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Van de eerste uitgave der Encyclopaedie van Nederlandsch Indië verscheen het
le deel in December 1896, het 2e in September 1899, het 3e in Augustus 1902, het 4e
in December 1905. Sedert het uitkomen van het le deel verstreek dus een tijdvak van
20 jaren. Allen, die eenigszins met Indië in deze periode van 20 jaren medeleefden,
weten welke evolutie in die jaren in Indië plaats greep, in de eerste plaats wat aangaat
de ontwikkeling van land en volk in het langst door ons beheerschte deel, in de tweede
plaats wat betreft de mate van onzen invloed in en onze kennis van andere deelen.
Waar dan ook, mede ten gevolge van het uitverkocht zijn der eerste uitgave, de Ency
clopaedie opnieuw moest worden ter perse gelegd, sprak het van zelf, dat niet kon
worden volstaan met een eenvoudig herdrukken, zij het ook onder aanbrenging van
verbeteringen en aanvullingen, maar dat om zoo te zeggen een geheel nieuw werk
moest worden opgebouwd.
Bij dezen opbouw is als volgt te werk gegaan. De stof, door de Encyclopaedie om
vat, werd in een zeker aantal rubrieken verdeeld en iedere rubriek voor zooveel mo
gelijk ter bewerking toevertrouwd aan den daarvoor aangewezen deskundige bij uit
nemendheid, die dan of zelf den noodigen arbeid daaraan bewerkstelligde of onder
zijne verantwoordelijkheid door anderen daaraan deed bewerkstelligen of daarvoor
bizondere schrijvers (specialiteiten) aanbeval. Waar die medewerkers meestal een
zeer drukken werkkring hadden, moet het des te meer worden op prijs gesteld, dat
zij in het belang der zaak zich toch nog wel voor het werk der Encyclopaedie vulden
beschikbaar stellen.
De redactie heeft er, het is bijna overbodig het te constateeren, naar gestreefd, dat
in de artikelen van het nieuwe werk zooveel mogelijk de laatste toestand werd weer
gegeven. De statistische cijfers zijn voor zooveel als mogelijk steeds met de laatste ver
krijgbare gegevens bijgewerkt. Bij de samenstelling der geografische artikelen was het
echter een groote teleurstelling niet te kunnen beschikken over de cijfers der in de
laatste jaren steeds uitgestelde volkstelling. Inmiddels overal, waar recente cijfers wa
ren te verkrijgen of konden worden ontleend aan publicatiën van het Encyclopaedisch
bureau te Batavia, werd daarvan dankbaar gebruik gemaakt. Met groote erkentelijk
heid moge hier worden gewag gemaakt van de medewerking ten deze van de
Regeering, die bij rondschrijven de gewestelijke bestuurshoofden ten behoeve der
Encyclopaedie inlichtingen over de bevolkingscijfers vroeg. Van de aldus ver
kregen inlichtingen kon voor de artikelen zelf eerst worden gebruik gemaakt te
beginnen met bladzijde 577. Overigens vonden echter de inlichtingen een plaats
op de bladzijde „Toevoegselen en verbeteringen” hierachter. Daar waar geen meer
recente cijfers verkrijgbaar waren, moest wel als grondslag worden genomen de laatste
algemeene volkstelling, die van het jaar 1905.
Op één principieel punt verschilt de nieuwe uitgave van de oude, namelijk in zoo-
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ver de nieuwe uitgave zich, wat de biografiën betreft, bepaalt tot personen, die overle
den zijn. Van de nog levende personen is het vaak te moeilijk uit te maken of hunne
verdiensten, ook in verband met de verdiensten van anderen, van dien aard zijn, dat
opneming in de Encyclopaedie gerechtvaardigd is. Intusschen ook de levenden, die in
Nederlandsch Indië op eenigerlei gebied naar voren zijn getreden, vinden in de Ency
clopaedie hunne vermelding in de artikelen, welke over dat bizonder gebied handelen,
en ten einde hen in hunne praestatiën dadelijk te kunnen terug vinden, zal aan het
laatste deel der Encyclopaedie een naamregister worden toegevoegd.
Ook in de thans verschijnende bewerking leverde de spelling van inlandsche woor
den vaak weder eenige moeilijkheden op. Ieder medewerker pleegt er zijn eigen schrijf
wijze op na te houden en sommigen dier medewerkers wilden onder geen voorwaarde
van die schrijfwijze afstand doen, ook al kwamen zij daardoor in conflict met de schrijf
wijze gevolgd in andere artikelen. De redactie heeft gemeend, waar de schrijvers van
artikelen op hun eigene schrijfwijze stonden, zich daartegen niet te moeten verzetten.
Op het gebied van plaatsnamen is echter steeds — zooveel mogelijk — de spel
ling van den Regeeringsalmanak gevolgd.
Het zal den gebruiker van de Encyclopaedie opvallen, dat, terwijl de artikelen
betreffende dieren meestal onder den Europeeschen of inlandschen naam voorkomen,
de artikelen betreffende planten onder den Latijnschen naam geplaatst zijn. Hiervoor
bestonden deze redenen: Vooreerst zijn de inlandsche namen van planten talrijker
dan die van dieren, zoodat de keus van den inlandschen naam, waaronder ze te
plaatsen zouden zijn, veel moeilijker is. Voorts hebben vele dieren of diergroepen
een Europeeschen naam (b.v. apen, beren, olifanten enz.) en is dit bij planten
maar zeer zelden het geval. Eindelijk dit. De dieren hebben zelden eenig nut voor
de economie, hun namen worden veelal alleen opgenomen om hun biologische beteekenis, en waar dan de biologische beteekenis van een groep ongeveer dezelfde
is als van elke aparte soort van die groep, kan men de grootere dierengroepen
beter groepsgewijze behandelen en kan men daardoor beter een bepaalden Euro
peeschen of inlandschen naam van die groep als artikelwoord voorop stellen, zonder
vrees voor verwarring. Bij de planten heeft daarentegen de vermelding wegens
biologische beteekenis bijna nooit plaats, doch beslist over de opname het feit dat
de plant voor de Europeesche of inlandsche huishouding eenige beteekenis heeft.
Slechts zelden komen intusschen die nuttige eigenschappen bij bepaalde groepen
voor; bijna steeds hebben die alleen betrekking op een enkele soort, zoodat dus
de soort als basis bij de behandeling van de botanische artikelen moet genomen
worden. De botanische bizonderheden nu, die men in de literatuur vermeld vindt,
behooren steeds bij den wetenschappelijken —• Latijnschen — soortnaam van de
plant en deze is de eenige vaste basis, waarop de mededeelingen bij elkaar te
brengen zijn. De inlandsche naam is veelal onzeker en willekeurig gekozen. —
Voor het gebruik der Encyclopaedie doet intusschen de gevolgde werkwijze niets
ter zake: ook de inlandsche planten-namen zijn opgenomen; zij verwijzen naar
den Latijnschen naam.
De redactie heeft er natuurlijk met den meesten ernst naar gestreefd, dat door de
schrijvers der artikelen daaraan slechts een zoodanige omvang zou worden gegeven als
met den aard van een Encyclopaedie en de verhouding tot andere artikelen was overeen te brengen. Zijn toch nog hier en daar artikelen opgenomen, welke langer zijn dan
met een strenge Encyclopaedische opvatting is overeen te brengen, ter verontschuldi-
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ging moge worden aangevoerd le dat zij deels reeds voorkwamen in de vorige uitgave
en, waar verkorting niet wel ging, het jammer werd gevonden overigens uitmuntende
stukken geheel te laten vervallen, 2e dat zij voor een ander deel stukken zijn, waarover
alleen onder voorwaarde van onverkorte opname de beschikking werd verkregen en
waar zij overigens belangrijke bijdragen vormden, het almede jammer zou zijn geweest
ze te weigeren op grond van hun te groote uitweidingen hier en daar.
Bij het in het licht zenden van dit le deel herdenkt de redactie met groote erken
telijkheid de medewerking en den steun, die zij in zoo ruime mate van zoovelen mocht
ondervinden. Ook voor de volgende deelen durft zij op dien steun en medewerking ho
pen. Slechts indien die ook verder worden verleend, zal het werk tot een goed einde zijn
te brengen.
Dec. 1916.
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Medewerkers aan het eerste deel der Ericyclopaedie van
Nederlandsch-Indië.
A.
ABENDANON. E. C. — Mijningenieur.
ADRIANI. Dr. N. — Afgevaardigde v/h Nederl.
Bijbelgenootschap op Midden-Celebes.
ALPÏÏEN DE VEER. M. J. VAN. — Inspeoteur
M. O., oud-Inspecteur van Scheepvaart in N. I.
B.
BAKKER. H. — Luit. Kolonel Gen. Staf N.-I.
Leger.
BEAUFORT. Dr. L. F. DE. — te Eerbeek.
BEMMELEN. Prof. Dr. jrF. VAN. — Hoogleeraar te Groningen.
BEMMELEN. Dr. W. VAN. — Directeur Kon.
Magn. en Met. Observatorium te Batavia.
BERG. Mr. N. P. VAN DEN — Oud-President
Ned. Bank (overleden).
BERKHOLST. W. A. — Assistent-Resident.
BERKHOUT. H. A — Referendaris Dept. van
Koloniën, oud Majoor Genie N. I. Leger.
BEZEMER. T. J. — Leoraar Hoogere L. T. B.
School te Wageningen.
BLANKEN. W. C. — Oud Assistent-Resident.
BODEMEYER. C. E. — Oud Resident.
BOES. A. G. — Oud Inspecteur Inlandsch On
derwijs in N. I.
BOREL. H. — Oud Ambtenaar v. Chin. zaken.
BOSBOOM. II. D. H. — Gep. Luit, Kolonel Gen.
Staf N. I. leger.
BOSMAN. J. — Oud Resident.
BRUYN KOPS. G. F. DE. — Oud Resident,
BIJLEVELT. B. L. VAN — Resident,
C.
CABATON. A. — Ancien membro de l’Ecole
franyaise d’Extrêmo Oriënt; chargé du cours de
Malais h 1’école des langues orientales, Paris.
CARPENTIER ALTING. Prof. Mr. J. H. —
Hoogleeraar to Leiden.
COCH1US. F. D. — Directeur van Handelsinstcllingen en andere N. V*“.
(JOUEN. L. — Leoraar H. B. S. te Zaandam.
CORNELIS. W. — Oud Kapt. Luit, t/zee.
D.
DAMSTÉ. H. T. — Assistent-Resident.
DEKKER. Dr. J. — Directeur Afd. HandolsMuseum Kol. Instituut.
DEKNATEL. A. — Chef Afd. Ned. Handel Mij.
DIJK. L. J. VAN — Adjunot-Commies Dept.
v. Koloniën.
DOM VAN ROMBEEK. L. E. — Inspecteur
Gouv. Kofliecultuur in N. I.
DUNNEBIER. W. — Zendeling van het Ned.
Zend. Genootschap.
DWIDJO SEWOJO MAS NGABEHI te Djokjokarta.
E.
ELI AS. H. C. — Commies Min. v. Koloniën.

