITON-CONCERN.

NED.-IND. TIN EXPLOITATIE MAATSCHAP
PIJ. Zie BILLITON-CONCERN.

HOLLANDSCHE METALLURGISCHE BE
DRIJVEN. Zie BILLITON-CONCERN.

NED. TINHANDEL MAATSCHAPPIJ. Zie BIL
LITON-CONCERN.

SINGKEP TIN MAATSCHAPPIJ. Zie BILLI
TON-CONCERN.

SINGKEP TIN EXPLOITATIE MAATSCHAP
PIJ. Zie BILLITON-CONCERN.

POENALE SANCTIE. (Aanv. Dl. V of suppl. 
afl. blz. 399 en Dl. VII of suppl. afl. blz. 1000). 
Art. 45 van de Koelieordonnantie 1931 bepaalt, 
dat deze verordening in 1936 en vervolgens om 
do vijf jaren wordt herzien, teneinde den arbeid 
onder poenale sanctie verder te beperken dan wel 
af te schaffen en dat bij deze herziening het ad
vies zal worden ingewonnen van de Permanente 
Arbeidscommissie te Medan (P.A.C.).

Dientengevolge werd aan deze commis
sie in 1935 een voorloopig schema ter verdere 
afschaffing van dit arbeidsstelscl voorgelegd. 
Dit schema voorzag in de eerste plaats in een 
verdere afwikkeling van de in art. 14 der Koelie
ordonnantie 1931, voor bepaalde tijdvakken, 
voorgeschreven verhouding, waarin ten opzichte 
van de totale arbeidssterktc door eenige groepen 
van ondernemingen, nog van contractarbeid kon 
worden gebruik gemaakt.

Voor do belangrijkste groep ondernemingen, 
namelijk die, welke vóór of in het jaar 1921 zijn 
geopend, waarvoor de verhouding tusschcn het 
aantal contractanten en niet-contractanton per 
1 Januari 1930 op 50 % was vastgesteld, werd het 
afloopcn van den arbeid onder poenale sanctie 
gedurende do volgende 5-jarige periode mogolijk 
en wenschelijk geacht. Voor de in 4 groepen in
gedeelde in 1922 en volgende jaren geopende- 
ondernemingen, waarvoor in art. 41 verhoudings- 
cijfers waren aangegevon, werden vervolgens 
verder afloopcnde percentages voorgesteld, 
welko er toe zouden leiden, dat voor deze groepen 
do arbeid onder poenale sanctie respectievelijk 
o]) 1 Januari 1941 t/rn 1940 zou zijn geëindigd. 
Voor nieuwe ondernemingen luidde het voorstel

zoodanig, dat ook daar do poenale sanctie per 
1 Januari 194G zou zijn afgcloopcn.

Hoewel do P.A.C. ook ditmaal tot minder 
vérgaande maatregelen adviseerde o.m. er toe 
strekkende, dat nog geen datum zou worden 
vastgelegd, waarop do poenale sanctie zou moe
ten zijn afgeschaft, werd geen aanleiding gevon
den voor de reeds bestaande ondernemingen van 
het voorloopige schema af te wijken. In de ont- 
werp-ordonnantio, zooals deze in 1936 bij den 
Volksraad werd ingediend (Volksraadsstukken, 
zitting 1935—1936, ond. 144 en zitting 1936— 
1937 ond. 2), welke na vaststelling op 1 Novem
ber 1936 in werking zou treden, werden mitsdien 
de volgende verhoudingscijfers opgenomen.

Voor de in 1921 of eerder geopende onder
nemingen op elk 100-tal arbeiders of gedeelte 
daarvan:

a. van 1 November 1936 af: minstens 50 niet- 
contractanton tegen ten hoogste 50 contrac
tanten;

b. van 1 Januari 1938 af: minstens 75 niet- 
contractanten tegen ten hoogste 25 contrac
tanten ;

c. van 1 Januari 1940 af: minstens 100 niet- 
contractanten.

Voor de in 1922 t/m 1927 geopende onder
nemingen zullen de onder <7, b en c genoemde 
verhoudingscijfers worden bereikt met ingang 
van 1 Januari van onderscheidenlijk het 15e, 
17e en 19e jaar van opening.

Ondernemingen, geopend in de jaren 1928 t/m 
1930, zullen dezelfde verhoudingscijfers hebben 
in acht te nemen met ingang van l Januari van 
resp. het jaar 1942, 1944 en 1946.

T.a.v. nieuwe ondernemingen, geopend in de 
jaren 1931 t/m 1941, werd in zoover van het 
voorloopige schema afgeweken, dat met ingang 
van 1 Januari 1942 slechts een verhouding van 
minstens 50 niet-contractanten tot ten hoogste 
50 contractanten moet zijn bereikt.

Voorts werd op aandringen van de P.A.C. 
niet overgenomen het aanvankelijke voorstel, 
dat de oudere ondernemingen met nieuw in 
dienst te nemen arbeiders slechts vrije overeen
komsten op den voet van Ind. Stb. 1911 no. 540 
zouden kunnen aangaan; hierdoor zou een, bij 
de inwerkingtreding van dit voorschrift bereikt, 
lager percentage contractanten dan volgens 
de bepalingen was toegelaten, niet meer tot de 
wettelijk vastgcstelde grens kunnen oploopen. 
In plaats daarvan werd de voor de overige groe
pen reeds voorgestelde afschaffing van het re- 
ëngagementscontract over de geheele linie door
gevoerd. In het ontwerp tot herziening van de 
Koelieordonnantie 1931 vervielen dientengevolge 
alle op het aangaan van een reëngagements- 
contract betrekking bobbende bepalingen, ter
wijl het vroegere „immigratiecontract” bij de 
herziening als „werkovereenkomst” werd aan
geduid.

Als verdere maatregel tot beperking van de 
poenale sactio was in het voorloopige schema 
nog voorgestcld van de in art. 1 der Koelie
ordonnantie 1931 genoemde bedrijven, ten behoe
ve waarvan arbeiders op den voet dier ordonnan
tie in dienst kunnen wordon genomen, de handels
en verkeorsbedrijven, die vrijwel niet meer van 
arbeid onder poenale sanctie gebruik maakten, 
te doen vervallen. Terzake adviseerde de P.A.C., 
dat verkeersondernemingen bij nieuwen aanleg
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Ivoelie-ordonnantio ccn aanvulling van de vrije 
arbeidsregeling in Ind. Stb. 1911 no Ö40 ten
gevolge. Op den voet dezer regeling kunnen 
arbeidsovereenkomsten worden gesloten met 
personen als bedoeld in art. 5 der Koelieordon
nantie a. door een onderneming in don zin van 
art. 2 dier ordonnantie en b. ten behoeve van 
openbare werken in de Buitengewesten; na het 
verdwijnen van de handels- en verkcersbcdrijven 
uit de Koelieordonnantie werd sub 6 aangevuld 
met de bedrijven van handel en den aanleg en 
exploitatie van spoor- en tramwegen (Ind. Stb. 
1936 no. 643).

De in de toelichting op het ontwerp tot her
ziening van de Koelieordonnantie 1931 nan- 
gekondigde herziening in ovcrcenkomstigen zin 
van de Chineesche Arbeidersreglementen Bangka 
en Billiton ondervond vertraging in verbant? met 
het kort daarna ingediende voorstel tot samen
voeging van de tinbedrijven op Bangka en Billi
ton. Hangende een uiteindelijke beslissing'op dit 
voorstel werd, met het oog op het naderende 
tijdstip, waarop deze vóór het jaar 1921 ge
opende bedrijven geen gebruik meer van den 
arbeid onder poenale sanctie zouden kunnen 
maken, een voorstel tot intrekking van de 
beide genoemde reglementen (in Ind. Stb. 1927 
no. 218 jo. 1932 no. 182, en in Ind. Stb. 1932 
no. 1S3), met ingang van 1 Januari 1940, bij 
den Volksraad ingediend.

KINDERBESCHERMING. Inleidend alge
meen overzicht. Om een juist inzicht in 
het ingewikkelde vraagstuk der kinderbescher
ming te verkrijgen is het noodig allereerst het 
licht te doen vallen op den algemeen socialen 
en den juridischcn kant daarvan.

a. De structuur der maatschappij, 
waarin het vraagstuk geplaatst is, dient in dc 
eerste plaats in beschouwing genomen te worden. 
Er zijn toch weinig onderwerpen, waarop de 
structuur van een samenleving zoo veel invloed 
oefent als op jeugdzorg en jeugdbescherming. Het 
gaat hier immers om individuen in een periode, 
waarin zij het meest openstaan voor invloeden 
van buiten. Alle maatschappelijke structuur
wijzigingen doen hun weerslag hier dan ook dade
lijk gevoelen.

Er bestaat gerccde aanleiding deze beschou
wing over kinderbescherming in Indië te be
ginnen met te wijzen op het verschil in karakter 
tusschen het Oosten en het Westen, omdat do 
kinderbescherming in den specifiek technischen 
zin, dien deze gekregen heeft (n.1. als een geheel 
van maatregelen, welke stelselmatig in de maat
schappij worden toegepast tot bescherming 
van het sociaal in nood vorkeerende kind) van 
westerschcn oorsprong is en eerst later naar het 
Oosten werd overgeplant. Men kan dus eenerzijds 
de kinderbescherming in het Oosten niet verstaan 
zonder die in het Westen in zijn beschouwingen 
te betrekken, maar anderzijds mag niet vergeten 
worden, dat dit in het Oosten geïmporteerde 
instituut aanpassing aan de nieuwe omgeving 
vraagt en in een ander cultuurklimaat wordt 
gehanteerd. Maar dan ontkomt men er voor een 
goed begrip ook niet aan om deze twee cultuur
werelden tegenover elkaar te stellen en te 
gelijken.

De Indische samenleving bestaat uit enkele 
hoofdbevolkingsgrocpen, die elk op zich zelf 
weer een eigen type van kinderbescherming

nog in de gelegenheid waren te stellen contractar
beiders in dienst te nemen. Dit voorstel werd ech
ter niet in de ontwerp-ordonnantio overgenomen.

Met het verkorten van den maximumduur van 
de werkovereenkomst van drie tot twee jaren 
kon de P.A.C. zich vereenigen.

Van de herziening werd gebruikgemaakt enkele 
wenschelijk gebleken wijzigingen en aanvullingen 
in de Koelieordonnantie aan te brengen, welke 
niet van principieele beteekenis waren; onder 
meer werd aan den werkgever de verplichting 
opgelegd tot het kennisgeven van een op de on
derneming plaats gehad hebbenden koelieaanval.

De titel van de herziene ordonnantie werd 
voorts gewijzigd in „Koelieordonnantie 1931/ 
1936”.

Evenals bij de eerste herziening, werd de 
Volksraad bij de indiening van de ordonnantie 
in kennis gesteld met de strekking van het ad
vies van de P.A.C. betreffende het voorloopig 
inkrimpingsschema. In tegenstelling met de 
behandeling van het ontwerp Koelieordonnantie 
1931 gaf de bespreking van het herzieningsont- 
werp in den Volksraad geen aanleiding tot 
uitvoerig debat. Algemeen bleek men er reke
ning mede te houden, dat in principe in 1931 
reeds tot afschaffing van de poenale sanctie 
was besloten en dat het er thans nog slechts om 
ging op welke wijze en in welk tempo tot verdere 
beperking c.q. afschaffing van het stelsel zou 
worden overgegaan. Van werkgeverszijde werd 
daarbij gepleit voor een meer geleidelijke afschaf
fing dan in het ontwerp was voorzien, terwijl van 
inheemsche zijde stemmen opgingen voor een snel
lere en zelfs onmiddellijke liquidatie van het on
derhavige arbeidsstelsel. Nadat de Regeering noch 
in de eene noch in de andere richting tot wijziging 
van het ontwerp bereid bleek, werd door de voor
standers van een snellere liquidatie een amen
dement ingediend er toe strekkende, dat de 
arbeid onder poenale sanctie op alle ondernemin
gen in de Buitengewesten op ultimo December 
1940 zou zijn afgeschaft. Dit amendament werd 
verworpen. De ontwerp-ordonnantie werd ver
volgens zonder hoofdelijke stemming aangeno
men. De afkondiging van de ordonnantie had 
plaats in Ind. Stb. 1936 no. 545.

Ter zelfder tijd trad in werking een wijziging 
van artikel 6 der Koelieordonnantie, welke het 
gevolg was van de herziening van de wervings- 
voorschriften (zie Ten derde van de ordonnantie 
in Ind. Stb. 1936 no. 20S jo. no. 551).

De uitvoeringsvoorschriften van de Koelie
ordonnantie, in Ind. Stb. 1931 no. 268 jo. 472, 
werden in overeenstemming gebracht met de 
aangebrachte herziening bij de verordening in 
Ind. Stb. 1936 no. 579. Tevoren waren deze 
voorschriften gewijzigd bij Ind. Stb. 1933 no. 
466 in verband met de samenvoeging van de 
arbeidsinspecties voor de Buitengewesten en voor 
Java en Madoera, onder de vroegere benaming 
„Arbeidsinspectie”.

De indeeling van de residentie Molukken in 
twee ressorten krachtens art. 5 lid 2 der Koelie
ordonnantie, hetgeen inhoudt dat arbeiders uit 
het eene ressort in het andere een poenale sanc- 
tie-contract kunnen sluiten (Ind. Stb. 1931 
no. 307), werd aangepast aan de gewijzigde be- 
stuursindeeling van deze residentie in Ind. Stb. 
1938 no. 286.

Evenals in 1931 had de herziening van de
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kennen. Beperken wij ons hier tot dc twee 
groote groepen: de inheemsche en deEuropeesche, 
welke wij achtereenvolgens in beschouwing 
zullen nemen.

