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NOTULEN
der 15de Algemeene Vergadering der Ned.-Ind.
Wegenvereeniging
gehouden op 29 April 1939,
in de Techn. Hoogeschool te Bandoeng.
Agenda:
1.

Notulen der algemeene vergadering van 9 April 1938.

2.

Verslag van den Voorzitter over 1938.

3.

Goedkeuring der jaarrekening over 1938 en der balans op uit '38.
Bedoelde stukken werden opgenomen in het jaarverslag over
1938, dat den Leden reeds werd aangeboden. Het origineele,
door den Gouvernements Accountantsdienst gewaarmerkte
verslag heeft gedurende 14 dagen voor de vergadering op het
vereenigings-secretariaat ter visie gelegen.

4.

De begrooting voor 1939.

5.

Bekrachtiging tusschentijdsche benoeming en periodieke
zing van leden van den Wegenraad.

6.

verkie-

Rondvraag.
Aanwezig zijn : Generaal-Majoor G. J. F. Statius Muller, voorzitter ; G. van Galen Last, plv. ondervoorzitter ; ir.J. Adriaanse,
Hoofd van den Prov. Waterstaat van Midden-Java; prof. ir.
W. J. Th. Amons, Hoofd v/h Laboratorium voor Materiaalonderzoek van Econ. Zaken; ir. R. Heida, Hoofd van Publieke Werken v. d. Gemeente Soerabaja; ir. C. van der Hoeven,
Hoofd Onderafd. Wegen v/h Dept. V. en W.; ir. W. Meyer,
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Hoofdingenieur v/d Prov. Waterstaat van Oost-Java; ir. R.M.
Notodhiningrat, Inspecteur der Techn. Zelfbestuursdiensten in
de Vorstenlanden ; J. M. H. Timmermans, Directeur van Gemeentewerken te Batavia; ir. C L . de Voogt, Hoofd van Weg
en Weri^en der S. S.; ir. H. Westbroek, Directeur van Gemeentewerken te Semarang: leden van den Wegenraad en jhr. ir.
C. Ortt, Secretaris van den Wegenraad.
Als vertegenwoordigers van gewone leden waren aanwezig:
ir. C. van der Hoeven voor de Regeering v. Ned.-Indië.
„ E. D. Wermuth
„
„ Provincie West-Java.
„ J. Adriaanse
„
„
.
Midden-Java.
„ W. Meyer
„ „
>,
Oost-Java.
J . M . H . Timmermans
„ „ Gemeente Batavia.
G. van Galen Last
„ „
„
Bandoeng.
J. R. E. Lewis.
„
„
„
Salatiga.
ir. H. Westbroek
voor de Gemeente Semarang.
ir. R. Heida
„
^
^
Soerabaja.
ir. B. Lieneman
„ het Regentschap Bandoeng.
Dakoeng
„ .
»
Soemedang.
ir. G. C.J. Tielenius
„ de Bataafsche Petroleum Mij.
Kruythoff
ir. K. H. Hoogslag
„
„ Mijnbouw Mij. Boeton.
P. A. Zandstra
„
„ Kon. N. L Motor Club.
Voorts vele belangstellenden — autoriteiten zoowel als particulieren — op wegengebied.
De Voorzitter, Gen. Maj. G. J. F. Statius Muller opent te 9 uur
V. m. de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen, speciaal tot hen die van elders gekomen zijn en gaat
dan over tot behandeling der agenda.
1.