ENTHOVEN. J. J. K. — Gep. Kol. Gen. Staf
N. I. leger.
ERP. T. VAN — Majoor Genie N. I. leger.
EZERMAN. H. E. KL — Controleur B. B.
P.
FISCHER. H. W. — Conservator aan ’a Rijks
Ethnogr. Museum te Leiden.
FOLKERS. T. —
G.
GONGGRIJP. G. L. — Oud Resident.
GOOSZEN. A. J. — Luit. Kolonel Infanterie
N. I. leger.
GRAAFF. S. DE.—Oud Reg. Commissaris inN.I.
GUNNING. Dr. J. W. — Zendingsdirector.
H.
HAAN. Dr. J. DE. — Oud Directeur v/h Genees
kundig Laboratorium te Batavia.
HAMERSTER. M. — Controleur B. B.
HARLOFF. AL J. W. — Assistent-Resident.
HEERES. Prof. Mr J.E. — Hoogleeraar te Leiden.
HEMSING. Mr. Dr. H. L. — Admr. Ministerie
v. Koloniën.
HENS. A. M. — Assistent-Resident.
HERMENS. O. E. V. — Oud Resident,
HEYTING. H. G. — Oud Resident.
HOFLAND. J. — Oud Resident.
HONERT. H. C. VAN DEN — Directeur Deli
Mij. (overleden).
HÖEVELL TOT NIJENHUIS. G. W. W. C.
Baron VAN. — Oud Gouverneur van Celebes en O.
HUBRECHT. Dr. P. F. — Assistent a/d afd.
Mijnbouwkunde T. H. te Delft.
I.
IHLE. Dr. J. E. W. — Leeraar Rijks-veeartsenij
school te Utrecht.
J.
JONKER» Prof. Mr. Dr. J. C._G.Hoogleeraar
te Leidon.
JOUSTRA. M. — Archivaris Bataksch Instituut.
JUYNBOLL. Dr. H. H. — Dir. van ’s Rijks
Ethnogr. Museum te Leiden.
JUYNBOLL. Mr. Dr. TH. W. — Adjutor interprotis legati Warneriani.
K.
KALFF. E. — Assistent-Resident,
KAMPEN. Prof. Dr. P. N. VAN. — Hoogleeraar
te Leidon.
KAPPEN. C. E. VAN. — Oud Assistent-Resident.
KERN. Prof. Dr. H. — Oud Hoogleeraar.
KERSBERGEN. Dr. W. C. — Kolonel Geneeak.
Dienst N. I.
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KIELSTRA. Dr. E. B. — Staatsraad i. b. d.
KLAVEREN. L M. VAN. — Controleur B. B.
KLEIWEGGE ZWAAN. Dr. J. P. — Privaat
docent a/d Universiteit te Amsterdam.
KOHLBRIJGGE. Prof. Dr. J. H. F. —Buitengewoon Hoogleeraar te Utrecht.
KREISCHER. L. — Oud Resident.
KROM. Dr. N. J. — Chef v. d. Oudheidkundigen
Diénst in N. I.
KRUYFF. E. DE. — Chef Afd. Nijverheid en
Handel Dept. L N. H. in N. I.
KRUYT. Dr. ALB. C. — Zendeling leeraar v/h
Nederl. Zendelinggenootschap op Midden-Celebes.
L.
LAMMINGA AG. — Oud Hoofdingenieur N. I.
LANGE Jk., Dr. D. DE. — Privaatdocent en as
sistent a/h Zool. Laboratorium v/d R. U. te Gro
ningen.
LOEBER Jr., J. A — Leeraar aan de Kunst
nijverheid school te Elberfeld.
M.
MEYERE. Prof. Dr. J. C. H. DE.—Buitengewoon
Hoogleeraar in de Entomologie van de G. U. te
Amsterdam.
MOHR. Dr. E. C. J. — Chef Agrogeol. Laborato
rium Dept. v. Landbouw N. L
N.
NABER. S. P. L’HONORÉ — Secretaris v. b.
Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap.
NEUMANN. J. B. — Oud Resident.
NIERMEYER. Prof. J. F. — Hoogleeraar te
Utrecht.
NUSSELEIN. H. H. F. J. — Assistent-Residen
O,
OORT. Dr. E. D. VAN. — Dir. rijksmuseum v.
natuurlijke historie te Leiden.
OPHUYSEN, Prof. CH. A VAN. — Hoogteeraar te Leiden.
OUDEMANS^ G^J. — Oud Resident.
ÖVERDUYN. F. K. — Oud Resident.
P,
PHAFF. J. M — Kapt. t/z tit., Chef Afd. Hydrographie Min. v. Marine.
PLATE. L. M. F. — Assistent Resident.
PRINS. Mr P. C. BLOYS VAN TRESLONG —
Referendaris Afd. Burg. Geneesk. Dienst N. I.
PULLE. Prof. Dr. A — Hoogleeraar te Utrecht.
R.
RAEDT VAN OLDENBARNEVELT. H. J. A
— Oud Resident.
RAHDER. W. J. — Oud-Resident.
ROMBURGH. Prof. Dr. P. VAN. — Hoogleeraar
te Utrecht.
KONKEL Dr. PH. S. VAN — Ambt. v. d. beoefënibg~dëFTn3ische talen.