De inheemsche maatschappij moest wel een 
ander type van kinderbescherming vóórt
brengen dan de Europecsche, gezien haar 
specifieke structuur. Van deze oostersche maat
schappij werden door De Kat Angelino in. 
diens „Staatkundig beleid en bestuurszorg in 

. - Nederlandsch-Indië” enkele karakteristieken 
/ gegeven, die, omdat zij er in geslaagd zijn om in 

korte zinnen het wezen zeer elementair aan te 
geven, hier overgenomen worden. De schrijver 
krakteriseert de oostersche gemeenschap, aller
eerst naar haar uiterlijk aanzien, als „aard- 
verbonden, medelevend met het rythme der 
natutfr, grootendeels bestaande uit genea
logische en genetisch daarmede verwante ter
ritoriale gemeenschappen, wortelend in duizen
den nfin of meer geïsoleerde centra — meestal 
dorpen — als zelfstandige, in zichzelf bijna vol
ledige eenheden van godsdienstig, sociaal, poli
tiek en economisch leven” (Dl. I, blz. 103). 
Daarna teekent hij den innerlijken samenhang 
als volgt: „Het eerbiedigen van adatgezag, 
familie-eeredienst, van zeden en gewoonten, het 
samenwerken bij feestelijkheden, allerlei hinder
lijke beperkingen, het zijn alles min of meer 
godsdienstige, magische of cultische handelingen, 
waarmede de mensch zijn sociale instincten of 
bewustheid en zijn mythische behoeften bevre
digt” (blz. 314). Ten slotte bepaalt hij dc plaats, 
die het individu in deze gemeenschap inneemt: 
„In haar kring voelt de mensch zijn iudentiteit 
en bewustzijn als vergroeid mot de gemeenschap 
en haar groepsinstinct; zijn plaats en functie 
worden veelal door traditie, status en groeps
belang bepaald of door erfelijkheid overgedragen, 
niet toegewezen volgens aanleg of neiging,waar
door veel talent zich nimmer kan ontplooien” 
(blz. 104), om elders hier nog een uitspraak aan 
toe te voegen, die hij weliswaar ook weer niet al 
te absoluut wil doorgetrokken zien, maar die toch 
de zaak in het algemeen wel treft: „Een zeer 
gelijk vormig en afgesloten groepsleven geeft 
uiteraard weinig gelegenheid om de persoonlijk
heid tot vollen wasdom te brengen. Dit feit geeft 
in extreme gevallen den beschouwer den indruk, 
dat een onverzoenlijk sociaal mechanisme van 
zoden, gebruiken en voorstellingen, den enkeling 
als een onbewuste cel in het groepsorganisme 
heeft opgelost” (blz. 263),

In deze karakteristiek is het wezenlijk ver
schil met de westorsche structuur wel duidelijk 
tot uitdrukking gebracht: in het Oosten het mys- 
tisch aangelegde, in natuur en gemeenschap op
gaande en daardoor gebonden individu, in het 
Westen de zelfbewuste, op zich zelf gestelde 
persoonlijkheid. Hieruit spruiten de meest ele
mentaire verschillen voort in de vormen van 
samenleving en opvoeding (in het grootbrengen, 
het verzorgen, de bescherming, het bezig houden, 
de vrije-tijdvulling en de wijze van zelfstandig 
worden) van de kinderen.

Om ons onderwerp nog scherper omtrekken te 
geven kunnen wij niet bij het individu blijven 
staan,maar moeten dit in den samenhang met de 
maatschappij in een breeder verband plaatsen, n.1. 
in dat van hel gezin. Voor de jeugd is immers het 
gezin de meest elementaire zaak: de voedingsbo

dem van haar bestaan en groei tot volwassenheid.
Voor een schets van het inheemsche gezin 

zij hier aangehaald wat een representant van de 
inheemsche wereld zelf daarover zegt in een op
stel in het „Gedenkboek van Nederlandsch-Indië^ 
1898—1923”. De schrijver onderscheidt de op
voeding bij dc eenvoudige dèsalieden (meer dan 
3/4 van de inheemsche bevolking) van die bij 
de meer gegoede dèsalieden, en geeft de volgende 
karakteristiek: Voor de eenvoudige dèsalieden 
geldt: „De kinderen genieten, voor wat de jon
gens betreft, groote vrijheid; de meisjes blijven 
meer onder de hoede der moeder, totdat zij 
eenmaal getrouwd zijn. De noodzakelijkheid om 
zich veel met de kinderen te bemoeien, zien de 
ouders niet in. Trouwens de arbeid, die al hun 
tijd in beslag neemt, laat hun zulks niet toe. 
Tot de meer gegoede dèsalieden behooren de 
landbouwers, die hun grond zelf bewerken, be
nevens kooplieden en ambachtslieden, die een 
eigen bedrijf uitoefenen. Door hun betere levens
voorwaarden zijn zij goed behuisd en kunnen zich 
ook beter wijden aan dc zorg voor hun kinderen, 
op wie bij hun spelen op eigen erf of bij de buren 
toezicht wordt gehouden; deze worden, hoewel 
sober, voldoende gevoed en behoorlijk gekleed. 
Van hun ouders krijgen zij goede lessen en ver
maningen, en van de z.g. dorpsgeestelijken leeren 
zij den koran lezen, hetgeen een grondslag legt 
voor hun zedelijke vorming. Zoodra hun leeftijd 
het toelaat, helpen de jongens den vader en de 
meisjes de moeder bij hun arbeid”.

Na voorgaande schetsen is het beter mogelijk 
om het karakter aan te geven van het typische 
verschijnsel, waarmede de jeugdbescherming 
heeft te maken, n.1. het losraken van de normaal 
aanwezige banden, die het kind aan het gezin 
en aan de samenleving binden.

1 Vooreerst zijn er factoren, die voortspruiten 
uit een bepaald worden door de geheel eigen struc
tuur van die samenleving: haar eigen gewoon
ten, levenswijze enz., d.w.z. de endogene factoren.

Allereerst de geaardheid van de opvoeding, 
welke men daar aantreft. Dit gaf Mr. Boekhoudt 
indertijd aanleiding om te verklaren: „Belang- 
langrijk mag de toename der criminaliteit hecten 
tengevolge van verwaarloozing van de opvoeding 
der jeugd. Dit mag ons niet zeer verbazen in een 
maatschappij, waar noch onderwijzers noch 
geestelijken de ouders hun taak tot opvoeding 
der kinderen helpen verlichten en de ouders 
zei ven niet genoeg de verantwoordelijkheid ge
voelen, welke ten deze op hen rust” (zie het 
„Rapport in 1905 van de Commissie tot on
derzoek naar de mindere welvaart der In
heemsche bevolking op Java en Madoera”).

In deze wereld is slechts ten deele sprake van 
een bewuste „opvoeding” zooals de Europecsche 
paedagogen die willen: in den zin van een vor
ming van de kinderen tot bewuste persoonlijk
heden vooral door de ouders; van een karakter
vorming. Wijst in Indië alles niet veel meer in de 
richting van kinder-,,verzorging” ?

Deze kinderverzorging vindt haar voedings
bodem in het typisch adatlcven van de inheem- 
schc gemeenschap. In het algemeen is dit in de 
désa nog hecht en neemt in hechtheid af al 
naar mate de invloed van het stadsleven sterker 
wordt. Op het platteland weet de gemeenschap, 
indien ouders of familie de kinderen verwaar- 
loozen, als regel deze nog wel te verzorgen of de
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geest op het statische oostersclic leven heeft 
vooral tengevolge dat de enkeling losser in, vaak 
ook geheel uit het groepsverband raakt, dat hem 
eertijds steunde. Hoe zal hij aanstonds nieuwe 
steunpunten vinden?

De bovengeschetste penetratie van de moderne 
wereld (voor het bevattingsvermogen van de 
inhecmschen vaak zeer verwarrend) zal in den 
inhecmschen kring ook de tendens naar misdaad 
grooter maken. Velen, levend op den rand, doch 
nog vastgehouden door de groep, zullen thans 
— waar ook de gelegenheden tot strafbaro han
delingen zijn toegenomen — afglijden naar het 
strafbare terrein. Nu is het noodig, om misver
stand en het gevaar van generalisecren te voor
komen, goed te onderscheiden. In zeer vele ge
vallen zal het uitvallen uit het normale levens
gedrag uiteraard niets uit te staan hebbe/? met 
de boven geteekende conflicten. De vergrijpen 
zullen dezelfde van het eerstijds door het moder
ne leven niet bewogen milieu zijn. MaaiOdaar- 
naast zal vaak juist het proces van binnen- 
dringing van den modernen wereldgeest in een 
eertijds gemoedelijke en rustige inheemsche sfeer 
de criminaliteit doen toenemen. Er is in deze 
sfeer een onrust, soms een onevenwichtigheid 
ontstaan, die meer dan vroeger crimineele slacht
offers maakt. Als voorbeeld zij gewezen op de 
kwade practijken, die de invoering van het huur- 
koopsysteem van allerlei importartikelen (auto’s, 
fietsen, naaimachines enz.) met zich brengt, of 
aan de bedelarij van kinderen uit de kampoengs 
rondom de oudheden e.d., om van de vele andere 
gevallen, waarbij de aanleidingen van de straf
bare handelingen niet zoo gemakkelijk aanwijs
baar zijn, omdat zij dieper verweven liggen in 
het zieleleven, niet te spreken.

Deze maatschappij kende uit zich zelf geen 
stelsel van kinderbescherming als dat in Neder
land. Er was nog geen bewuste drang, er was in 
haar nog geen voldoende bezinning en er waren 
ook geen middelen om een dergelijkc bescherming 
te organiseeren, voordat de overheid er toe over
ging om regelend op te treden. Met Nederland als 
voorbeeld heeft deze een nieuw systeem van 
kinderwetgeving ingevoerd.

De beteekenis van het voorgaande zou men 
kort als volgt kunnen omschrijven: een westcrsch 
georiënteerd stelsel wordt gebracht in on aan
gepast aan een maatschappij, die eensdeels in 
zich zelf nog wel voldoende krachten bezit om 
zich zelf te helpen, maar anderdeels verschil
lende lacunes vertoont of zoodanig in gisting is, 
dat zij aan regeling in bijzondere mate behoefte 
heeft. De lacunes zijn voornamelijk hierin gele
gen, dat het inheemsche opvoedingssysteem nog 
slechts het onvoldragen karakter van een primi
tieve maatschappij draagt; de innerlijke gisting 
is ontstaan, omdat het statische gemeenschaps
leven in de dynamische bewogenheid van het 
moderne leven wordt getrokken, die overal op 
de wereld beslag legt en vrijwel geen plekje meer 
onberoerd laat.

6. Do sociale vraagstelling, 
zien wij thans het vraagstuk, zooals het zich in 
het kader van de bovengeschetste structuur der 
Indische maatschappij voordoet. Uitgangs
punt vormen hier verschillende feiten, die aan
leiding gegeven hebben tot invoering van de 
kinderwetgeving in Ned.-Indië.

Vooreerst het verschijnsel van groote toe-

tckortschictendc ouderen tot hun plicht te 
brengen. In de nabijheid der groote steden is de 
adat minder in staat dezen samenhang te be
waren. Dit ondervinden vele kinderen, die om 
werk te zoeken of uit andere motieven naar de 
stad trekken en zoodoende uit het gemeenschaps
verband losraken. In de stad zelf wordt de kracht 
van de adat het allermeest- ondermijnd: het 
natuurlijke afweervermogen slijt uit, ccnerzijds 
verwatert de adat, anderzijds overweldigen 
allerlei vreemde elementen haar.

2. Maar behalve deze elementen, die uit de 
structuur dezer gemeenschappen zelf voortsprui
ten, zijn er exogene factoren waar te nemen, 
factoren, dio van buitenaf haar invloed doen 
gelden. Men zou hier samenvattend kunnen 
spreken van de werking van het dynamische 
moderne leven. In de rustige, in zich zelf 
besloten, grootcndcels nog zelfgenoegzame in
heemsche sfeer dringen n.1. sterk bewogen wester- 
sche invloeden. Door den in zijn wezen opdringe- 
rigen modernen tijd wordt zij woest gerukt uit 
een isolement, dat juist haar levensvoorwaarde 
is. Ook de beginselen, welke de opvoeding van 
haar leden beheerschen, worden tot het uiterste 
op de proef gesteld. Als richtlijnen van deze 
opvoeding stelt men er veelal vooral drie: de 
eerbied voor ouderen, de gelatenheid in tegen
spoed en de hulpverleening van verwanten en 
groepsgenooten. Kan op dezen grondslag het 
nieuwe opgevangen en verwerkt worden ? Onze 
dynamische tijd stelt eischen, waarop dit type 
van beginselen niet voldoende berekend is, 
eischen van welbewust (gecstclijk-zedclijk) uitge
groeide persoonlijkheden, die in staat zijn ten 
aanzien van het eigen en het groepsleven zoo 
ongeschonden mogelijk den overgang van oud 
naar nieuw te doorstaan.

Deze overgang van oud naar nieuw kan gelei
delijk gaan (hoewel uiteraard nooit zonder inner- 
lijkcn strijd). Een tafereel van geslaagde aan
passing geeft het artikel uit het Gedenkboek:

„Door het onderwijs op Westerschen grond
slag en misschien ook door den tijdgeest is in 
menig ambtenaarsgezin een groote verandering 
waar te nemen. De verhouding tusschen man en 
vrouw is niet meer die tusschen meerdere en 
mindere, maar tusschen gelijken, die in vele 
zaken overleg met elkaar plegen, wat niet anders 
dan heilzaam kan zijn. Aan de opvoeding van 
kinderen wordt meer zorg besteed. Waar vroeger 
ieder zijn maaltijd gebruikte, wanneer hij honger 
had, terwijl de vader op etenstijd dikwijls weg
bleef zonder daarvan kennis te geven aan zijn 
vrouw,wordt nu gezamenlijk gegeten. Er hcerscht 
meer orde en harmonie tusschen de echtgenooten. 
Het verderfelijke dobbel- en kaartspel wordt 
nagelaten; op bijeenkomsten wordt over dege
lijker onderwerpen gesproken. De luidruchtige 
tandakpartijen van voorheen, waarbij men zich 
aan den drank te buiten ging en zich aan uit
spattingen overgaf, behooren tot het verleden, 
dank zij den invloed der vrouw”.