De notulen der 14de algemeene vergadering, gehouden op
9 April 1938.
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd en gearresteerd.
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Verslag van den Voorzitter over 1938.
De Voorzitter deelt mede, dat bij het terugzien op het jaar
1938 geconstateerd kan worden, dat dit voorde N . I . W . V . en
haar arbeid voorspoedig is geweest. Naast het gewone werk
dat verricht werd, kunnen meerdere bijzondere punten met
voldoening aangehaald worden.
Ten eerste is er het aandeel, dat de Vereeniging had in het
in Holland gehouden VlIIste Internationale Wegencongres. In
de pubHcaties der N.I.W.V. is daarover reeds uitvoerig bericht.
Samenvattend kan gezegd worden, dat de Indische prae-adviezen een waardevolle bijdrage bleken te zijn; dat de Indische
delegatie op verschillende punten, zoowel in discussies als
conclusies, het hare bijdroeg en dat op de Wegententoonstelling
de sobere, doch interessante stand van Ned.-Indië veel belangstelling trok, zoowel van de hoogste autoriteiten als van
de gewone bezoekers.
Spreker richt een woord van dank tot allen, die tot het
slagen van deze vertegenwoordiging van Ned.-Indië hebben
medegewerkt, in het bijzonder tot ir. J. Adriaanse en jhr. ir. C.
Ortt en de overige prae-adviseurs.
Voorzitter vestigt er de aandacht op, dat ook op ander gebied
de ten behoeve van het congres verrichte voorbereidende arbeid
vruchtdragend is geweest. Zoo werd het onderzoekingswerk
betreffende rubberwegen in 1938 voortgezet, waarvoor het
noodige geld door de rubberbelanghebbenden werd verstrekt.
Hoewel nog niet te zeggen is of dit goed resultaat zal opleveren, blijft het mogelijk, dat op dit gebied iets gevonden
wordt, wat voor den Indischen wegenbouw van belang is.
Spreker memoreert, dat dank zij den extra financieelen steun
der Regeering ook de groote proefbaan der Vereeniging weer
voor nieuwe proeven gereed kon worden gemaakt. Gehoopt
wordt deze proeven in dit jaar te kunnen aanvangen.

J— 4

~

De Voorzitter deelt voorts mede, dat op de werkkracht der
organisatie uiteraard wel van invloed is geweest, dat in de
2de helft van het verslagjaar de hoofdingenieur der N.I.W.V.,
jhr. ir. C. Ortt, met buitenlandsch verlof afwezig was. In verband hiermede moesten in die periode de inspectie-reizen naar
de Buitengewesten tijdelijk worden gestaakt. Het bestuur is
zijnen vervanger, ir. R. E. Kerkhoven, erkentelijk voor de wijze
waarop hij het werk heeft weten gaande te houden.
Nu ir. Ortt weer is teruggekeerd, kan naar spreker hoopt,
een periode van vernieuwde activiteit worden tegemoet gezien.
De Voorzitter is van meening, dat het Wegencongres en de daar
gebleken jongste vorderingen van den wegenbouw in Europa
het wenschelijk maken hier na te gaan in hoeverre de Indische
wegconstructie van het voorbeeld ginds kan profiteeren.
Spreker wijst er op, dat ook op ander gebied de N.I.W.V.
een groote taak voor den boeg heeft. Op de vorige algemeene
vergadering is medegedeeld, dat de Wegenraad tot den Directeur
van Verkeer en Waterstaat het verzoek heeft gericht een commissie te doen benoemen, die zou hebben te adviseeren over
de richtlijnen t.a.v. de verdere ontwikkeling van het wegennet
op Java. Met dankbaarheid mag worden vermeld, dat aan dit
verzoek gevolg is gegeven en dat bedoelde commissie thans
reeds met haar werk is aangevangen. Een vertegenwoordiger
der N. I. W. V. werd mede als lid benoemd en tevens met het
secretariaat belast.
De Voorzitter verklaart, dat de N . I . W . V . dankbaar deze gelegenheid, haar geboden om werkzaam te kunnen zijn voor weg
en verkeer in Ned.-Indië, aanvaardt. Wel zal deze taak
ongetwijfeld veel van haar werkkracht opeischen, maar daartegenover staat, dat dit par excellence een punt is, waarop
haar bijzondere doelstelling: „coördinatie van het wetenschappelijk werk op wegengebied in Indië", tot haar recht kan komen.
Na het noemen van deze hoofdpunten wordt door spreker
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voor details omtrent het N. I. W. V.-werk naar het jaarverslag
verwezen.
De Voorzitter vestigt er nog de aandacht op, dat, hoewel
de financieele toestand der Vereeniging op het oogenblik
niet zoo zorgwekkend is als eenige jaren geleden, toch
het oog op de toekomst gericht dient te blijven. Naar de
meening van den Wegenraad, die zich over deze aangelegenheid reeds uitsprak, zal namelijk een opvolger van
den tegenwoordigen leider van het N. I. W. V.-bureau zoo
spoedig mogelijk ook in vasten dienst aan de Vereeniging dienen te worden verbonden, om zeker te zijn van
de voor het werk noodige continuïteit. En op den duur
zal eveneens niet ontkomen kunnen worden aan de wenschelijkheid ook het hoofd van het Chemisch Laboratorium
vaster dan thans aan de N. I. W. V. te verbinden, wil men
niet de kans blijven loopen, dat een over jaren tezamen verworven materiaal-kennis telkens weer voor de Vereeniging
verloren gaat.
Wel is waar behoeft dit alles nog niet in het loopende jaar
te worden verwezenlijkt, maar toch zeker in het volgend en
de komende jaren. Met het oog daarop verdienen de financieele
vooruitzichten der N. I. W. V. de grootste aandacht.
3.