ROOS. K. H. F. — Oud Rnsident.
ROSENTHAL. H. — Koopman.
ROSSUM. J. P. VAN. — Gep. Kapt. ter zee.
RUSMAN. A. H. — Referendaris Dept. Koloniën.
ROUFFAER. G. P. —
S.
SALVERDA A. TH. L. — Oud Hoofdinsp.
Bosch wezen.
SANTEN. P. J. VAN. — Oud-Onderpastoor te
Bandoeng. (overleden)
SCHUILING. R. — Leeraar H. B. S. Deventer.
SCHRÖDER. E. E. W. G. — Controleur B. B.
SERTON. P. — Assistent Handelshoogeschool
te Rotterdam.
SPAAN. A. H. — Assistent-Resident.
SLUYS. A. G. H. VAN. — Assistent-Resident.
SNETHIAGE. A.— Secretaris N. I. S.
SNOUCK HURGRONJE. Prof. Dr. C. — Hoogleeraaf te'~Leïd én.
STUURMAN. J. R. — Oud Resident.
STAAL. J. J. — Oud Kol. Genie N. I. leger
(overleden).
SUERMONDT. A. — Lid der Alg. Rekenkamer
te Batavia.
T.
TESCH. Dr. P. — Districtsgeoloog. bij de Rijks
opsporing van Delfstoffen, Nijmegen.
TIDEMAN. J. — Gewestelijk Secretaris N. I.
U.
ULJEE. G. L. —- Controleur B. B.
V.
VELDE C. VAN DE. — Oud Resident.
VISSERING. Mr. G. — President Ned. Bank.
VOGEL. H. C. A. G. DE. — Oud Resident,
VOLLENHOVEN. Prof. Mr. C. VAN — Hoogleéraar te Leiden.
VOORDUIN. J. C. — Oud Hoofdingeniour
B. O. W.
W.
WAALS. L. J. VAN DER. — Commies Dept. v.
Koloniën.
WELBERGEN. H. G. — Adj. Commies idem.
WENTHOLT. L. R. — Resident.
WESTERDIJK. Prof. Dr. JOHANNA. — Bui
tengewoon hoogleeraar te Utrecht.
WESTENENK. L. E. — Resident.
WING EASTON. N. — Oud Hoofdingenieur
Mijnwezen N. I.
WINTGENS. W. C. B. — Oud Inspecteur van
Scheepvaart in N. I.
WIJERS. P. — Oud Resident.
Z.
ZAALBERG. Mr. Dr. H. — Directeur Postspaar
bank. N. I.
ZONDERVAN. H. — Hoofdredacteur Encycl.
Winkler Prins.
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TOEVOEGSELEN EN VERBETERINGEN.
NADER VAN DE NED. IND. REGEERING VERKREGEN BEVOLKINGSCIJFERS.
EUROPE
ANEN.

Adiredja (district)........
Adji barang (district) ..
Alaslanden....................
Ambarawa (contr. afd.)
Arabon (eiland) ............

131
34
10
599
74

Am bon (hoofdplaats) ..

1125

Amoerang (onderafd.).. j
Amoerang (hoofdplaats) j
Anambas eilanden ....
Angkola en Sipirok
(onderafd.).................
Asahan (afd.)................

72
35
2
116
736

Atjeh en Ond................
Atjeh Noordkust..........
Atjeh Oostkust............
Atjeh Westkust............
Banda (onderafd.) ....
Bandjar (district in Ba
njocmas) ........ ..
Bandjaran (district in
Japara)......................
Bandjamegara (afd.) . ..
Bandjarnegara (hoofd
plaat,s) ......................
Bandjermasin (hoofd
plaats) ........................
Bandoeng (afdceling) ..
Bangil (afdceling)........
Bangkinang (onderafd.)
Bangko (afdeeling) ....
Banjoe Asin (onderafd.)
Banjoemas (afdceling)..
Banjocmas (district)...
Banjoemas (hoofdplaats)
Banjoewangi (afdeeling)
Banka (eiland)..............

I 2395
248
696
345
507
j'
I
10
j
45
118

Batavia (hoofdplaats) ..
Batoer (district) ...........
Bawean (district)..........
Bongawan djero (distr.)

18000
6
3
1

80
525
9220
744
11
3
37
| 492
i 2G9
j 262
1 —
518

VREEMDE OOSTERLINGEN.

INLANDERS.

714
541
140
1470
26 Chin.
88 Arab. en Klingaleezen.
46 Jav. en andere Vr. Oost.

13617
6800
15608
441
2846

183089
92605
12263
164211
negorijl.
Christ.
burgers.
negorijl.
Moh.
burgers.
Binongkoreezen.

500 Chin.
«aJ;eg0rijl'! Christ.
439 Arab. en Klingaleezen. 3592 burgers.)
576 Jav. en andere Vr. Oost. 192 negorijl.
9625
Moh.
1662 burgers.
368 Binongkoreezen.
720
71051
652 Chin.
2937
23 Arab975
9886
303
13694 Chin.
800 andere.
14938
2406
6324
1468
242

IN HET JAAR:

1915
1915
1915
1915
1916

Ult° 1916

Ult° 1916
Ult° 1915
1916

65868
128183

1916
1915

641018
351095
90626
91389
10266

1915
1915
1915
1915
1915

12

73105

1915

78
1621

75712
241745

1916
1915

488

5839

1915

3800
13292
2503
62
3
1
2025
687
581
1643
59738 Chin.
278 Arab.
geen nadere opgave.
849
47 Chin,

18200
806527
284471
28841
30707
35489
342048
57842
4550
220450
77314

1915
1915
Ult° 1915
1915
1915
Ult° 1915
1915
1916
1915
Ult° 1915
Ult° 1915

geen nadere opgave.
46376
42375
66889

Ult° 1914
1915
Uit0 1916
Uit0 1915

V
A

f

TOEVOEGSELEN EN VERBETERINGEN—ERRATA.