Maar deze overgang kan ook zeer schril, ja 
meedoogenloos zijn. Men denke bijv. aan den 
jeugdigen misdadiger van het platteland, die 
uit zijn landelijke gemoedelijke sfeer gebracht 
wordt in onze moderne gevangenis met haar 
bedrijfsleven, haar wcstersche tucht, discipline 
en leefregels.

De aandrang van den modernen dynamischen
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neming van het aantal jeugdigen, losgeslagen 
uit het maatschappelijk verband, waarin zij 
thuis hoorden; vervolgens — als uitvloeisel 
van
verwaarloozing en -criminaliteit.

Dit is een verschijnsel, dat in Europa reeds 
het einde van de vorige eeuw geconstateerd 

was. In vele opzichten is er groote parallelliteit 
tusschen de wijzen waarop dit zich in Europa 
en in Ned.-Indié gedemonstreerd heeft; in Ncd.- 
Indië zijn de symptomen echter later naar bui
ten getreden en zijn daarom ook later maat
regelen tot verbetering gezocht.

Aan het begin van deze eeuw gingen in Indië 
de eerste stemmen op, die de aandacht vestigden 
op den ten deze bestaanden nood. Belangrijk 
is hetgeen opgenomen werd in de rapporten van 
de z'^n. „Mindere Welvaartcommissie” en in die 
van de „Pauperisme-commissie”. Het eindrap
port van laatstgenoemde commissie geeft be- 
langYfekkende gegevens betreffende de Indo- 
Europcesche wereld:

„Een feit is het, dat aan vele Indische ouders, 
de welgestelden niet uitgesloten, de meest 
elementaire kennis van opvoeding ontbreekt. 
De verwaarloosde opvoeding der kinderen, die 
uit Inlandsche moeders, meerendeels in wilden 
echt, geboren worden, is hier vooral van betee- 
kenis. De opvoeding van moederszijdo is niet 
veel meer dan die elke Inlander ontvangt. Die 
opvoeding wordt beheerscht door specifiek In- 
landsche ideeën, zij is gegrond op Mohamme- 
daansche beginselen dan wel op de Inlandsche 
adat. Het zijn die kinderen, die als Inlanders 
groot gebracht, later de rechten van Europeanen 
bezitten, als Europeanen leven moeten. Hunne 
levenswijze is dan ook als eene conglomeratie te 
beschouwen van eigenaardige, vaak tegenstrij
dige denkbeelden, waarin de slechte eigenschap
pen èn van Inlander èn van Europeanen zich 
vereenzelvigen. Van de goede eigenschappen 
van den Inlander wordt weinig of niets over
genomen; de hoogere ontwikkeling van den 
Europeaan, dan wel eene valsche voorstelling 
van het Europcaanschap, dient slechts om de 
overgenomen ondeugden van den Inlander 
nog meer te doen uitkomen. Van een streven 
naar hooger denken, naar hooger voelen is bij 
die ongelukkigen, overgelaten als zij zijn aan 
hun lot, weinig merkbaar. Het onderwijs aan 
de openbare lagere scholen is neutraal, dus ook 
daar loeren zij weinig wat met karaktervorming 
in verband staat. Het verstand wordt ontwik
keld, maar de harten blijven ondermijnd door 
booze opwellingen en kwade hartstochten. Is 
het wonder, dat onder deze omstandigheden 
uit die kinderen onmogelijk goede burgers voor 
den Staat groeien kunnen? Het bewijs hiervoor 
levert de practijk. De Indo-Europecsche maat
schappij telt tal van elementen, die onverbeter
lijk zijn. Een boom, die scheefgegroeid is, buigt 
men niet gemakkelijk meer recht. Dat onder die 
omstandigheden in de verslagen der plaatselijke 
enquête, waarvan in do voorgaande bladzijden 
meer dan eens gewag is gemaakt, van verschil
lende zijden werd aangedrongen op gestichten 
tot opvoeding, verbeterhuizen enz. *)» behoeft

werkelijk geene verklaring. Van hoe groot be
lang echter instellingen van dien aard mogen 
zijn, — tenzij gesteund door ingrijpende maat
regelen ten aanzien van het ouderlijk gezag, 
waaromtrent wij reeds als ons gevoelen deden 
kennen dat voor het oogenblik de kans eener 
gunstige ontvangst van voorstellen tot wets
wijziging in die richting ons hoogst gering toe
schijnt— zou daarmede nimmer meer dan gedeel
telijk in het hierbedoeld euvel kunnen worden 
voorzien. Daarbij worde niet vergeten, dat, 
welk een onmisbaar element liefdadigheid in 
dien zin in het maatschappelijk organisme zij, 
onberaden ijver ook in deze tot nog noodlottiger 
gevolgen aanleiding kan geven dan die van het 
kwaad zelf; immers spoedig bij menigeen, vooral 
ten opzichte van het in den regel toch reeds niet 
met vreugde bij de Inlandsche concubine ver
kregen kind, het laatste greintje plichtbesef 
zal wegvagen, bovendien de verwekking van 
zulke kinderen slechts in de hand kan werken” 
(blz. 58).

Handelend over het voorbereidend onderwijs 
wordt dan verder gezegd: „voor hem, die de 
gelegenheid gehad heeft om van het volledig 
officieel dossier nevens tallooze publieke ge
schriften over het pauperisme onder de Indo- 
Europeanen kennis te nemen, kan twijfel om
trent de juistheid der aangewezen richting slechts 
hebben plaats gemaakt voor de convictie, dat 
elk systematisch streven tot beperking van 
dezen socialen misstand zijn steunpunt behoort 
te vinden in eene betere opvoeding ten goede 
van het kind in zijn prille jeugd, wat ook zonder 
overbrenging van de taak der ouders in handen 
van den Staat mogelijk blijft, mits aan het daar
toe werkzaam particulier initiatief de moreele 
en stoffelijke bijstand van het Openbaar Gezag 
niet worde onthouden” (blz. 59). Het is echter 
alleen dan denkbaar iets blijvends tot stand te 
brengen wanneer de intieme oorzaak van de 
voortwoekering van den bestaanden toestand 
niet uit het oog wordt verloren, niet wordt ver
zuimd te beginnen bij het begin, en dit kan geen 
ander zijn dan do onttrekking der kinderen, zoo 
vroeg mogelijk, aan eene opvoeding in de ouder
lijke woning, welke in de meerderheid der geval
len er niet op berekend is om hen een geestelijk 
en zedelijk kapitaal te doen vergaren, dat op 
hunnen verderen levensweg hen voor afdwalen 
kan behoeden” (blz. 70). ~

Over de inlandsche wereld handelt het oven
genoemde rapport van Mr. W. Boekhoudt. 
„Belangrijk mag de toename der criminaliteit 
heeten tengevolge van verwaarloozing van de 
opvoeding der jeugd. Ik ben getroffen geworden 
door hetgeen do Hoofden van Plaatselijk Be
stuur uit eigen ervaring dienaangaande mede
deelden. Vooral op de pasars weten de bande- 
looze kinderen zich te weren. Naar zulke verkcers- 
centra loopen zy samen, die geen ouders of ver
wanten bezitten, die voor hen zorgen. En daar 
kaapt het verwaarloosde kind wat zijn honger 
kan stillen, en verder trekt hij bedelend rond. 
Menigeen geeft bovendien blijk van een misda- 
digen aanleg, die verrassend is.” Na hier
van eenige voorbeelden te hebben gegeven, gaat 
hot rapport over tot bespreking van door de 
politie getroffen maatregelen tot beteugeling 
van strafbare daden door de inheemsche jeugd

Evenwel had de maatschappij zelf zich reed;'

het voorgaande — een toename van jeugd-

aan
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‘) Vgl. het Algemeen Verslag der plaatselijke 
pauperisme-enquête, bl. 28—29 (gedrukt bij de 
Landsdrukkerij te Batavia).



;I KINDERBESCHERMING.19741 wettigd door het opvolgend huwelijk van hun 
vader of moeder na een voorafgaande erkenning. 
In deze gevallen bestond voogdy en uit deze 
voogdij kon men — anders dan ten aanzien van 
de vaderlijke macht — wel civielrechtelijk ont
zet worden. Bij art. 380 B.W. was n.1. bepaald, 
dat uit de voogdij konden worden ontzet zij, die
1) tot een onteerende straf waren veroordeeld,
2) een bekend slecht levensgedrag leidden, 3) in 
de waarneming van de voogdij onbekwaamheid 
of ontrouw aan den dag legden, 4) uit een andere 
voordij waren ontzet geworden, en 5) in staat 
van faillissement of kennelijk onvermogen ver
keerden.

Niet minder onbevredigend was do toestand, 
indien de ouders goed van wil en van voldoende 
opvoedkundige kwaliteiten waren, maar het 
kind onhandelbaar en geheel verwilderd bleek. 
Dan waren er wel inrichtingen, waarin het kind 
op verzoek van de ouders op grond van art. 302 
B.W. kon worden opgenomen (wegens gewich
tige redenen van misnoegen over het gedrag), 
maar dit waren geen opvoedingsgestichten van 
een zoodanige geslotenheid en régime, dat 
dwingend kon worden opgetreden.

Verder was wetswijziging op strafrechtelijk 
gebied dringend noodig, Het strafrecht, dat vóór 
1 Januari 1918 gold, had een bepaalde leeftijds
grens, n.1. den 16-jarigen leeftijd, aangenomen 
waarboven een kind steeds als volwassene werd 
beschouwd. Beneden dien leeftijd golden bij
zondere maatregelen, indien het kind niet met 
oordeel des onderscheids had gehandeld. Nam 
de rechter aan dat een dergelijk „oordeel” wel 
aanwezig was geweest, dan werd het kind met 
gelijke strafsoort gestraft als de volwassenen; 
doodstraf en dwangarbeid in de ketting konden 
echter niet worden opgelegd; overigens werden 
de maxima der straffen verminderd. Had een 
kind zonder oordeel des onderscheids gehandeld, 
dan werd het vrijgesproken en hetzij aan do 
ouders teruggegeven, hetzij in een verbeterhuis 
geplaatst om gedurende zekeren tijd te worden 
opgevoed, hoogstens tot den 20-jarigen leeftijd. 
Het verbeterhuis is echter nimmer opgcricht. Men 
heeft zich gered met een overgangsbepaling 
van het Wetboek van Strafrecht, volgens het
welk een ander verblijf voor jeugdigen kon wor
den aangewezen. De rechter heeft echter, bij 
gebreke van een dergelijke inrichting aan een 
andere oplossing de voorkeur gegeven. Volgens 
het reeds genoemde rapport van Mr. Boekhoudt 
over de reorganisatie van het politiewezen 
(1906—1907) kwamen in 1906 op Java en Ma- 
doera 7116 jeugdige inlandsche personen vóór 
den rechter; hiervan werden 2315 veroordeeld 
en 4801 vrijgesproken op grond van hot niet 
bestaan van het oordeel des onderscheids; hier
van werden 478 aan de ouders teruggegeven en 
slechts 20 voor het verbeterhuis bestemd. Het 
groote bezwaar was hier, dat de maatregel van 
teruggeven aan de ouders, welke alleen zin had 
voor kinderen, die uit een goed milieu voort
gesproten en onbedorven van aard waren, tot 
regel werd gemaakt voor kinderen, die in een 
inrichting thuis hoorden, waarvan bovendien 
velen meermalen veroordeeld waren.

Boekhoudt concludeert: „De last is uitge
vaardigd dat jeugdige misdadigers geheel moeten 
worden afgezonderd van de andere gevangenen, 
wat in de toekomst mogelijk zal geschieden, maar

te weer gesteld. Er waren enkele jxirticuliere 
organisaties ontstaan, die zich do zorg voor de 
verwaarloosde jeugd ten doel stelden. Hier kun- 

genoemd worden voor de inheemsche wereld 
de kolonie van mej. Jansz. nabij Pati, de Witte- 
kruiskolonie nabij Salatiga, en do africhting voor 
zieke en behoeftige Inlanders „Boegangan” te 
Semarang van het Leger des Heils. Voor de 
Èuropeesche bevolking bestonden de vereeni- 
gingen Onze Toevlucht, Pro Juventuto en 
verschillende weeshuizen: een Protestantsch en 

Roomsch-Katholiek in Semarang, het Para-
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pattan weezcngesticht te Batavia, de Jongens- 
weezeninrichting te Soerabaja, het Hulpfonds 

den H. Vincentius a Paulo te Buitenzorg, 
de Vereeniging tot bevordering van Christelijk 
leven en onderling hulpbetoon te Magelang, 
Diaconieweeshuizen te Makassar en Amboina, 
de Vereeniging tot weezenverpleging in Padaug, 
de Christelijke Ambachtsschool (voor hulpbehoe
venden) en het Djati Gesticht te Batavia.

In Indië kon men zich echter op geen stukken 
na in de mate als in Holland vleien met de ge
dachte, dat indien hier een kinderwetgeving 
zou worden ingevoerd, dit de bekroning van een 
maatschappelijke evolutie zou vormen. In dit 
opzicht ontbrak hier een feitelijk fundament, 
dat ginds wel over de heele breedte aanwezig 
was, n.1. een krachtig particulier initiatief. Wel 
was er in dit opzicht in de Èuropeesche wereld 
een betere basis aanwezig dan in de niet-Euro- 
peesche. Maar van een systematische waakzaam
heid tegen de verwaarloozing onder de jeugd was 
ook in dien kring vrijwel nog geen sprake. Dit 
blijkt o.m. reeds hieruit, dat alle jeugdverzorging 
zich vrijwel in gestichtszorg concentreerde. Van 
een particuliere verzorging daarbuiten in de vrije 
maatschappij was nog geen sprake. Datgene 
wat Holland zoozeer kenmerkte vóórdat aldaar
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de kinderwetgeving werd ingevoerd, de differen
tiatie in gestichts- en niet-gestichtsverzorging, 
kende Indië nog niet.

c. De juridische vraagstelling. 
Maar de nood was zoo groot, dat voorziening 
dringend noodig was. Vooreerst was een wets
wijziging op civielrechtelijk gebied vereischt.