Goedkeuring

der jaarrekening over 1938 en der balans op uit. '38.

De Voorzitter deelt mede, dat de Leden bereids omtrent den
financieelen toestand der Vereeniging zijn ingelicht door het
zeer volledige rapport van den Gouvernements Accountantsdienst, dat in het jaarverslag werd opgenomen.
D e j a a r s t u k k e n w o r d e n o n g e,w i j z i g d

goedgekeurd.

De Voorzitter richt een woord van dank tot het Hoofd en de
ambtenaren van dezen Dienst voor de immer welwillend
verstrekte raadgevingen met het doel de N. I. W. V.-administratie zoo praktisch mogelijk te doen verloopen.
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4.

De begrooting voor 1939.

De b e g r o o ting, w e l k e e v e n e e n s in h e t j a a r v e r s l a g o v e r 1 9 3 8 is o p g e n o m e n , v i ' o r d t o n g e w i j zigd g o e d g e k e u r d .
5.

Bekrachtiging tusschentijdsche benoeming
kiezing van leden van den Wegenraad.

en periodieke

ver-

De Voorzitter deelt mede, dat volgens art. 17 van het Huishoudelijk
Reglement de heeren ir. R. M. Notodhiningrat en ir. C. L. de
Voogt aan de beurt voor periodiek aftreden zijn, doch dat
beiden zich herkiesbaar stellen.
Bij a c c l a m a t i e w o r d e n d e b e i d e p e r i o d i e k
dende leden, herkozen.

aftre-

De Voorzitter vestigt er voorts de aandacht op, dat de Wegenraad
ingevolge art. 16 van het Huishoudelijk Reglement zichzelf bij
vacatures kan aanvullen, onder nadere goedkeiuring van de
algemeene vergadering. Sinds de vorige algemeene vergadering
geschiedde zulks ten aanzien der HH. ir. C. van der Hoeven,
Hoofd van de Onderafd. Wegen v/h Dept. V. en W. en
ir. O. Werner Sörensen, Hoofd van den Provincialen Waterstaat
van West-Java, die in de plaats werden benoemd van resp.
de H H. ir. H. I. Privé en ir. J. J. Jonker. Voorts werd de heer
K. van der Zee, die wederom uit Europa naar Bandoeng
terugkeerde, in zijn voor hem opengehouden plaats opnieuw
benoemd.
Bij a c c l a m a t i e M ' o r d e n d e z e d r i e
benoemingen bekrachtigd.
6.
Rondvraag.

tusschentijdsche

De Voorzitter deelt mede, dat hij zich tot zijn spijt genoodzaakt
ziet zijn functie in den loop van dit jaar neer te leggen
wegens de zeer drukke werkzaamheden aan zijn ambt als
Inspecteur van het Wapen der Genie in den tegenwoordigen
tijd verbonden, waardoor het hem onmogelijk is van
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zijn tijd voldoende beschikbaar te stellen voor de leiding
der N.I.W.V.
Op verzoek van den Wegenraad, heeft spreker zich evenwel
bereid verklaard het voorzitterschap te blijven vervullen
uiterlijk tot de najaarsvergadering van den Wegenraad. Spreker
beveelt als zijn opvolger aan den ondervoorzitter, prof. ir.
J. J. I. Sprenger, die momenteel met buitenlandsch verlof is,
doch in JuU a.s. wordt terugverwacht.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit spreker de vergadering
met een woord van dank aan de aanwezigen voor hun belangstelling in de Vereeniging en haar werk.