EUROPE
ANEN.

Bengkalis (afdeeling) ..

71

Bengkalis (hoofdplaats)

20

Blo ra (afdeeling)...........
Boalemo (onderafd.). ..

947
4

Boelang (district)...........
Boeleleng (afdeeling). ..

137
96

Bojolali (afdeeling) ....
BolaangMongondou(afd.)
Bondowoso (hoofdplaats)
Buitenzorg (hoofdplaats)
Bwool (landschap),....

INLANDERS.

VREEMDE OOSTERLINGEN.

19350 Chin.
81 andere.
360 Chin.
21 andere.
4067
45 Chin.
21 Arab.
63
1430 Chin.
366 andere.
553
278
geen nadere opgave,
geen nadere opgave.
168 Chin.

409
27
455
3100
61

IN HET JAAR:

100625

1915

419

1915

geen nadere opgave.
16641

Ult° 1915
Ult° 1915

101295
123742

Ult° 1915
Ult° 1914

279727
55157
geen nadere opgave,
geen nadere apgave.
15558

1915
1915
Ult° 1915
Ult° 1914

25000
23613

1916

1915

104 andere.
Dairilanden ^onderafd)
D&jeuhloehoer (district)

15
34

|

1

40
23

1915

ERRATA.
Blz. 4,
9,

5

2® kol. regel 15 van onderen: Islam IV, b, moet zijn Islam IIIc.
1® kol. onderste regel: Pagangan moet zijn Pagongan.

25,

1® kol. regel 20 van boven:

Rantjah Lawas moet zijn Bantjah Lawas.

28,

le kol. regel 25 van boven:

In stede van maanden, lees weken.

35,

le kol. regel 31 van onderen: Achter Boeroe in stede van 87600, lees 20000.
Totaal ter zijde in stede van 80600, lees 87600.

66 en 67, de artikelen:

Asjoera, Asoe, Asperge, Aspirant-controleur, Assal en Assantochtcn moe
ten in deze volgorde komen achter Asman; zijn thans alphabotisch niet op
hunne plaats.

151,

1® kol. regel 14 van boven:

z.g. nieuwe octrooi moet zijn nieuwe z. g. octrooi.

347,

1® kol. regel 10 van boven:,

Bornerate moet zijn Bonerato.

410, 2® kol. regel 29 van onderen: BROECK moet zijn
i

BROECKE.

410,

2® kol. regel 10 van onderen: Calcutta moet zijn Kalikoet.

411,

1® kol. regel 1 van boven: Broeck moet zijn Broecke.

435,

1® kol. regel 8 van onderen: het woordje niet moet vervallen.

487,

2e kol, regel 9 van onderen: gatannah moet zijn gotannah.

492,

In het art. Citrus Nobilis 2® regel staat tjolpok, lees tjoplok.

606,

2® kol. regel 13 van onderen: Broeck moet zijn Broecke.

783,

1® kol. regel 17 van onder: achter gutta pereba leze men gummi plasticum.
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A.
AA (ABRAHAM JAKOB VAN DER),schrijver van
„NederlandschOost-Indië(1846—1857)”geb. te Am
sterdam 6 Dec. 1792, gest. 21 Maart 1857. Behalve
het genoemde werk stelde hij verscheidene andere sa
men, van welke wij, als min of meer ook met Nederlandsch Indië in verband staande, hier alleen noe
men het Biographisch woordenboek der Neder
landen, dat echter door anderen werd voltooid.
AA (PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES ROBIDÉ VAN DER), geb. to Oosterbeek 23 Mei
1832, gest. te ’s Gravenhage 10 Fcbr. 1887. Hij
studeerde aan het* Luthersch Seminarium, doch
bleef later ambteloos, en vestigde zich te ’sGravenhage, waar hij zich met koloniale en aardrijkskun
dige studiën bezighield en vooral groote verdiensten
verwierf door zijne geschriften over N. Guinea. Onder
den pseudonym Robrecht van Peenc schreef hij o. a.
vele artikelen in de Koloniale Jaarboeken. Tal van
bijdragen van zijne hand, met N. O. I. in verband
staande, komen voor in de Gids, de Indische Gids, de
Handel, van het Ind. Gen., de Bijdr. t. t. 1. en vlk.,
T. v. h. Aardr. Gen. en do Ned. Spectator, terwijl
de uitgaven van belangrijke werken door hem bezc.rgd en met Inleidingen en Aanteekeningen verrijkt
werden, nl. v. Rosenbergs Reis n. d. Zuidooster
eilanden en diens Reistochten naar do Geelvinksbaai
in 1869 en 1870; voorts: do Reizen naar Ned. N.
Guinea in 1871—1876 en Bock’s Reizen in Oost
en Zuid-Bornco. Ook zijne Afrikaansche Studiën
moeten hier vermeld worden.
Zie: J. K. W. Quarlcs van Ufford, in Levensbcr.
Maatsch. N. Lett. 1887.
AAL. Aalachtige visschen {Apodes) komen in
groote verscheidenheid in den Indisehen Archipel
voor. Een 7-tal paling-soorten, van het zelfde ge
slacht (A nguilla) als de europeesche paling, bewo
nen hot zoete water van de meeste eilanden. Malei«chonaam: Moa. Do meest gewone soorten zyn An//uilla muuriliana Bonn. (Soondanecsch: Loebang)
en Anguilla (lustralis Rich. (Soondanecsch: Lara,
javaansch: Sidat). Do europeesche zcopaling (Congcr
conger) komt ook in de Indische zeeën voor, doch een
verwante soort (Conger cinereus Riipp.) is meer algomeen. De koraalriffen herbergen een groote verschei
denheid, dikwijls zeer bont gekleurde aalachtigo vis
sollen, voornamelijk tot hot geslacht Gymnothorax
(Muraena) beheorend. Twee soorton Ghelevastes
culubrinus Bodd. en Leiuranus semicinctus Lay &
Bonn. zijn opvallend licht en donker geringd, waar
door zij groote overeenkomst vertoonen met do zeer
vergiftige zeeslangen. Monopterus javanensis (maloisch: Lindoeng, Soondanecsch: Beloet, Javaansch:
IVdoel) en Symbranchus bengalensis Mc Cl. hebben
geheel hot uiterlijk van alen, doch behooron tot een
geheel andero groep (Symbranchn). Zij bewonen het
zoete water van degroo te Soendaeilandon en Celebes,
terwijl laatstgenoemde soort ook op Niouw-Guinoa