Het volgende kan dienen om te demonstreeren 
hoe de bepalingen hier te kort schoten.

Wanneer beide ouders nog in leven waren, 
was er sprake van een vaderlijke macht over de 
kinderen. Deze macht was volstrekt onaantast
baar. De vader of de moeder (met stilzwijgende 
toestemming van den vader) kon de opvoeding 
van hun kind op de meest ergerlijke wijze ver- 
waarloozen zonder dat er iets tegen gedaan kon 
worden. Het kind bleef onder de macht van den 
vader en zoolang deze weigerde zijn gedrag 
tegenover het kind te veranderen, zoolang moes
ten derden lijdelijk aanzien dat het moreel te 
gronde ging. Alleen bij enkele speciaal in het 
Wetboek
ven tegen de zeden, door den vader gepleegd, 
kon de strafrechter tusschen beide komen en de 
ontzetting uit de vaderlijke macht als bijkomen
de straf uitspreken (art. 298 Wetb. van Straf
recht). Ook in geval van ontbinding van het 
huwelijk door echtscheidnig bleef de vaderlijke 
macht onaangetast. Anders was de stand als 
de vader of de moeder kwam te overlijden, of als 
er geen huwelijk tot stand was gekomen, dus 
de kinderen alleen erkend waren en niet ge-
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voorloopig zal zeker met het oog op de inrichting 
der gevangenisson de oude toestand bestendigd 
worden, dat zy met volwassen misdadigers in 
dezelfde ruimte worden opgesloten, althans over
dag menig oogonblik met hen samen zullen zijn, 
welke omgang een verderfelyken invloed op hen 
uitoefent, immers hen opvoedt tot volslagen 
booswichten. Van deze waarheid doordrongen is 
de rechter al gauw geneigd te verklaren, dat de 
beklaagde heeft gehandeld zonder oordeel des 
onderscheids of zonder opzet ten einde hem uit 
de gevangenis te houden, vaak geheel tegen 
eigen overtuiging in. Hij wordt dan aan ouders 
of verwanten teruggegeven, aan wie in gemocde 
de raad wordt gegeven aan kind of pupil eene 
modica castigatio toe te dienen, waarna dik
wijls parate executie volgt, die menigmaal in 
een* ergerlijke tuchtiging ontaardt, waaraan 
alle opvoedende kracht alzoo ontbreekt, en de 
jeugdige zondaar keert naar huis terug om het
zelfde leven voort te zetten. Worden enkel de 
ouders voor het Hoofd van Plaatselijk Bestuur 
geroepen, zoo ontvangen dezen eene berisping 
over het gedrag hunner kinderen. Slechts zelden 
wordt door den rechter plaatsing in een ver
beterhuis gelast, d.i. in een daartoe door den 
Gouverneur-Generaal aangewezen geschikte ver
blijfplaats, omdat men weet dat zulke inrichtin
gen niet bestaan. Evenwel, er zijn particuliere 
inrichtingen op Java, instellingen van liefdadig
heid, waarin ook de jeugdige misdadiger wordt 
ontvangen. Als zoodanig zijn mij bekend de kolo
nie van Mejuffrouw Jansz in de afdeeling Pati, 
de Witte Kruis Kolonie in de afdeeling Salatiga 
en de inrichting voor zieke en behoeftige in
landers „Boegangan” te Semarang van het 
Leger des Heils. In alle drie deze inrichtingen 
worden nu en dan ook door de politie onderdak 
gebracht jeugdige booswichten, op de pasars 
op diefstal betrapt, om wie zich geen bloed
verwant bekommert, terwijl in de Witte Kruis 
Kolonie ook een enkele boosdoener op grond 
van een strafvonnis is ondergebracht. Men 
ondervindt grooten last om dat jonge volk in de 
inrichtingen te houden. Velen toch loopen weg. 
Alleen de enkele, die is opgenomen op last van 
don rechter, kan door de politie worden opge- 
spoord en teruggebracht, doch ook dit heeft 
weinig nut omdat men hem niet kan verhinderen 
andermaal weg te loopen. Desniettemin kan 
men daar nog op goede resultaten wijzen; men 
krijgt er don indruk, dat in zake opvoeding al
daar de goede weg is ingeslagen. De jongens doen 
er hetzelfde werk, dat Javaansche kinderen van 
dien leeftijd in de désa plegen te verrichten. 
Bovendien krijgen zij onderwijs in lezen, schrij
ven, rekenen en muziek. Intusschen ontbreekt 
van Gouvernomentswcge alle toezicht op de 
opvoeding”.

Het voorgaande samenvattend, kan met eenige 
aanvulling het volgende worden geconstateerd.

Gedurende hot eerste kwartaal van deze eeuw 
was er een zoodanige algcineene ontevredenheid 
O]) het gebied van kinderbescherming en kinder- 
zorg ontstaan, dat verbetering noodzakelijk 
was. Do particulieren en particuliere instellingen, 
die op dit torroin werkzaam waren, voelden zich 
in allorlei opzichten in hun arbeid belemmerd 
door verschillende factoren, welker werking 
zij zelf niet konden overwinnen, maar waarvoor 
zij de hulp van de overheid behoefden. Boven

dien wijzigde de maatschappelijke constellatie 
zich dusdanig, dat hoogere cischen gesteld 
moesten worden. Ook voltrokken zich in het 
denken en voelen van de menschheid belangrijke 
veranderingen: vroeger heerschende opvattingen 
omtrent verantwoordelijkheid en schuld, omtrent 
ouderplicht en oudcrrecht golden niet meer als 
vanzelfsprekend en onaantastbaar. Ook was de 
kijk op de vereischten voor een goede opvoeding 
in verband met de tijdsomstandigheden sterk 
veranderd.

Drieërlei factoren hebben ten slotte den door
slag gegeven om tot een vernieuwing van de 
kinderbescherming over te gaan. Allereerst de 
arbeid der philanthropie, die in steeds wijder 
kringen aan bet publieke geweten liet zien, dat 
de toestanden ongezond waren en niet aldus 
blijven konden; vervolgens een groeiende angst 
voor de toenemende misdadigheid en wanorde 
onder het jonge geslacht; ten slotte het besef, 
dat men niet mocht achterblijven in het ont
wikkelingsproces, dat zich op het gebied der 
kinderbescherming in paedagogisch, juridisch 
en sociaal opzicht overal aan het voltrekken was. 
Dit leidde er ten slotte toe, dat men hoogere 
eischen ging stellen aan berechting, bestraffing 
en behandeling van onmaatschappelijke jeug
digen.

In navolging van het Moederland werd de 
kinderbescherming nu op nieuwen, anderengrond
slag geregeld. In het nieuwe geheel van maat
regelen heeft men den Staat de leiding en daar
mede voor een groot deel de verantwoordelijk
heid gegeven. Meende men vroeger, dat de over
heid slechts in de algemeene behoeften der 
gemeenschap te voorzien had, maar de zorg 
voor hulpbehoevenden aan politie en liefdadig
heid moest overlaten, nu was er een verscher
ping gekomen van het inzicht in de causaliteit 
der maatschappelijke nooden.aan welker ontstaan 
de samenleving zelf mede schuld had, en tevens 
het besef, dat de overheid voor de gezondheid 
van de maatschappelijke organisatie te zorgen 
heeft, niet alleen door voldoende voedsel voor 
lichaam en geest te verstrekken en door iedere 
inbreuk te bestraffen, maar ook door de euvelen 
te bestrijden en het ontstaan daarvan te voor
komen.

De overheid heeft een regeling gegeven, welke 
zoodanig is opgezet, dat aan particuliere krachten 
in de maatschappij het grootst denkbare initia
tief gelaten wordt, in dier voege dat zij welis
waar zich tot het uiterste zullen moeten inspan
nen om in de behoeften te kunnen voorzien 
volgens de eischen, welke van overheidswege 
gesteld worden, maar dat de overheid ook allen 
steun geeft.

Kinderbescherming was nu een voorwerp van 
staatszorg geworden. Men beschouwt het als de 
taak van den Staat om leidend in te grijpen, te 
zorgen en te genezen; niet om slechts lijdelijk toe 
te zien, hoe de gemeenschap aan zich over
gelaten, haar krankheden uitziekend, worstelt 
om te ontkomen aan wat haar innerlijk bedreigt.

Maar de Staat laat de uitoefening van het 
eigenlijke werk zooveel mogelijk doen door 
particuliere organisaties. De overheid stelt 
regels, neemt de centrale leiding en verbindt con
trole-maatregelen aan het verleenen van haar 
steun, maar oefent het eigenlyke philanthropi- 
sche werk zoo min mogelijk zelf uit, laat dit aan
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particuliere organisaties over voor zooveel deze 
dit verrichten kunnen.

Voor het aanvaarden van dit stelsel hebben 
verschillende motieven gegolden. Vooreerst de 
overweging, dat in het verleden het sociale werk 
als regel door particulieren reeds lang ter hand 
was genomen vóór de Staat zich er mede be
moeide: deze hebben daarna de overheid gesti
muleerd om bedoeld werk tot een voorwerp van 
staatszorg te maken. Voorts had de practijk 
uitgewezen, dat het werk het best is gediend, 
indion particuliere personen het op zich nemen: 
de sociale arbeid vraagt de medewerking van 
het volle maatschappelijke leven in al zijn lagen, 
de toewijding van zooveel mogelijk personen 
uit die maatschappij. De sociale arbeid is gefun
deerd in een bijzondere verhouding van mcnsch 
tot mensch, die in den vrij willigen arbeid van 
geïnteresseerde particulieren het zuiverst tot 
uitdrukking komt. Hier wordt geëischt een sfeer 
van vertrouwen, die meerendeels gemakkelijker 
wordt gegeven aan een particulier lid van de 
samenleving dan aan den vertegenwoordiger 
van den Staat. Bij den socialen arbeid komt alles 
aan op een zeer persoonlijke behandeling van elk 
geval op zich zelve, dat alle schematisecren 
verre houdt. Het ligt dan ook voor de hand, dat 
de overheid, toen zij zich haar plicht op de ver
schillende sociale gebieden bewust werd, ging 
voortbouwen op wat het particulier initiatief 
alreeds tot stand had gebracht en onder bepaalde 
voorwaarden de feitelijke uitoefening van de 
sociale zorg in handen der maatschappelijke 
organisaties liet, vier vrijwilligen arbeid zij niet 
kon ontberen. Zij tracht nu dezen particulieren 
arbeid tot grooter krachtsinspanning te brengen 
en systematisch te regelen. Er moest tusschen 
Staat en particulier initiatief die harmonieuze 
en soepele vorm van samenwerking gevonden 
worden, waarbij eenerzijds de Staat de leiding 
onbeperkt blijft behouden, en in voortdurende 
voeling en gemeen overleg de particuliere orga
nisatie voor haar taak uitrust en anderzijds de 
particuliere instellingen in het persoonlijke en 
zedelijke deel van het werk een gezonde vrijheid 
van beweging behouden met inachtneming van 
de algemeene richtlijnen, welke door den Staat 
worden gegeven.

Een en ander heeft belangrijke consequenties. 
Wijl de Staat een bepaalde sociale zorg eenmaal 
als overheidstaak heeft aanvaard, mogen er op 
dit gebied geen lacunes zijn. D.w.z.:

1. De Staat verricht zelf het werk, indien het 
particulier initiatief op een bepaald terrein ont
breekt.

2. Indien bepaalde organisaties eigen wegen 
willen blijven volgen en geen aansluiting zoeken, 
zal de overheid geen werk kunnen overdragen 
en geen steun kunnen verlecncn.

3. Indien bepaalde organisaties wel aanslui
ting zoeken, maar haar arbeid nog zwak is, zal 
de leiding van overheidswege dieper ingrijpen 
in het eigenlijke werk, maar met de bedoeling 
om de organisaties krachtiger en zelfstandiger te 
maken.

4. Indien de organisaties deugdelijken arbeid 
verrichten, zal haar bewegingsvrijheid grooter 
kunnen zijn, maar tevens de verantwoordelijk
heid, die zij dragen, omvangrijker en de eischen, 
die haar gesteld kunnen worden, zwaarder. 
Immers mag de particuliere arbeid niet het

karakter van gclicfhebber dragen — wijl dit 
ten slotte de belangen van hen, die sociaal ge
holpen moeten worden, zou schaden —, maar 
moet deze opgevoerd worden tot een hoog peil.

De ervaring heeft geleerd, dat hoe meer een 
maatschappij zich door middel van haar leden 
voor haar sociale nooden gaat interesseeren en 
daadwerkelijk zich tot de leniging daarvan or
ganiseert, des te gezonder haar eigen volksleven 
wordt en hoe beter in deze nooden voorzien 
wordt. Alles zal er derhalve zooveel mogelijk en 
doelbewust op gericht moeten zijn om de in de 
maatschappij levende sociale krachten tot ont
wikkeling, samenbinding en organisatie te bren
gen.

De reden waarom de overheid zich met de 
jeugdbescherming bemoeit is hierin gelegen, dat 
een bepaalde groep van kinderen in de samen
leving niet tot haar recht komt en dit euvel 
bovendien een gevaar oplevert voor het welzijn 
van de maatschappij, weshalve de Staat'■zich 
geroepen acht dezen misstand te verhelpen. 
In de nieuwe regeling is daarbij als algemeene 
stelregel aangenomen: het particulier initiatief 
regel, de staatsverpleging aanvulling.

1 Januari 1918 bracht nu, met de inwerking
treding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, 
de invoering van een nieuwe regeling van kinder
strafrecht (Ind. Stb. 1915, no. 732 jis. 1917 
nos. 497 en 645); op 1 October 1927 trad de 
nieuwe burgerlijke kinderwetgeving in werking 
(Ind. Stb. 1927, no. 31, 390 jo. 421).