is aangetroffen. Uitwendig zijn zij van aalachtigen
te onderscheiden door het bezit van een enkele
kieuwopening, aan de buikzijde gelegen. Door zich
diep in den modder in te graven kunnen zij het leven , / /, f
behouden bij uitdrooging van hun verblijfplaats. ^
AARDAPPEL. Kentang (mal. ), afkomstig van Solanum tuberosum L. fam. Solanaceae, een kruidachtige plant, die in Chili in ’t wild voorkomt en vermoedelijk haar vaderland in het Andesgebergte
xC.
heeft. De plant is in de 18de eeuw naar Europa ^
overgebracht, waar de cultuur al spoedig een groote
uitgebreidheid verkreeg. Do aardappel is dan ook
over een groot deel van Europa volksvoedsel ge
worden. Het is waarschijnlijk dat de Nederlanders
den aardappel naar Ned.-Indië hebben overgebracht:
het is echter ook mogelijk dat de Chineezen dit ge
daan hebben.
In Ned. Indië worden de aardappelen, ten be
hoeve van Europeanen door de inlanders gekweekt.
Alleen de Tenggereezen gebruiken ze zelf als voed
sel, na zo gekookt, fijngewreven en met djagoeng
vermengd te hebben. Ook de Papoea’s van het
Arfakgebergte in West-Nieuw Guinea kweeken de
aardappelen op vrij grooten schaal en gebruiken ze
als hun voornaamste voedsel, zooals de andere be
woners van het gebergte van Nieuw-Guinea in den
regel de knollen van Ipomoea Batatas eten.
De aardappel is een gewas van de gematigde
luchtstreken en ontwikkelt zich in de tropische
kustlanden abnormaal. Zij wordt in Ned.-Indië,
bij voorkeur tusschen 1000 en 2000 Meter geteeld,
hoewel men haar reeds op 600 Meter aantreft. Voor
namelijk vindt men haar op ongeirrigeerd land, hier
en daar ook als tweede gewas op sawah-terreinen.
Er zijn op Java eenige Europeesche kweekers, die
aan do aardappelcultuur moeite besteden en een
tamelijk goed product krijgen. De inlandsche aard
appelcultuur is echter nog zeer primitief. Men ge
bruikt zeer kleine bibit (knollen, die de Chinees niet
koopen wil); de planten worden veel te dicht op el
kaar gezet; do knollen worden geoogst vóór zij uitgorijpt zijn on de grond wordt onvoldoende bewerkt
en bemest. Door deze ongunstigo groeivoorwaarden
en misschien ook door hot warmo klimaat is de aard
appel op Java van een veel te zachte, waterige, zetmeelarme consistentie: zij nijgt licht tot rotten.
De inlanders verbouwden langon tijd alleen de
„kentang djawa”, een spitse knol, mot diepliggende
oogen en geel vleesch, eigenschappen, die haar op de
Ned. Ind. markt slechts een zeer geringe handels
waarde geven. Later heeft men allerlei Europeesche
soorten ingevoerd, doch men weet nog zeer weinig
omtrent do waarde van die verschillende soorten in
de tropen af. In do Preanger kweekt mon nogal
cens muizen.
Do Bataks op do Karohoogvlakte telen op
1500 Meter tegenwoordig zeer goede, ziektevrije
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AARDAPPEL — AARDBEVING.

soorten (Franschen). Zij hebben een veel rationeolere wijze van kweeken dan de Javanen.
’t Meest heeft de aardappel op Java te lijden van
de vraat van een lievoheershaantjo en zijn larve
(Epilachno territa). De aardappelziekte (Phylophtora) is in den Tengger tusscheu 1500 en 2000
Meter waargenomen. In de Preanger is de zwarte
vlekziekte der bladen (Macrosporium Solani) algemeen. Zeer verbreid is de roestvlekkenziekto (oorzaak onbekend), die waarschijnlijk met het warme
klimaat en de slechte kweekwijze in verband staat.
Roestvlekkige aardappelen rotten zeer snel bij
transport naar warmere streken.
AARDBEVING. Onder aardbevingen verstaat
men alléén die bewegingen van de aardkorst, waarvan de oorzaak in de aarde zelf ligt. Dreuningen, ten
gevolge van luchttriliingen, zooals, te gelijk met zware knallen, gedurende de groote Krakatau-eruptie
(1883) op vele plaatsen van den Archipel werden
waargenomen, waardoor voorwerpen in trilling komen en glasruiten kunnen breken, behooren dus niet I
tot de aardbevingen.
j
• Oorzaken. Onjuist zou het zijn de oorzaak van
aardbevingen in een zeer vulkanisch gebied, zooals !
Indië, altijd of hoofdzakelijk te zoeken in verhoogde
vulkanische werking. Er zijn 10. vulkanische aardbevingen, die echter meestal beperkt zijn tot den
naasten omtrek van den vulkaan; zij komen dikwijls
vóór de uitbarsting voor, worden beschouwd als een
teeken van toenemende vulkanische werking en
houden alsdan op, als er lava-uitstorting plaats
heeft. 2°. Niel-vulkanische aardbevingen; deze ko- j
men voor zoowel in vulkanische als in niet-vulkanische streken, en worden verdeeld in instortings-aardbevingen en tectonische of dislocatie-aardbevingen.
Instortings-aardbevingen worden veroorzaakt door
het instorten van b. v. door oplossing van zouten in
water ontstane, onderaardsche holten, waarvan de
zoldering bezwijkt. Wegens den hoogen druk, die
reeds op betrekkelijk geringe diepte op de gesteen
ten werkt, kunnen groote onderaardsche holten niet
bestaan, zoodat instortings-aardbevingen, hoe hevig
ook, toch altijd locaal moeten zijn. Tectonische of
dislocatie-aardbevingen gaan uit van breukvlakten, spleten, plooiingen, verwerpingen der aard
korst; zij gaan dus niet noodzakelijk van een be
paald punt uit zooals de vulkanische aardbevingen
en de instortings-aardbevingen, maar wel van een
bepaalde lijn of lijnen en zij kunnen zich uitstrekken
over een zeer uitgebreid stootgebied. In de aardkorst
heerscht overal een zeer groote drukking; tengevolge
van allerlei oorzaken kan evenwel die drukking in
naburige gebieden onderling sterk gaan verschillen
zoodat wringingskrachten ontstaan. Overschrijden
die een zekere maat, dan zal een scheur ontstaan en
de eene aardschol ten opzichte van de andere een
beweging uitvoeren. Juist tengevolge van het feit,
dat schollen van honderde vierkante kilometers om
vang zich bewegen, is de energie van zulke bevin
gen zoo groot, dat zij zich door de geheele aarde
heen voortplanten en overal door seismografen opgeteekend kunnen worden. Bij de San Franciscobeving van 1906 was de spleet over een afstand van
eenige honderde kilometers te volgen en vertoonden
b.v. landwegen verschuivingen tot 6 M. Wanneer
eenmaal dergelyke breuklijnen bestaan,zullen telkens
aardbevingen zich langs hun gebied voordoen en
daar in zulke gebieden ook de vulkanen zijn ont
staan, zullen seismische en vulkanische verschijn
selen vaak in dezelfde streek voorkomen, wat de oor
zaak is van het veel verbreide geloof, dat een aard-