Kinderwetgeving.

■

;

I
i

A. De civielrechtelijke kinderwetgeving.
Onderscheiden moeten worden de regeling, 

welke geldt voor Europeanen en Chineezen en 
die, welke geldt voor de inheemsche bevolkings
groep en de Vreemde Oosterlingen (anderen dan 
Chineezen).

I. De regeling voor de Euro
peanen en de Chineezen.

Deze regeling is opgenomen in het Burgerlijk 
Wetboek. De wet onderscheidt drie groepen van 
kinderen:

1. „wettige ” kinderen zijn de minderjarigen, 
die staande het huwelijk geboren of verwekt zijn 
(artt. 250 en 255 B.W.);

2. „gewettigde” kinderen zijn zij, die buiten 
het huwelijk geboren, maar later gewettigd zijn; 
onmisbaar is hiervoor de uitdrukkelijke erken
ning van het kind en een daarbij aansluitend of 
volgend huwelijk (artt. 281 en 272 B.W.); heeft 
wel een huwelijk plaats gehad, maar werd een 
erkenning verzuimd, dan kan wettiging alleen 
verkregen worden door brieven van wettiging 
(van den Gouverneur-Generaal) (art. 274 B.W.);

3. „onwettige” kinderen zijn die minder
jarigen, die niet onder beide vorenstaande groe
pen vallen.

De gewettigde en onwettige kinderen vormen 
samen de „natuurlijke” kinderen, te onder
scheiden in erkende en nict-erkcnde kinderen.

Het gevolg van de erkenning is, dat er burger
lijke betrekkingen geboren worden tusschen het 
kind en den erkennenden vader en (of) de er
kennende moeder (art. 280 B.W.). De vader kan 
echter niet erkennen zonder dat de moeder hier
toe toestemming geeft (art. 284 B.W.).

Kinderen, die in overspel of bloedschande 
geteeld zijn, kunnen niet erkend worden.

Het elementaire van het kind-zijn is, dat het
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onder een bepaald gezag staat, n.1. öf de ouder
lijke macht óf de voogdy.

De ouderlijke macht. Alleen tijdens het huwe
lijk van de ouders is er ouderlijke macht, mits 
de ouders bevoegd en bij machte zijn die uit te 
oefenen. De ouderlijke macht geeft den ouders 
bepaalde bevoegdheden en plichten. Do grond
slag van de bevoegdheden is het gezag, dat zij 
van nature hebben. Art. 298 B.W. zegt, dat het 
kind van welken ouderdom ook, eerbied en ont
zag aan de ouders verplicht is. De basis van hun 
plichten is omschreven in art. 298 B.W.: de 
verplichting om hun minderjarige kinderen te 
onderhouden en op te voeden; ook als zij de 
ouderlijke macht of voogdij verloren hebben, 
zijn zij verplicht naar evenredigheid van hun 
vermogen hierin bij te dragen.

,/llle bepalingen worden behcerscht door het 
principe, dat het recht van den ouder praeva- 
leert boven dat van ieder ander, tenzij hiertegen 
uit Ifoofde van het belang van het kind bezwaren 
rijzen.

De ouderlijke macht komt aan beide ouders 
toe; in gewone omstandigheden oefent echter 
alleen de vader haar uit (artt. 299 en 300 B.W.) 
Tot de bijzondere omstandigheden waaronder 
hij haar niet uitoefent behooren de gevallen:

a. van onmogelijkheid: lange afwezigheid e.d.; 
dan oefent de moeder haar uit;

b. van ontzetting of ontheffing (zie verder

3. Door den Raad van Justitie opgedragen 
voogdij.

Deze geldt voor alle minderjarigen, die niet 
onder do ouderlijke macht staan en in wier 
voogdij niet reeds op wettige wijze is voorzien 
(art. 359 B.W.). Hier zou dus, indien de rechter 
niet besliste, de voogdij „open” staan.

Behalve bepaalde personen, die niet tot voogd 
mogen worden benoemd (art. 379 B.W.) en 
andere, die de voogdij niet op zich behoeven te 
nemen (art. 332a en 377 B.W.), is een ieder ver
plicht de voogdij op zich te nemen (art. 332 
B.W.). Indien noodig neemt de Weeskamer in 
de gevallen, waarin nog geen voogdij benoeming 
heeft plaats gehad, de voogdij waar (art. 359 
B.W.). Voorts is de Weeskamer in elke voogdij 
met de „toeziende” voogdij belast (art. 3GG B.W.)

Zooeven werd als de plicht van de ouders aan
gegeven, dat zij hun minderjarige kinderen heb
ben te onderhouden en op te voeden; ditzelfde 
geldt ook voor den voogd (art. 3S3 B.W.). Het 
verschil bestaat hierin, dat de ouders dit moeten 
doen naar evenredigheid van hun eigen inkomen, 
de voogd echter overeenkomstig het vermogen 
van het kind.

De wet geeft nauwkeurig aan wat de zorg voor 
de goederen van het kind inhoudt en schept 
allerlei garanties voor een goed beheer.

Alvorens de bepalingen der burgerrechtelijke 
kinderwetgeving verder te bespreken is het 
noodig het licht te doen vallen op eenïge alge- 
meene beginselen. Vooreerst, dat volgens het 
systeem van ons recht het gezin de hoeksteen 
van de maatschappij vormt en dat in het gezins
verband de ouders de gezagdragende personen 
zijn. De vraag is nu hoever zich de bevoegdheden 
van dit gezag uitstrekken. Hierbij geldt cener- 
zijds, dat het gezag van de ouders over de 
kinderen een consequentie (en verlengstuk) 
is van het wezen en karakter van hun gezag als 
zoodanig, hetgeen beteekent dat zij in principe 
zoo maar niet van hun gezag afstand kunnen 
doen (on dit in den steek laten of aan anderen 
overdragen), maar dat overigens zij alleen te 
beslissen hebben over de levensomstandigheden 
en opvoeding van het kind. Anderzijds wordt 
dit gezag echter beperkt door het beginsel, dat 
het gezag er is in het belang van het kind en dat 
daarom een hoogere instantie (de rechtsorde) 
heeft na te gaan en er voor te waken, dat het 
gezag inderdaad in het belang van het kind 
wordt gehanteerd.

De kinderwetgeving vormt nu een fijn uit
gewerkt systeem volgens hetwelk beide begin
selen in zoodanigen samenhang zijn gebracht, 
dat „aan de ouders de vrijheid blijft datgene 
met hunne kinderen te doen wat zij oirbaar achten 
(Asser-Scholten)”, maar toch, indien het be
lang van het kind zulks vordert, deze vrijheid 
kan worden beperkt of opgeheven. Het kind 
wordt dus „beschermd” (vandaar het woord 
„kinderbescherming”) door do mogelijkheid te 
openen tot aantasting van de ouderlijke macht 
en de voogdij, wanneer het belang van het kind 
zulks oischt. Dit systeem van kinderwetgeving 
is ontworpen, omdat do ouders of voogd dikwijls 
onvoldoende of niet het ware belang der kinderen 
beseffen.

Indion de rechtsorde in het belang van het 
kind ingrijpt, neemt in het verband van het sy
steem der kinderwetgeving de voogdijraad een

op);
c. van scheiding van tafel en bed: de rechter 

beschikt wie der ouders de ouderlijke macht uit
oefent (art. 240 B.W,, zie echter art. 230 en 
237 B.W.).

Eindigt een huwelijk door den dood van een 
der echtgenooten dan wordt de langstlevende 
echtgenoot van rechtswege voogd. Wordt een 
huwelijk door echtscheiding ontbonden, dan 
wordt de voogdij door den rechter aan een van 
beide ouders opgedragen. Sterft deze, terwijl de 
andere ouder nog leeft, dan gaat de voogdij van 
rechtswege op laatstgenoemde over.

De voogdij. Minderjarigen, die niet onder de 
ouderlijke macht staan, staan onder voogdy 
(art. 330 B.W,). Er zijn drie soorten van voogdij :

1. De wettelijke voogdij doet zich voor wanneer 
de wet bepaald heeft, wie van rechtswege (dus 
rechtstreeks op grond van een wetsbepaling) 
de voogdij heeft-,

a. Het belangrijkste geval is hier, dat er een 
ouderlijke macht is geweest, maar deze niet 
meer bestaat, omdat een der ouders overleden 
is: de langstlevende ouder krijgt nu de voogdij 
(art. 345 B.W.);

b. het tweede geval betreft het onwettige kind, 
dat erkend is (art. 353 B.W.);

heeft slechts óón der ouders erkend, dan staat
het onder voogdij van den erkenner;

hebben beide ouders erkend, dan staat het 
onder voogdij van den ouder, die het eerst er
kend heeft;

hebben beide ouders gelijktijdig erkend, dan 
staat het onder voogdij van den vader;

2. De testamentaire voogdij doet zich voor, 
indien de ouder, die do ouderlijke macht uit
oefent of voogd is, bij testament een voogd be
noemt. Om gevolg te kunnen hebben moet er 
op het oogenblik van overlijden niemand anders 
zijn, die van rechtswcgo reeds de voogdij heeft 
(art. 355 B.W.).
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zeer belangrijke plaats in. Een bespreking van 
het algemeen karakter van dit instituut dient 
daarom noodwendig vooraf te gaan. Bij de in
stelling van dit instituut heeft den wetgever dat 

Nederland voor oogcn gestaan. In Neder
land beoogde men hiermede een onmisbare, 
bijzonder deskundige schakel te scheppen tus- 
schen de overheid (die geroepen is in onhoudbare 
toestanden in te grijpen) en de particuliere krach
ten. die werkzaam zijn om kennis te verzamelen 
en gebleken nooden te lenigen. Allereerst de 
rechter zou hierdoor betere voorlichting krijgen 
dan van het Openbaar Ministerie nopens zaken 
van ontzetting of ontheffing van ouderlijke 
macht en voogdij. Verder zouden regeering en 
particulieren in den voogdijraad een specialen 
deskundigen raadsman vinden. Tenslotte wensch- 
te men in den voogdijraad een orgaan te schep
pen, dat uit zichzelf, overal voorlichtend, belang
stellend en toeziend zou optreden waar behoefte 
zou bestaan aan bemoeiing van de overheid met 
de verzorging en ontwikkeling van minder
jarigen. De voogdijraad zou zich hebben te 
kwijten van de opdrachten hem door den Minis
ter van Justitie te verstrekken.

Uit dit samenstel van bepalingen blijkt, dat 
men den voogdijraad heeft willen zien optreden 
als het centrale orgaan op het geheele gebied der 
kinderbescherming. Een orgaan, dat voor een 
belangrijk deel de leiding zou nemen bij de ont
wikkeling daarvan, bij een zuivere uitkristalli- 
seering van de wezenlijke elementen daarvan 
(de stimuleering van de verantwoordelijkheid 
van ouders en samenleving en van het particulier 
initiatief), en van de begrenzing van het terrein 
(bijv. de onderscheiding en afscheiding van de 
kinderbescherming van de eigenlijke armen
verzorging).

Veel van het vorenstaande, niet alles, heeft 
ook den Ned.-Indischen wetgever bij de tot stand- 
brenging van dit instituut voor oogen gestaan, 
gelijk voor verschillende onderdeden nog nader 
blijken zal. Artikel 416a van het B.W. bepaalt, 
dat naast elke weeskamer (die zich in het rechts
gebied van eiken raad van justitie bevindt) een 
voogdijraad staat. Het reglement op de Voogdij
raden is opgenomen in Ind. Stb. 1927 no. 382 
(zooals dit sindsdien is gewijzigd en aangevuld). 
De voogdijraden zijn ïngesteld te Batavia, 
Semarang, Soerabaja, Makassar, Medan en 
Padang; zij bestaan uit de aldaar gevestigde 
weeskamers, aangevuld met 3 tot 7 onbezoldigde 
leden uit de vrije maatschappij, die getoond 
hebben in het werk van de verzorging der ver
waarloosde jeugd belang te stellen. Eén lid der 
weeskamer wordt als commissaris bij voort
during belast met de dagelijksche werkzaam
heden en het verstrekken van de in de wet 
genoemde inlichtingen of voorlichtingen. De 
voogdijraden gedragen zich bij de uitoefening 
van hun taak naar de door den Directeur van 
Justitie of namens dezen door het Hoofd van 
den Weeskamerdienst gegeven aanwijzingen 
en instructies. Zij zijn verplicht aan den presi
dent van den raad van justitie desverlangd alle 
inlichtingen te verstrekken en hem inzage te 
geven van alle bescheiden'

Behalve de in het Burgerlijk Wetboek of in 
andere algemeene verordeningen uitdrukkelijk 
genoemde bemoeienissen is den voogdijraden 
de zorg opgedragen voor de minderjarigen, die

bij rechtorlijkc uitspraak ingevolge do artikelen 
214, 319/ (vijfde lid) of 382 (derde lid) B.W. 
hun zorg worden toevertrouwd, alsmede voor 
die, welke door den officier van justitie krachtens 
art. 319/ of 3S2?i B.W. te zijner beschikking 
worden gesteld.

Zoodra zij mededeeling van feiten ontvangen, 
welke kunnen leiden tot ontheffing van of ont
zetting uit de ouderlijke macht, de voogdij of 
toeziende voogdij, stelt het lid-commissaris ten 
spoedigste een voorloopig onderzoek in naar 
bepaalde, verder in artikel 13 van vorenbedoeld 
Reglement vermelde feiten. Het lid-commissaris 
zorgt, dat alle uitkeeringen, die krachtens de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek moeten 
plaats hebben, regelmatig en tijdig geschieden.