beving altijd van een of anderen vulkaan afkomstig
moet zijn. Zeer talrijk komen zij echter ook daftr
voor, waar de aarde diepe plooion heeft, n. 1. bij do
trogvormige diepten in de Oceanen. Zuidelijk langs
Sumatra en Java en oostelijk van do Talauer-eilanden bevinden zich zulke geulen van meer dan 7000
M. diepte; ook de Banda zee is een 5000 M. diepe
inzinking en talrijk zijn de aardbevingen, die uit die
plooigebieden komen. De gebergte-ketenen zijn de
voor ons zichtbare plooigebieden en evenwijdig aan
hun strekking loopen meestal ook de breuklijnen.
Zoo zijn aardbevingen zeer veelvuldig in en langs
het Barisan-gebergte (Tapanoeli 1892, Benkoelen
1914), op Ceram (1899), opNiouw-Guinea(1864), op
Ambon (189S).
V erschijnsclen. De grootere bewegingen van den
aardkorst bij een aardbeving kunnen zeer verschillend zijn. Is de haard (of epicentrum) ver weg (100
K.M. en meer), dan zijn zij meest horizontaal in de
richting van den haard. Is daarentegen die afstand
klein, dan treden ook verticale bewegingen op en
daar de haarddiepte meestal eenige of zelfs tientallen kilometers bedraagt, kunnen op groote afstanden
nog verticale schokken voorkomen. Boven den haard
kunnen de bewegingen zoo sterk zijn, dat de grond
splijt en de spleten zich soms wèer sluiten. Hierdoor
ontstaan dan vaak miniatuur-slijkvulkaantjes. Ook
groote aardafschuivingen worden soms veroorzaakt,
(Sangir 1913). Wanneer de haard onder de zee ligt of
dicht bij de kust, worden soms vloedgolven veroorzaakt, die enorme verwoestingen kunnen aanrichten.
De golvingen door een aardbeving uitgezonden
zijn in de eerste plaats verdichtingsgolven, in de
richting der voortplanting, die zich met een snelheid
van ± 10 K.M. in de seconde door het lichaam der
aarde bewegen, Een weinig langzamer loopen de
verdichtingsgolven, die loodrecht op de voortbewegingslij n staan (£ 5 K.M. per sec.). Deze golvingen zij n
enkel zeer dicht bij den haard groot en nemen ver
derop snel af, zoodat zij weldra slechts door de seis
mografen worden waargenomen. In dc tweede plaats
treden altijd grootero golven op, die zich evenwel
alleen over het aardoppervlak voortplanten met een
snelheid van 3 K.M. in de seconde en tot op groote
afstanden voelbaar blijven.
Aardbevings-stalistiek. Junghuhn (Java IV, bl.
1363) maakte een statistiek over 1586—1835. In het
Natuurk. tijdschrift v. N. I. Dl. 18 zijn verzameld al
le couranten-berichten omtrent aardbevingen en
vulkanische uitbarstingen, die in de jaron 1810—’50
hebben plaats gegrepen. Berichten omtrent aardbe
vingen en andere belangrijke natuurverschijnselen
op verschillende plaatsen in N.-I. tusschen 1851. en
1860 voorgekomen zijn opgenomen in het Nat. Tijdschr. 1—24. In 1860 vroeg de Kon. Natuurk. Vef.
kennisgeving van het Binncnl, Bestuur te mogen
bekomen omtrent aardbevingen. Sinds dien worden
de ontvangen berichten geregeld in het Nat. Tijdschr. opgenomen, en wel tot 1897 door een bestuurs
commissie der K. Nat. Ver. en sinds dien door het
Observatorium, (zie verder OBSERVATORIUM).
Hieronder volgen enkele belangrijke aardbevin
gen: Cheribon (1847); Amboina (1644, 1674, 1835,
1898); Molukken (1857); Ambarawa (1865, 1872);
Midden Java (1867); Tjiandjoer (1879); Java’s Eer
ste Punt (1880): Koepang (1881), Midden Java
(1890); Tapanoeli (1892); Ceram (1899, met vloed
golf) ; Soekaboemi (1900); Simeuloe (1907, met vloed
golf); Korintji (1909); Sangir (1913); Benkoelen
(1914).
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AARDE — AARDMAGNETISME.
AARDE (Eetbare). Het eten van aarde (gcophagie) is een gebruik, dat men in den gebeden Archipel
aantreft, zoowel op Java als op Sumatra, bij Maleiers en Bataks, op Bomeo bij de Dajaks ,op Soembawa en zelfs op N. Guinea is het bekend. Do aarde,
die gegeten wordt — op Java Ampo geheeten —, be
staat uit een vette kleisoort, wit, geel, roodachtig,
geel-bruin of grijs-groon van kleur,die, behalvode ge
wone bostanddeelen van klei, bitumineuze en organi
sche stoffen bevat. Zij wordt met zorg gewasschen;
het slib wordt, na een nacht bezinkens, gewreven en
tot schijfjes of pijpjes gevormd. Vaak worden de
koekjes met een zout-oplossing bestrooid, met kokos
olie bestreken en daarna geroosterd. Gewoonlijk
wordt de aarde als lekkernij gegeten, soms ook wel
door zwangere vrouwen, omdat het nog niet geboren
kind er op gesteld heet te zijn. Het gebruik leidt tot
verstopping en ziekten. Op Bomeo wordt koolsehiefererts en op Sumatra ook wel diatomeeënaarde gegeten. Med.N. Zend. XXV(lSSl) 293.—Van
der Burg, De Gen. in N. I. 193 II. 575. — Dr. G. A.
Wilken, Handl. v. d. vergel. Volkenkunde N. I. uitg.
Pleyte p. 20. — J. J. Altheer, Eetbare aardsoorten
en geophagie Nat. T. v. N. I. XIII (1857). — Nota
omtrent ampo-soorten in Bantam Nat. T. v. N. I.
XI (1856).
M f (• V
AARDHARS. In do lagen van de tertiaire mergelétage (Dr. Verbeek, Java, II. 773) worden op een
aantal plaatsen stukjes aardhars gevonden; vooral
in de Preanger, met name in enkele onderdeden der
afdoding Tasikmalaja, werden die vroeger door de
inlanders verzameld in de breede valleien na het afloopen der bandjirs, als wanneer het hars op de grens
van den hoogsten waterstand in de takken, hot hout
en?, bij elkaar gespoeld achter was gebleven. Op de
marktplaatsen werd het tegen een prijs van 1 Geënt
per kilo verkochtjhct werd voor verlichting gebruikt,
t'-rwijl van liet fijne roetzwart der sterk, walmende
lampjes een soort oost-indische inkt werd gemaakt.
Ook uit de Ommelanden van Batavia was dit rnineraai beleend, zooals blijkt uit een mcdcdeeling van C.
de Groot in het Nat. Tijdschr. XVI. 1858/9, blz. 388.
Op oen rekest- van F. W. Fabius en J. A. Emanuel
te Batavia, houdende verzoek om een algcmeene
oom 'sie voor de winning ccncr harssoort, genaamd
jUlin 't'J, binnen de residentiën Bantam, Batavia,
i\ ra warm m de Preanger Regentschappen, werd in
1887 dooi' do Regeering geantwoord dat het verzoek
niet voor inwilliging vatbaar was. Sedert word er
niets meer van vernomen.
Ook in Palembang (Lematang Oeloe) blijkt aard
hars voor te komen en vindt men daarover een be
richt van .1. Gorsen in het Nat. Tijdschr. XXIV.
1862, blz. 517.
Volgens Potonié (Die Entstchung der Steinkohlc und dor Kauslobiolitho überhaupt, 1910, blz.
205) behoort retiniot of aardhars tot do fossiclo
Liptobiolithon, d. w. z. dat hot is ontstaan uit de
sterk harshoudendo planten der tertiaire en latere
perioden, waar deze gestorven en verrot zijn onder
voortdurende aanwezigheid van de lucht (zuur
stof); daarbij verdvbjnon in hun geheel allo plantondeelen en blijven slechts do harsbestanddeclen
achter.
Eenige indische steenkolen en vrij wel allo bruin
kolen bevatton, soms in vrij sterke mate, hars dat
natuurlijk een zelfden oorsprong hoeft als do retiniet, doch waarbij do planton, buiten toetreding
der lucht zijn gebleven en een inkolingsproces
hebben ondergaan. /\
AARDKUNDE, ^io'GEOLOGIE.
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AARDMAGNETISME noemt men het verschijnsel,
dat de aarde omgoven en doordrongen is van een
magnetisch krachtsveld. De oorzaak hiervan is nog
onbekend. Mogelijk zou hot kunnen zijn, dat ieder
lichaam, dat in wenteling is, zulk een veld bezit,
maar dat dit eerst bij zeer groote lichamen, zooals
de aarde, van meetbare sterkte is. Ten gevolge van
dit magnetische veld neemt overal op aarde een vrij
zwevende magneet een bepaalde richting aan. Is do
magneet in zijn midden aan een draad opgehangen,
dan wijst ze met haar noordeinde naar een richting,
die weinig van het Noordon verschilt en het magne
tische Noorden heet. De afwijking van dit magnetische van het geographische Noorden, noemt men
in de natuurwetemchap „declinatie”, maar ter
koopvaardij „variatie”. In het Nedcrlandsch wor
den ook gebruikt de woorden: „afwijking” en „mis
wijzing”, aan welke evenwel in de zeevaartkunde-,
eene andere beteekenis gegeven is geworden, worden
de onder afwijking verstaan de hoek, die aan boord
de naald met den magnetischen meridiaan maakt
tengevolge van het scheepsijzer, en onder miswijzing'
de som van deze afwijking en de variatie. Is die miswijzingshoek naar het oosten, dan spreekt men van
noordoostering, is hij naar het westen, van noordwestering. In overeenstemming hiermede spreekt
f koers
men van: Kompas- of miswijzende
ten op\ peiling
zichtcvan do miswijzende naald aan boord; magneƒ koers
tische
ten opzichte van den magnetischen
\ peiling
f koers
meridiaan; ware
ten opzichte van het ware;
\ peiling
Noorden. De kracht, waarmede de noordpool in het
horizontale vlak wordt aangetrokken, noemt men
de „horizontale intensiteit”. Wanneer de magneet
in zijn zwaartepunt om een horizontale as draaibaaris, wijst zijn noordpool in het noordelijke halfrond,
meestal naar beneden, en in het zuidelijke naar
boven. Daar, waar de magneet loodrecht staat, zijn
de magnetische polen. Zij liggen ongeveer 20° van de
geographische polen af. Wanneer de magneet op die
wijze draaibaar is in het vlak, dat gaat door het magnetischo Noorden, wordt de helling in natuurwetenschappelijke werken door het woord „inclinatie”
aangeduid. Verder gebruikt men voor de kracht,
waarmede da noordpool resp. verticaal en in de rich
ting der inclinatie wordt aangetrokken, de uitdruk
kingen „verticale” en „totale intensiteit”. Het
aardmagnetische veld is onderhevig aan verschillen
de periodische en onperiodische schommelingen,
die door tcrrestrische en kosmische (vooral solaire)
invloeden veroorzaakt worden, en gedeeltelijk nog
onverklaard zijn. De waarneming en het onderzoek
dier verschijnselen geschiedt op magnetische obser
vatoria, die door een groot aantal rijken onderhou
den wordon; in Indië behartigt het Kon. Magnetisch
en Meteorologisch Observatorium, te Batavia geves-,
tigd, dio belangen. In de eerste jaren na de stichv
ting van het Observatorium werd enkel de declina-,
tic waargenomen. Uurlijksche waarden voorde jaren1868—’75 vindt men in de „Observations made at
t he M. and M. Observatory at Batavia” Vol. I en III.
Later w*crden de drie elementen (declinatie, horizon
tale en verticale intensiteit) photographisch geregis
treerd. Uurlijksche waarden vindt men in Dl. VII en
volgende dcelen der „Observations”. (Zie verder on
der OBSERVATORIUM).
Kennis van do richting en sterkte der aardmagnetischo kracht is voor vele doeleinden (scheepvaart,
karteering onz.) vcreischt; het is o. a. daarom, dat
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AARDMAGNETISME — ABDI.
Vol. XXX App. I). — Van don zelfden: Die Abweichung der Magnetnadel; Bcobachtungen, etc. bis
zur Mitte des XVIIIton Jahrhundcrts. (Supplem.
tot Vol. XXI der Observations); bevat o. a. kompas
afwijkingen, waargenomen op schepen in de zeeën en
op de roeden van den Archipel. — Nat. Tijdschr.
v. N. I. (behelst sedert 1902 Dl. 63, Jaargemiddelden
voor Batavia).
AARDNOOT. Zie ARACHIS.
AARDNOTEN-OLIE, ook katjang-olie genaamd,
afkomstig van de Arachis lujpogaea L., Katjang tanah, eene plant die uit Z. Amerika afkomstig is en
op Java en in vele tropische gewesten, alsmede in
Zuid-Europa wordt gekweekt. Zij wordt door de ininlanders op Java verkregen door de gedroogde peu
len van de schil te ontdoen en dan de noten in een
rijstblok fijn te stampen, te stoomen en warm uit te
persen. In de vele fabrieken, die men thans op Java
vindt, werkt men op Europeesche wijze en gebruikt
dan hydraulische persing. Ook door extractie met
benzine wordt een — niet eetbare — olie bereid. De
Javaansche olie is veelal gekleurd, de Europeesche,
door koude persing verkregen, is bijna kleurloos,
aangenaam van smaak en kan de olijfolie vervangen.
Voorts dient de olie bij de margarinefabrikatie, voor
de bereiding van zeep, tot het smeren van machines
en op Java ook voor lampolie. Zij wordt o.a. door de
Nederlandsche oliefabriek te Delft onder den naam
van Delftsche sla-olie in den handel gebracht. De na
het uitpersen van de olie aekterblijvende koek (boen gkil) bevat ^ 6% stikstof en wordt als mest gebruikt.
Ook dient zij ter bereiding van ontjom. In de uitvoerstatistieken komt aardnoten-olie niet voor.
AARDOLIE. Lantoeng of Laloeng (Jav.); Minjak
Tanali (Mal.). Hieronder wordt verstaan de bitumi
neuze vloeistof die, in den regel begeleid door bitu
mineuze (natuurlijke) gassen, in sommige lagen der
aardkorst aanwezig is en waaruit door gewone distil
latie petroleum (nevens andere stoffen) wordt ver
kregen. De naam „aardolie” staat dus gelijk aan
hetgeen men gewoonlijk „ruwe petroleum” noemt;de
verdere behandeling van dit onderworp zal derhalve
geschieden bij PETROLEUM. (Als brandstof voor
oliemotoren wordt soms aanbevolen „ruwolie”; dit
verandering sedert 1910 respectievelijk:
is echter geen ruwe aardolie, doch daarmede wordt .
vermindering van
r.04
bedoeld een der niet-geraffincerdo producten der
vermeerdering van
4'.24
vermeerdering van
0.000039 c.g.s. aardoliedistillatie).
ABANG-ABANG (Gaj.), Abcuèng-abeuëng (atj.),
vermeerdering van
0.000643 c.g.s.
vermeerdering van
0.000366 c.g.s. op oude kaarten Abong-abong geheeten,cen 3015 M.
hooge berg van — naar do vormen te oordcelen —
Vulkanische gesteenten zijn vaak magnetisch,
vulkaniscben oorsprong, gelegen in het Gouv. Atjèh
■waardoor nabij en op vulkanen locale aantrekkingen
en O. Behoort tot het Gajö’sche Centraal-gebcrgte.
heerschen, en dientengevolge de richting der mag
Naar de Atjèhsche zijde heet do Abang-abang ge
neetkracht sterk kan afwijken van die in omliggende
woonlijk Singgah Mata of Tangga*.
-streken. Op Krakatau en den Tengger werd dat o.a.
- C. Snouck Ilurgronje: Het Gajöland en zijne be-'
.aangetroffen. Dergelijke plaatselijke onregelmatig
woners, bl. 40. — W. Volz: Die Gajolander, bl. 332.
heden komen ook voor, daar waar aan de oppervlak
ABANGAN. Zie ISLAM IV, b.
te der aarde geen reden daarvoor te bespeuren valt.
A. B. C. KRUID. Zie SPILANTHES.
Literatuur. C. M. Elliot, Magn. Exploration IndiABDAS (reiniging). Zie SEMBAHJANG.
•an Archipel, communicated by Lieut.-Col. Sabine
ABDI. Afgeleid van het Arab. ’abd, dienaar, slaaf,
(Philosophical Transactions 1851). — Dr. E. van
in welke beide beteokenissen het woord voorkomt.
Rijckcvorsel, Rapport aan den Min. v. Kol., (behel
Zoo verstaat men thans in de Jav. Vorstenlanden
zende zijn magnetische onderzoekingen van 1874—
onder „abdi dalem” vorstendienaren, van de hoogste
1877) in de Werken v. d. Kon. Acad. van Wet?., Nat.
ambtenaren tot de laagste hof-officianten, en is op
■Gesch. DL XIX en XX. — Observations m. a. the
Java de uitdrukking „abdi dalem” een beleefdheids
.Magnetical and Meteorological Observatory Ba
vorm, gelijkstaande met ons: „Uw dienaar”. — On
tavia, Dl. I, III, VII en volgende. Vol. XXII, prt.
der den naam abdi waren ook in Bantam de rijkssla
31 behelst de uitkomsten der waamemingsperiode
ven bekend, lieden die door geweld van wapenen ge
1882—1899 bewerkt door Dr. S. Figee. — Dr. W.
dwongen werden, zich aan den Islam te onderwer
van Bemmelen, Magn. Survey of the Dutch Eastpen. Zij waren het eigendom van den Sultan, had
Indies m.i. the years 1903—1907. (Observations
den zwaardere lasten te dragen dan de ovenge be-