In het vorenstaande is reeds uitgekomen, dat 
de voogdijraad een belangrijke plaats inneemt 
bij de toepassing van het geheel van maatregelen, 
die de overheid in het belang van het kind kan 
nemen, om zich door een ingrijpende wijziging 
van de verhouding tusschen ouders en kind tegen 
kinderverwaarloozing te weer te stellen. Dit 
kan de rechter bereiken door de ontheffing van 
en ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdij. 
Beide instituten beoogen het gezag aan ouders 
en voogden te ontnemen. Er is evenwel ten aan- 
zien van de ouderlijke macht dit verschil, dat 
ontzetting wèl, doch ontheffing niet kan plaats 
vinden als de ouders zich hiertegen verzetten.

De aanvrage om ontheffing van de ouderlijke 
macht en van de voogdij van den ouder-voogd 
moet uitgaan van den voogdijraad of van het 
Openbaar Ministerie, kan niet op eigen verzoek, 
maar ook niet tegen den wil van den ouder ge
schieden; zij wordt uitgesproken op grond van 
ongeschiktheid of onmacht der ouders om den 
plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen 
(zuiver economisch onvermogen valt hieronder 
niet). Evenwel mag het belang van het kind zich 
niet uit anderen hoofde tegen die ontheffing 
verzetten (artt. 319a en 382c B.W.). Er moet 
blijken, dat de kinderen door de aan hun ouder 
of voogd ten laste gelegde tekortkomingen heb
ben geleden.

Do voogd, die geen ouder is, kan wel op eigen 
verzoek van de voogdij ontheven worden, mits 
een ander bevoegd persoon of een in art. 363 
B.W. bedoelde instelling (voor kinderbescher
ming) zich bereid verklaart deze over te nemen 
(art. 382c B.W.).

Het verzoek tot ontzetting van de ouderlijke 
macht kan, behalve van den voogdijraad en 
van het Openbaar Ministerie, ook uitgaan van 
den anderen ouder en van de bloed- en aanver
wanten der kinderen tot den vierden graad in- 
geslotcn (art. 319a B.W.). Het verzoek tot ont
zetting van de voogdij kan uitgaan van den toe- 
zienden voogd, van de zooeven bedoelde bloed
verwanten en van voogdijraad en Openbaar 
Ministerie (art. 380 B.W.).

Do belangrijkste gronden, die tot ontzetting 
kunnen leiden, zijn: misbruik van macht, grove 
verwaarloozing, slecht levensgedrag, onherroepe
lijke veroordeeling wegens opzettelijke deel
neming aan eenig misdrijf van het betrokken 
kind, of wegens bepaalde nader omschreven 
misdrijven, of tot een vrijheidsstraf van twee jaren 
of langer. Ten aanzien van de ontzetting van de 
voogdij van een instelling gelden als gronden: 
onbekwaamheid, ontzetting van een andere
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voogdij (op nader aangegeven gronden) en be
paalde financSeele omstandigheden (artt. 319a 

380 B.W.). Ook ten aanzien van do ontzetting 
geldt, dat moet zyn gebleken, dat deze in het 
belang van het kind is.

Hangende de voorbereiding van den maatregel 
van ontzetting kunnen voorloopige maatregele'n 
worden getroffen om in de bestaande lacunes in 
de verzorging te voorzien of een bepaald gezag te 
beëindigen, te weten:

a. voorloopige toevertrouwing door den offi
cier van justitie aan de verzorging van den voog
dijraad (artt. 319* en 382a B.W.);

b. schorsing door den rechter, gedurende het 
onderzoek, van de uitoefening van de ouderlijke 
macht (artt. 319/ en 382 B.W.).

In gevolgen zijn de ontheffing en ontzetting, 
althans wat het voornaamste punt betreft, 
gelijk: de invloed van de ouders en van den ge
wezen voogd op de verdere opvoeding van de 
kinfleren wordt uitgesloten. Een ander persoon 
wordt:
öf van rechtswege voogd, n.1. de andere ouder, 
wanneer slechts een van de ouders is ontheven

op verzoek, een verzorger aan en ziet toe”, 
(v. Vollcnhoven).

„De bevolking heeft aan voogdij-aanwijzing 
nog geen behoefte. Wel zal die behoefte in den 
loop van den tijd opkomen naarmate het indivi- 
dualïseeringsproces in de inheemsche maatschap
pij voortschrijdt en daardoor familiebanden en 
familiezin hoe langer hoe zwakker worden. Op 
die ontwikkeling is de wetgever reeds vooruit- 
geloopen door de afkondiging van Stb. 1931 no. 
53 betreffende o.m. de bemoeienis van den land
raad met de voogdij over tot de inheemsche be
volking behoorende personen” (Soepomo).

Volgens het by vorengenoemd staatsblad vast
gesteld „Reglement op de godsdienstige rechts
spraak, de benoeming van voogden en de In- 
landsche boedelkamers op Java en Madoera” 
kan de landraad in bepaalde gevallen een voogd 
benoemen, te weten indien een onvolwassene 
overblijft zonder dat iemand door het adatrecht 
of bij testament aangewezen is om de zorg voor 
zijn persoon en goed op zich te nemen, of er tegen 
een aangewezen verzorger bezwaren bestaan, of 
er oncenigheid is omtrent de vraag wie daartoe 
gehouden is. De landraad neemt deze beslissing 
hetzij op grond van een daartoe gedaan verzoek, 
hetzij ambtshalve. Is er geen geschikte persoon, 
dan kan hij de Inlandsche boedelkamer tot voogd 
benoemen. Op bepaalde gronden zijn ontzetting 
en ontheffing mogelijk.

Een afzonderlijke vermelding vragen de zgn, 
civielrechtelijke maatregelen, 
die genomen kunnen worden wanneer de minder
jarige nog geen strafbaar feit heeft gepleegd 
(of het feit niet vervolgd wordt), doch hij toch heeft 
doen blijken een opvoeding met krachtige tucht 
te behoeven. De rechter kan dan een vastzetting 
bevelen in de volgende gevallen:

a. Indien degene, die de ouderlijke macht 
of voogdij uitoefent, gewichtige redenen van 
misnoegen heeft ten aanzien van de aan zijn zorg 
toevertrouwde Europeesche of Chineesche min
derjarige, kan de raad van justitie hem doen 
opnemen in een door den Directeur van Justitie 
aan te wijzen Lands- of particuliere inrichting 
(B.W. artt. 302 e.v. en 3S4 e.v.): indien betrok
kene den leeftijd van 14 jaar nog niet heeft 
bereikt voor hoogstens G maanden, indien die 
leeftijd wèl bereikt is voor hoogstens 1 jaar. 
In ieder geval nimmer langer dan tot de meer
derjarigheid.. Deze termijnen kunnen telkens 
voor niet langer dan 6 maanden worden verlengd. 
De Directeur van Justitie kan in bepaalde om
standigheden eerder ontslaan. Ook ouder en 
voogd blijven bevoegd den in het bevel van den 
rechter bepaalden tijd te bekorten.

b' Tot behoud van goede orde of ter voor
koming van ongelukken, kunnen personen van 
eiken landaard, die wegens een doorgaans slecht 
on buitensporig gedrag ongeschikt zijn om aan 
zich zelven overgelaten to blijven, of wel voor 
de veiligheid van anderen gevaarlyk zijn, in ver
zekerde bewaring worden gesteld en gehouden 
in daartoe bestemde gestichten, ziekenhuizen 
of andere geschikte plaatsen zoolang zij geen 
merkbare teekenen van beterschap vertoonen 
(art. 134 R.O., 234 Inl. Regl., art. 209 Rechtsregl. 
Buitengew.). Dit geschiedt (bij Europeanen en 
Chineezen) op verzoek van bloedverwanten of 
aanverwanten, of op vordering van het Openbaar 
Ministerie, en bij Inheemschen en Vreemde Oos-

en

of ontzet en de andere ouder nog het ouderlijke 
gezag heeft,

óf door den rechter als voogd aangewezen, 
n.1. wanneer er geen ouder (wegens ontbreken, 
of ongeschiktheid of onmacht) van rechtswege 
kan optreden, dan wel ontheffing of ontzetting 
uit de voogdij plaats vindt (artt. 319c B.W.).

Ook kan de voogdij aan een instelling van wel
dadigheid worden opgedragen, die duurzame 
verzorging van minderjarigen beoogt (artt. 
319e en 3G5 e.v. B.W.). Aan deze instelling kan, 
indien zij aan bepaalde eischen voldoet, van over
heidswege subsidie worden verleend. Hierop en 
op de taak en arbeid van deze instellingen wordt 
nog nader teruggekomen.

Herstel in ouderlijke macht en voogdij is 
mogelijk, indien blijkt, dat de feiten, die tot de 
ontheffing hebben geleid, zich niet langer daar
tegen verzetten (artt. 319^ en 382d B.W.).

i n h e e m-regelingII. D e voor
8 c h e n,

De adat bepaalt nog geheel de rechtspositie 
van het kind. Globaal is de situatie, waarin het 
kind op Java verkeert, als volgt. De ouders 
hebben het ouderlijke gezag. Na overlijden van 
een van hen oefent de langstlevende echtgenoot 
dit gezag uit. Zoolang het kind ongehuwd huis* 
kind is bij anderen, wordt het als onmondig 
beschouwd. De naaste verwanten voelen zich
verplicht voor het onmondige kind te zorgen. 
Reeds gedurende het leven van den vader heeft 
de volwassen oudste zoon veel in het gezin te 
zeggen. Na het wegvallen van het ouderlijke gezag 
(wegens overlijden, of omdat moeder bij een der 
kinderen intrekt e.d.) geschiedt de opvoeding van 
minderjarigen (onvolwassenen) veelal door een 
volwassen broeder of oom. „Wie zich volwassen 
voelt kan mondig worden door den staat van 
huiskind bij anderen te verlaten. Naar een op
zettelijke voogdij wordt nog weinig of niet ge
vraagd, aangezien de behoefte hiernaar meestal 
gering is, omdat een gezin van don doode veelal 
bijeonblijft en omdat do naaste verwanten zich 
gebonden achten voor weezen te zorgen en dus 
ook aansprnkelijk worden geacht. Voogdij wordt 
niet geoefend door den regentschapspenghoeloe 
(don priesterraad); op zijn hoogst wijst deze,
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De gevangenisstraf wordt uitgezeten in een 
jeugdgevangenis of een jeugdafdccling.

Plegen kinderen van den 16-jarigen leeftijd, 
en daarboven een strafbaar feit, dan zijn do 
straffen voor volwassenen op hen van toepassing, 
voornamelijk de gevangenisstraf, hechtenisstraf 
en geldboete. Ook is mogelijk een voorwaarde
lijke veroordeeling tot gevangenisstraf, waarbij 
de gestrafte in de vrije maatschappij blijft zoo
lang hij zich gedurende een zekeren proeftijd 
goed gedraagt en onder het patronaat van een 
vereeniging voor reclasseering kan komen.

De gevangenisstraf ondergaan ook zij in een 
jeugdgevangenis of in een jeugdafdccling van 
een gewone gevangenis.

Er bestaan voor deze leeftijdsperiode geen 
speciale voor minderjarigen geldende straffen 
on maatregelen. Indien de betrokkene zich tran 
ernstig wangedrag schuldig maakt, zonder dat 
een strafbaar feit wordt gepleegd, dan kan nog 
door middel van de zoocven genoemde „vast
zetting” tegen dit wangedrag worden opgetreden 
en komen betrokken personen in een opvoedings
gesticht.

Zooeven bleek, dat de Ned.-Indische straf
wetgeving een onderscheiding kent volgens de 
leeftijdsgrenzen van 1G en 18 jaar, welke voor
namelijk op de inheemschen ingesteld is:

a. 10 janr is de leeftijd te achten waarop de 
wet dengene, die een delict pleegde, als volwassen 
beschouwt en op de gewone wijze gestraft wil 
zien;

b. op 18-jarigen leeftijd wordt hij beschouwd 
als volgroeid ,zoodat een dwangopvoeding in 
het algemeen geen resultaten meer kan hebben.

Het vorenstaande wil dus zeggen, dat kinderen 
van IC jaar en ouder niet meer geëigend worden 
geacht om in een opvoedingsgesticht te worden 
opgenomen, teneinde met een heropvoeding nog 
geheel te beginnen; daarvoor zijn zij — lichame
lijk en geestelijk — reeds te ver ontwikkeld. 
Wel kan in de periode van 16—18 jaar een reeds 
vóór den IG-jarigen leeftijd begonnen opvoeding 
worden voleindigd.

Het verschil in karakter van de civielrechte
lijke en de strafrechtelijke kinderwetgeving mag, 
indien in geval van déraillement of wangedrag 
van het kind de rechter een beslissing neemt, 
niet uit het oog verloren worden. In het luatsto 
geval gaat het om een slrafrechtelijk optreden 
tegen de misdadige jeugd: deze wordt, öf als zgn. 
„regeeringskinderen” door de overheid of, na
mens haar, door particuliere instellingen opge
voed, zoodat de overheid, met uitsluiting van 
ieder ander, voor de behoorlijke opvoeding en 
verpleging van deze minderjarigen verantwoor
delijk is, of zij gaat in de gevangenis.

In het eerste geval gaat het om een civiel
rechtelijk optreden tegen de verwaarloosde jeugd: 
deze wordt als zgn. „voogdijkinderen”, onder 
toezicht en leiding van voogden gesteld, die 
kruchtens de zooeven besproken algemeene, 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek voor hun 
opvoeding verantwoordelijk zijn; dit neemt niet 
weg, dat de overheidsbemoeiing (hieronder nog 
nader te bespreken), wanneer de particuliere 
vereenigingen Landssubsidie genieten, als een 
dadelijke medewerking van staatswege aan 
de opvoeding van deze voogdijkinderen is te 
beschouwen en dus de overheid — zij het van 
publiekrechtelijk standpunt — mede voor die

terlingen nict-Chincezen op verzoek van naast- 
be8taanden, of van den hoofddjaksa of djaksa 
door resp. den raad van justitie of den landraad. 
De duur kan nimmer langer dan één jaar zijn, 
telkens echter met 1 jaar te verlengen.

De laatste maatregel (sub b) was oorspronke
lijk alleen van toepassing op volwassenen, maar 
gold, sinds de (hieronder nader te bespreken) 
dwangopvoedingsregeling van kracht werd, ook 
voor minderjarigen.

De inhoud van de bepalingen is hier voor 
Europeanen en niet-Europeanen gelijk, behalve 
dat het voor Europeanen steeds gaat om vast
zettingen van perioden van één jaar, welke be
perking bij niet-Europeanen niet gemaakt is. 
Voor beide groepen geldt, dat ontslag mogelijk 
is, indien betrokkene merkbare teeltenen van 
beterschap geeft.

B. De strafrechtelijke kinderwetgeving.
In den strikten zin bestaat er geen speciale 

strafrechtelijke kinderwetgeving. De regeling is 
voor kinderen dezelfde als voor volwassenen, 
behoudens bepaalde uitzonderingen. Deze uit
zonderingen hebben geen betrekking op het straf- 
proccsrccht, maar alleen op het strafrecht.

Art. 45 van het Wetboek van Strafrecht somt 
de navolgende straffen en maatregelen op.

In de eerste plaats de maatregelen en straffen, 
toepasselijk op personen wegens een feit begaan 
voordat zij den hef tijd van 1G jaar hebben bereikt. 
De rechter kan dan:

1. hetzij bevelen een teruggave aan ouders, 
voogd of verzorger zonder toepassing van eenige 
straf;

2. hetzij een terbeschikkingstelling van de re- 
geering bevelen, zonder toepassing van eenige 
straf;

3. hetzij den schuldige tot straf veroordeelen.
Ad 1. In het eerste geval blijft het kind in zijn

eigen milieu. Het strafbare feit was weinig 
ernstig en de rechter wil het nog eens met het 
kind en zijn ouders probeeren.

Ad 2. In het tweede geval wordt de ter be
schikking gestelde:

а. hetzij in een Landsopvocdingsgesticht ge
plaatst, alwaar, of later op andere wijze, van 
regeeringswege in zijn opvoeding wordt voorzien;

б. hetzij ter opvoeding toevertrouwd aan een 
bijzonder persoon, of een rechtspersoon, of een 
stichting of instelling van weldadigheid (op
voedingsgesticht). De terbeschikkingstelling kan 
worden uitgesproken, indien er een misdrijf is 
gepleegd, dan wel bepaalde overtredingen in 
geval van recidive binnen de twee jaren. Het 
strafbaar feit was te ernstig en de ouders schoten 
in dusdanige mate in de opvoeding tekort, dat 
het kind verwilderd en verwaarloosd is en ver
wijdering uit het ouderlijk huis noodig is om door 
middel van een opvoeding onder leiding van 
overheid (dwangopvoeding) nog iets van het 
kind terecht te brengen. De terbeschikkingstel
ling duurt uiterlijk tot het kind den leeftijd van 
18 jaar heeft bereikt.

Ad 3. In het derde geval wordt het maximum 
der hoofdstraffen, die op het strafbare feit ge
steld zijn, met een derde verminderd. Geldt het 
een feit, waarop de doodstraf of levenslange ge
vangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenis
straf opgelegd van ten hoogste 15 jaren (art. 47 
W.v.S.). Verder kan een voorwaardelijke ver
oordeeling worden uitgesproken (zie hieronder).
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opvoeding aansprakelijkheid draagt, in zooverre 
zij te zorgen heeft, dat deze opvoeding, voor een 
overgroot deel uit overheidsgelden bekostigd, 
het peil bereikt waarnaar de overheid bij de 
opvoeding van de regeeringskinderen streeft.

De hier gemaakte onderscheiding leidt van
zelf tot een bespreking van dat deel van de 
kindorwetgeving, dat thans een behandeling 
vraagt, n.1. de overheidsbemoeiing met de 
opvoeding en verzorging van de voogdij- en 
regeeringskinderen.

I. Strafrechtelijke overheidsbemoeiing. Over de 
strafrechtelijke overheidsbemoeiing met betrek
king tot de regeeringskinderen geeft de Dwang- 
opvoedingregeling (Ind. Stb. 1917 no, 
741, gewijzigd bij Ind. Stb. 1923 no. 1S3, 1926 nos. 
56, 278 en 522, en 1929 no. 5) nadere voorschrif
ten. De Directeur van Justitie beslist op welke 
wijze ten aanzien van den regeeringspupil ge
handeld zal worden, of hij in een Landsopvoedings- 
gcsticht zal worden opgenomen, dan wel in 
particuliere zorg zal worden verpleegd. De pupil 
kan ook, alvorens een definitieve beslissing wordt 
genomen, aanvankelijk in het Landsopvoedings- 
gesticht worden opgenomen.

A. De Landsopvoedingsgestichten zijn zooveel 
mogelijk in vier afdeelingen verdeeld: de eerste 
afdeeling dient voor de aanvankelijke opname, 
waarvan zooeven sprake was; de tweede afdee
ling is bestemd voor de normaal aangelegde pu
pillen, die verder in het gesticht zullen bl jven; 
de derde afdeeling dient voor hen, die in de eerste 
afdeeling zich als verpleegden met abnormalen 
aanleg hebben doen kennen; de vierde afdeeling 
dient voor degenen, die zich aan voortgezet 
wangedrag hebben schuldig gemaakt en voor 
enkele andere bijzondere gevallen, die speciale 
tucht behoeven (art. 7 Dwangopv. regeling). 
Zooveel raogclijk worden in elke afdeeling de 
verpleegden onder den leeftijd van 14 jaar van 
die van boven den genoemden leeftijd afgezon
derd gehouden (art. 8 Dw.).

Het beheer van het gesticht wordt door een 
directeur gevoerd onder toezicht van het Hoofd 
van het Tucht-, Opvocdings-, Reclasseerings- en 
Armwezen (art. 9 e.v. Dw.). Hij doet een week 
na de opneming en verder zoo vaak hem zulks 
wenschelijk voorkomt berichten betreffende de 
verpleegden aan ouders of voogden toekomen 
(art. 26 Dw.). Op bepaalde tijden kunnen de pu
pillen bezoeken van familie- of andere betrekkin
gen ontvangen (art. 29 Dw.). Zij kunnen bij goed 
gedrag de beschikking krijgen over een gedeelte 
van do voor hun arbeid bekomen belooning 
(art. 30 Dw.). Verder zijn er regelen voor de stof
felijke verzorging van de verpleegden (lichame
lijke reinheid, beweging in de open lucht, sport, 
klccding, wijze van bereiding en verstrekking 
van de spijzen en de ligging van de verpleegden); 
voor de zorg voor hun gezondheid (een bepaalde 
voor de inrichting aangewezen geneeskundige, 
de reinheid, ziekenrapport, geneeskundig onder
zoek, behandeling binnen en buiten het gesticht).

In het gesticht wordt aan daarvoor in aan
merking komende pupillen gewoon lager onder
wijs gegeven en handenarbeid geleerd, die in over
eenstemming is met de algeineeno ontwikkeling 
van den verpleegde en dienstbaar kan worden 
gemaakt aan de voorbereiding tot vakonderwijs. 
Vakonderricht wordt gegeven in de onderschei
dene vakken afzonderlijk, waarbij zooveel mo

gelijk rekening wordt gehouden met keuze en 
aanleg van de verpleegden. Volgens bepaalde 
regelen wordt voor den arbeid geldelijke belooning 
gegeven (artt. 44 e.v. Dw.).

In geval van inbreuk op orde en tucht, regelen 
van zindelijkheid, arbeidzaamheid en gezond
heid en alle moedwillige beschadiging van goe
deren kunnen bepaalde disciplinaire straffen 
worden opgelegd.

De dwangopvoeding kan te allen tijd door den 
Directeur van Justitie worden beëindigd, indien 
haar doel is bereikt of beter op een andere wijze 
kan worden nagestreefd. Deze beëindiging ge
schiedt in den regel niet dan voorwaardelijk. 
Zij geschiedt slechts onvoorwaardelijk, indien 
buitengewone omstandigheden daartoe aan
leiding geven, waarbij wordt gedacht aan geval
len van lichamelijke en geestelijke ongeschikt
heid en dienstname bij leger of vloot. De voor
waardelijk ontslagen pupil keert in de vrije maat
schappij terug eenigen tijd vóórdat hij den leef
tijd heeft bereikt, waarop hij uiterlijk het ge
sticht moet verlaten (het ontslag moet uiterlijk 
op den 18-jarigen leeftijd geschieden). Men wil dan 
een proef met hem nemen, terwijl hij onder het 
speciale toezicht is gesteld van een bijzonderen 
persoon of van een instelling en zich naar be
paalde voorwaarden moet gedragen. Bij slecht 
gedrag kan het voorwaardelijk ontslag worden 
ingetrokken (artt. 150 e.v. Dw.).

De kosten, welke de verpleging voor het Land 
medebrengt, kunnen worden verhaald op de 
goederen en inkomsten van den pupil en bij 
onvermogen van dezen op die van zijn ouders, 
die voor de voldoening hoofdelijk aansprakelijk 
zijn (art. 161 e.v. (Dw.).

De Landsopvoedingsgestichten zijn gesteld on
der het algemeen beheer en oppertoezicht van 
den Directeur van Justitie, die in het beheer 
en toezicht wordt bijgestaan door het Hoofd
van het Tucht-, Opvocdings-, Reclasseerings- 
en Armwezen. Onder zijn leiding staan inspec
teurs van dien dienst (art. 5 Dw.). Aan elk Lands- 
opvoedingsgesticht is een commissie van bijstand 
verbonden. Er zijn enkele personen ambtshalve 
lid, de overigen worden door den Directeur van 
Justitie benoemd, die ook het reglement voor 
de commissie vaststelt.

Behalve de regeeringspupillen kunnen in de 
Landsopvoedingsgestichten ook tot uiterlijk den 
21-jarigen leeftijd opgenomen worden (art. 6 
Dw.):

1. kinderen, die worden vastgezet op grond 
van het misnoegen van ouders of voogd, waar
over hiervoren gesproken werd (B.YV. art. 302 
e.v. 384 e.v.),

2. minderjarigen, die worden vastgezet op 
grond van doorgaand slecht en buitensporig 
gedrag, welke maatregel eveneens reeds ter 
sprake kwam (R.O. art. 134, Inl. Regl. art. 234 
en Rechtsregl. Buiteng. art. 269).

Indien gedurende de behandeling van hun 
zaak door den rechter een opneming reeds drin
gend noodig blijkt om hen uit een ongewenschte 
omgeving dadelijk te verwijderen, kunnen voren
bedoelde personen voorloopig worden opge
nomen.

3. Tenslotte kunnen nog worden opgenomen 
voogdijkinderen, die bij (hieronder nader te be
spreken) instellingen voor kinderbescherming in 
verzorging zijn, indion deze kinderen door hun
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inrichtingen wordt uitgeoefend, en betreffende 
de wijze van de bepaling en toekenning van de 
tegemoetkoming, welke kan worden verleend. 
Deze wordt verleend in verband met: 1. den 
leeftijd der verpleegden (onder of boven den 
leeftijd van 14 jaar); 2. de wijze van verpleging 
(bij bijzondere personen of in een inrichting) en 
3.het verstrekte lager onderwijs en vakonderricht.

II. Civielrechtelijke overheidsbemoeiing. Over 
de civielrechtelijke overheidsbemoeiing met de 
voogdijkinderen handelt Ind. Stb. 1928 no. 179, 
dat regelen geeft betreffende het verleenen van 
tegemoetkoming van overheidswege bij de ver
pleging van de voogdijkinderen door particulie
ren.

gedrag van een verdorven of weerbarstig 
karakter doen blijken (art. 6a Dw.).

Hieronder wordt in breeder verband op deze 
drie mogelijkheden van vastzetting nog nader 
teruggekomen.

B. Ook voor een verpleging in particuliere 
zorg kan de Directeur van Justitie de regeerïngs- 
kinderen bestemmen. Hij kan met de verpleging 
belasten:

1. in Ned.-Indië gevestigde bijzondere per
sonen,

2. aldaar gevestigde rechtspersoonlijkheid be
zittende vereenigingen of stichtingen of instel
lingen van weldadigheid.

Deze personen en lichamen moeten zich dan 
in het algemeen bij scbriftclijke verklaring aan 
van regeeringswege gestelde, op de verpleging be
trekking hebbende voorwaarden onderworpen 
hebben (art. SI Dw.).

De opdracht van verpleging van een bepaald 
geval wordt hetzij na verzoek van de ouders of 
voogden, hetzij ambtshalve van regeeringswege 
verleend.

Het eigenaardige bij deze mogelijkheden van 
opdracht is, dat eenerzijds tot een directe ge
zinsverpleging bij een particulier kan worden 
overgegaan (in tegenstelling met Nederland, 
alwaar de verpleging steeds geschiedt door tus- 
schenkomst van een vereeniging) en anderzijds, 
dat de statuten van de vereenigingen geen duur
zame verzorging behoeven voor te schrijven 
(wederom in onderscheid met Nederland). Men 
moest in beide opzichten in Ned.-Indië groote 
speling behouden.

Bij de opdracht tot verpleging wordt zooveel 
mogelijk rekening gehouden met de godsdienstige 
gezindte van het kind en met door de ouders of 
voogden kenbaar gemaakte, met de belangen 
van het kind verband houdende wenschen 
(artt. 86 en 87 Dw.).

Er moeten nu worden onderscheiden:
1. Directe gezinsverpleging (uitbesteding) bij 

bijzondere personen: deze personen en de in
wonende gezinsleden moeten zijn van goed 
zedelijk gedrag en van voldoende beschaving; een 
geneeskundige verklaring wordt geëischt betref
fende den gezondheidstoestand; de woningtoe
stand, reinheid, het voedsel, de ligging, de huise
lijke bezigheden, genees- en heelkundige behande
ling moeten aan normale voorwaarden voldoen; 
het kind moet (behoudens vrijstelling in bij
zondere omstandigheden) ten minste tot zijn 
14-jarigen leeftijd het gewone (event. afzonder
lijk) schoolonderwijs ontvangen, daarna doel
matig vakonderricht en daarbij aansluitende 
lessen (artt. 97 e.v. Dw.).

2. Verpleging in gestichten en koloniën van 
erkende vereenigingen. De vereischten, welke hier 
gesteld zijn,komen overeen met die van de gezins
verpleging, met dien verstande evenwel, dat 
zij aan het gestichtsleven zijn aangepast (artt. 
107 e.v. Dw.).

3. Verpleging buiten gestichten en koloniën door 
lusschcnkomsl van een vereeniging. Deze uit
besteding moet geschieden bij schriftelijke over
eenkomst. Hier gelden de vereischten, die zoo- 
cven onder de gezinsverpleging besproken 
werden (artt. 121 e.v. Dw.).

In de dwangopvocdingsregeling zijn verder 
bepalingen opgenomen met betrekking tot het 
toezicht, dat op de verpleging in gezinnen en

In bepaalde gevallen kunnen de hierboven 
genoemde vereenigingen, stichtingen en instel
lingen, die zich de duurzame verzorging Viln 
minderjarigen ten doel stellen, en de „bijzondere 
personen” in het genot van regeeringssubsidio 
worden gesteld. De tegemoetkoming wcivdt 
verleend op de wijze als hiervoren ten aanzien 
van de regeeringskinderen werd besproken. 
Het verleenen van deze subsidie houdt evenwel 
in, dat voor de bijzondere personen en instellin
gen dezelfde voorwaarden en hetzelfde toezicht 
van kracht worden, welke gelden voor de ver
pleging van regeeringskinderen in particuliere 
zorg, waarover zooeven gehandeld werd.

De centrale organen.
Het algemeen beheer en oppertoezicht over 

het tucht- en opvoedingswezen berust bij den 
Directeur van Justitie. Onder diens bevelen is 
het Hoofd van het Tucht-, Opvoedings-, Reclas- 
seerings- en Armwezen met de algemeene leiding 
belast (voor diens instructie zie Bijblad no. 
11178, gewijzigd bij Bijblad no. 12990). Onder 
de bevelen van dit hoofd staan inspecteurs, 
belast met het toezicht op de Landsopvoedings- 
gestichten en op de particuliere inrichtingen en 
gezinnen, waaraan regeerings- en voogdij- 
pupillen worden toevertrouwd. Verdere centrale 
organen zijn de voogdijraden, waarover reeds 
gehandeld werd.

Als centrale organisatie kent Ned.-Indië het 
Verbond van Pro Ju ventute-vereenigingen, 
dat een gesticht voor jongens en een gesticht 
voor meisjes te Tangerang heeft. Het stelt 
zich ten doel de bestrijding van de criminaliteit 
van jeugdige personen en de behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen zijner leden, de 
Pro Juventute-vereenigingen.

Landsopvoedingsgeslichlen vindt meu in Ban- 
doeng en in Blitar.

Pro Juventute-vereenigingen zijn er in Batavia, 
Semarang, Soerabaja, Soerakarta, Medan, Pa- 
dang, Bandoeng, Jogjakarta en Malang. Zij 
stellen zich ten doel de bestrijding van de crimi
naliteit van jeugdige personen en trachten dit 
te bevorderen:

Je. door het houden van bijeenkomsten ter 
bespreking van algemeene of bijzondere weten
schappelijke of practische vraagstukken, dat 
doel betreffende, en door het opdragen of steunen 
van onderzoekingen en studiën over dergelijke 
vraagstukken;

2e. door het verleenen van rechtsbijstand en 
raad aan jeugdige personen, die zich schuldig 
hebben gemaakt aan het plegen van een straf
baar feit, of die daarvan verdacht worden;

3e. door het uitoefenen van toezicht, het ver-
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verdere afbraak. Daarna wordt het voedsel door
geslikt en komt het in de maag, waar de spijs- 
verteringssappen uit den maagwand inwerken; 
is het hiermede vermengd, dan geraakt het in 
den darm, waar gal en het sap uit de alvleesch- 
klicr hun verterende werking ontplooien. Hierna 
is het tenslotte geschikt geworden om te worden 
geresorbeerd van uit den darmwand in het bloed. 
Het bloed of de lymphe brengt dit geresor- 
beerde voedsel naar de verschillende weefsels van 
ons lichaam, waar het verder wordt afgebroken.

Daar de afbraak in de cellen hoofdzakelijk op 
verbranding berust, ligt bet voor de hand, dat 
men de voedingswaarde der voedingsmiddelen 
ook uitdrukt in warmteeenheden en deze be
paalt door de voedingsmiddelen te verbranden. 
Dit is dus een quantitatieve bepaling van de 
voedingswaarde, een zuiver physisch proces, 
Qualitatief onderzoek, dus het nagaan van het 
gehalte aan voedendejbcstanddeelen der voedings
middelen. geschiedt langs chemischen of biolo- 
gischen weg, waarbij men bepaalt hoeveel eiwit, 
vet, koolhydraat, mineralen en vitamine een 
bepaalde hoeveelheid voedsel bevat. Vooral de 
laatste jaren heeft men zich hiermede zeer inten
sief beziggehouden, zoodat men thans beschikt 
over zeer uitgebreide gegevens over de voedings
waarde van practisch alle op Java gebruikelijke 
voedingsmiddelen.

Van de oudere onderzoekers op dit gebied 
moeten worden genoemd: Rost van Tonningen, 
Fromberg, Maier Scharleó, Bernelot Moens, 
Grcshoff, Sach van Eek, Boorsma, Eijkman, 
Grijns, Prinsen Geerlings, terwijl van de tegen
woordige onderzoekers moeten worden vermeld 
Jansen, Donath, Van Veen, Spruyt, Koolhaas, 
Gorter, Lanzing en Baars. Juist door de onder
zoekingen van den laatsten tijd is onze kennis 
omtrent het vitamine-gebalte der Indische ge
wassen aanzienlijk uitgebreid.

Na het bovenstaande is het duidelijk, dat men 
het voedsel op twee wijzen moet beoordeelen: 
quantitaticf, dus of het voldoende calorieën be
vat, en qualitatief, of het op de juiste wijze is 
samengesteld en voldoende voedende bestand- 
deelcn bevat.

De Voedingscommissie van den Volkenbond 
heeft op dit gebied de noodige voorlichting ge
geven; haar cijfers zijn opgcsteld alleen voor de 
Westersche landen, doch dank zij de onderzoe
kingen van Radsraa en Teding van Berkhout 
kan men hieruit waarden afleiden, die voor Neder- 
landsch-lndië bruikbaar zijn; zoodoende weet 
men dat een Europeaan van gemiddeld 70 kg, 
die in Indië 8 uur per dag licht werk verricht, 
3.000 calorieën noodig heeft en een inlander van 
50 kg onder dezelfde omstandigheden 2.400 
calorieën.

Nog slechts enkele jaren geleden wist men in 
het geheel niet of deze hoeveelheden werkelijk 
door de inwoners van Java dagelijks werden 
genuttigd. Dank zij Oehse en Terra, die den 

r stoot gaven tot de z.g. menu-onderzoekingon in 
j Koetawinangoen en Grisee, welk werk door het 
j Instituut voor Volksvoeding te Batavia-C werd 
' voortgezet in andere streken van Nederlandsch- 

Indië, weet men thans, dat de theoretisch op
gestelde hoeveelheid calorieën ook in de practijk 
dagelijks wordt gegeten. Men mag dus zeggen 
dat de inlandsche voeding voldoende calorieën 
bevat, dus quantitaticf voldoende is.

Do qualitatieve beoordecling is zeer veel 
moeilijker ,omdat nog maar zoo weinig bekend 
is omtrent de behoefte aan voedende bestand- 
deelen bij de inwoners van den Indischen Archipel; 
trouwens in Europa bestaat op dit gebied ook 
nog in het geheel geen overeenstemming.

Ter aanvulling van het medegedeelde in Dl. 
VI (suppl. afl. blz. 935) wordt aangeteekend, dat 
de omschrijving van de eerste twee groepen, 
waarin de voedingsstoffen kunnen worden 
verdeeld, dient te luiden:

1°. Eiwitrijke 'producten: hiertoe behooren 
vleesch, visch, eieren, kaas, die veelal in ruime 
mate vitamine bevatten, alsmede leguminosen.

2°. Vetrijke producten', waartoe plantaardige 
en dierlijke vetten behooren, zooals reuzel, 
niervet, klapper en verschillende plantaardige 
oliën. In den regel komt het A-vitamine in Uier
lijke vetten in behoorlijke hoeveelheden voor, 
bijv. in levertraan, terwijl plantaardige vetten 
dit vitamine niet bevatten. Hierin vindt?--men 
soms het provitamïne A of carotine, hetgeen de 
mensch tot vitamine A kan omzetten.

1. De eiwitrijke producten kunnen (zie hier
voor ook Dl. VI of suppl. afl. blz. 930 en 937) 
weer worden onderverdeeld in twee groepen: 
a. die van dierlijken oorsprong en b. de plant
aardige.

ff. de e i w i t r ij k e producten van 
dierlijken oorsprong.

Onder de producten der zoogdieren is melk, 
ajer soesoe, van belang. Javaansche koeien 
leveren zeer vetrijke melk, doch de productie 
per koe is slechts 2 tot 3 liter per dag. Thans 
vindt men rondom de groote steden verschei
dene groote en vele kleine melkbedrijven, 
die onder scherpe controle der gezondheids
diensten staan en daardoor een betrouwbaar 
product afleveren. Deze melk, zoow'el van vee 
van Europecsche afkomst als van Javaansche, 
Voor-Indische en Balineesche koeien, is echter 
hoofdzakelijk bestemd voor de Europecsche 
consumptie. Voor de inheemsche consumptie 
wordt de melk geïmporteerd uit Europa, terwijl 
de Europeanen in de Buitengewesten ook hoofd
zakelijk op deze melk zijn aangewezen.

Door de bewerking van deze melk, hetzij tot 
gecondenseerde volle of tot gecondenseerde 
afgeroomde melk, verdwijnt een groot gedeelte 
der daarin oorspronkelijk aanwezige vitaminen, 
waardoor zij ongeschikt wordt voor kinder- 
voedsel, tenzij deze tekorten worden opgeheven 
door aanvulling met een dezer producten.

Kaas wordt in zeer kleine hoeveelheden in 
Indië zelf gefabriceerd; de meeste kaas wordt in 
bevroren toestand of in blik verpakt uit Europa 
geïmporteerd.

V i s c h is de voornaamste dierlijke eiwit- 
bron uit het Inlandsche menu: de biologische 
waarde van vischeiwit moge lager zijn dan die 
vnn vleesch van zoogdieren, de aanvullende 
werking van do rijst en andere planteneiwittcn 
in het inheemsche menu is zóódanig, dat dit 
volkomen wordt gecompenseerd.

Vischkuit (telor troeboek) wordt gezouten en 
gedroogd veel gebruikt (eiwitgehalte 31 %); men 
vangt de troeboek aan de riviermondingen van 
Sumatra’s Oostkust en Borneo.

In Ceram eet men veel larven van sawah- 
kevers, alsmede pisangrupsen.
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en
op den tweeden druk van de Encyclopedie van

Nederlandsch-lndië.
/

Aan de inteekenaren op de Encvclopsedio van-Nederlandsch-lndië zullen voort
durend op ongezette tijden afleveringen worden verstrekt, waarin de reeds 
verschenen artikelen worden b ij g e h ö u d e n en ni e ü we 
o p g e n o m e n. Het aantal dier afleveringen en de tijdstippen, waarop zij 
zullen verschijnen, houden natuurlijk direct verband mot de hoeveelheid te be- 

» werken stof, d.w.z. met dein Indië plaats grijpende veranderingen. Van tevoren 
zijn derhalve daaromtrent geen cijfers te noemer . Telkens, wanneer voldoende 
materiaal aanwezig is voor ten minste twee vel druks, zullen deze een aflevering 
vormen, hetgeen vermoedelijk ëemge malen per jaar zal kuilnen geschieden.

He supplement-afleveringen worden cp dezolfde wijze gedrukt als de Ency- 
clopaedie; zij komen niet in alphabetisclie orde, maar naar gelang de artikelen in
komen; zij worden voor ion van een a'nhabctisch gerangschikte, cumulatieve lijst 
der artikelen; op die lijst zal men dus achter elk artikel, do bladzijde vermeld vinden 
(zoowel van het deel der Encyclopedie als van de aflovering der Aanvullingen en 
Wijzigingen), waarop het voorkom t, zoo dat mon steeds slechts de 
1 ara t s t o aflevering behoeft t> o r a a d p 1 e g e n o m t e w e t e n, 
of a r t i k e 1 e n b ij g o w e r k fc z ij h e n w a a r die z ij n t o vinde n.

Tegelijk met do eerste aflevering wordt aan do koopers van.dë Encyclopedie een 
portefeuille geleverd, waardoor het v^rlqron gaan zooveel mogelijk wordt voor
komen.

De prijs per vel van 32 kolommen is vastgoslold op GO cent. Do uitgevers zullen 
aan alle koopers der Encyclopedie de eerste aflevoring dezer Aanvullingen 
en Wijzigingen ten vervobje zonden, omdat zij zich niet kunnen voorstellen, dat er
één bezitter van dit werk zou zijn die zijn werk binnenkort verouderd zou willen 
zien, terwijl-kij het voor een luttel bedrag per jaar geregeld kan bijhoudon. Be
houdens tegenbericht zijnerzijds zullen hem dan vervolgens ook de.volgende
afleveringen worden tóegezonden.

In het vervolg zal een exemplaar van de Encyolopaedie uitsluitend verkocht 
worden met do Suppldmënfc-a flnveringen voor zoover deze, op den datum 
den aankoop, verschonen war m; do dtiav«ïff volgende afl. ontvangt de koopor, be
houdens tegenbericht, dan geregeld toegozonden. — Afzonderlijke afleveringen

van

/worden niét verkocht.
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