vele landen zoogenaamd magnetisch opgenomen zijn
of worden; daar evenwel het aardmagneetveld een
langzame (seculaire) verandering vertoont, die nog
onverklaard is, moet een dergelijkc opneming na een
zeker aantal jaren herhaald worden.
De eerste opneming van Ned. Indië geschiedde in
1848 door een Engelschman C. M. Elliot; de tweede
uit eigen middelen, maar als regeeringsopdracht, door
■den Rotterdammer, Dr.E. vanRijckevorsel, tussclien
de jaren 1874 en 1877, en de derde van 1903 tot 1907
door den onderdirecteur, later directeur van het Ob
servatorium te Bata via, Dr. W. van Bcmmelen. In de
publicatie van deze laatste opneming vindt men naast
tabellarische opgaven omtrent de waarden der mag
netische elementen en kaarten der isomngnetische
lijnen, geldende voor het j aar 1905, nieuw ontworpen
lijnen voor de beide oudere opnemingen, alsmede
.een kaart van de veranderingen opgetreden tussclien
1876 en 1905. In 1905 liep de lijn, waar de magneet
naald geen afwijking vertoont, over de eilanden be
westen Sumatra naar Atjeh; oostelijk daarvan nam
4e oostelijke declinatie toe, tot een bedrag van onge
veer 4°.5 bij den 141sten lengte-graad. De inclinatie
bedroeg ongeveer —35° (d.w.z. de noordpool wees
naar een punt 35° boven den horizont) inde zuideiijksto deelen van den Archipel en nam noordwaarts
gelijkmatig af tot ongeveer —7° in do noordelijkste
deelen. De horizontale intensiteit nam in die zelfde
richting over den Archipel gaande, toe van 0.363
tot 0.390 (centim.-gram-secunde eenheden). Van
1876 tot 1905 nam do oostelijke declinatie af in het
deel van den Archipel westelijk van den llöden
lengte-graad gelegen en oostelijk daarvan nam ze
toe. De negatieve inclinatie werd in dat tijdperk
grooter en de horizontale intensiteit nam noordelijk
van de Java- en Banda-zee toe, zuidelijk daarvan af.
Te Batavia werd waargenomen:
in 1911:
de oostelijke Declinatie
0°47'.7
de opwaartsche of zuidelijke Inclinatie .. 31°16'.4
de horizontale Intensiteit
0.36664
de verticale Intensiteit .
0.22269
de totale Intensiteit ...
Ü.42897
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ABDI — ACC QUNTANTSDIENST.
volking en woonden gewoonlijk in dorpen bijeen. De
Sultans mochten hunne bij zit ten in onbeperkt getal
uit de dochters dezer abdVs nemen. Resumé Bantam
I. § 2. VI. § 2.
ABDOE’LLAH, Arab. „dienaar van Allah”, is een
ook in den Indischcn archipel zeer gebruikelijke
naam. Van hen, die zoo genoemd werden, vermelden
wij slechts:
Abdoc’llah bin Abdi’l-Kadir Moensji (het laatste
woord beteekent taalkenner, -onderwijzer, -geleer
de), een van de voornaamste Maleische schrijvers
van de voiige eeuw, wiens werken, die door velen om
hunne zuivere taal geroemd, door anderen ten op
zichte der zuiverheid minder gunstig beoordeeld
worden, een persoonlijk karakter dragen. Hij was
geen Malcicr van geboorte, maar de zoon van een
Arabischen vader en eene Klingalcesche moeder; be
wonderenswaardig is zijne groote kennis der Maleische taal en het gemak, waarmede hij zich van haar
bedient. Dat gemak heeft echter menigmaal geleid
tot slordigheden in het gebruik van woordvormen en
in woordschikking; soms bezigt hij uitdrukkingen,
die volstrekt on-Maleisck zijn. Zijn drukke omgang
met Europeanen, van wie velen van hem onderricht
in het Maleisch ontvingen, heeft op zijn taal invloed,
en niet- altijd ten goede, gehad. Maar bij het vele goede door hem gepresteerd, verdwijnen die vlekjes in
het niet.H ij werd in Malaka geboren, leefde daar in do
eerste helft der negentiende eeuw en kwam, na de
vermeestering van Malaka door de Engelschen, veel
in aanraking met Britsche ambtenaren, o. a. Farquhar en RafTics. Van zijne werken zijn vooral belangrijk de Hikajat Abdoe’llah, o.a uitgegeven als Autobiographio van den schrijver door H. C. Klinkert
Leiden 1882, die belangrijke bijzonderheden over de
Hollandscho en Engelsehc heerschappij te Malaka bevat; de Pclajaran Abdoe’llah of beschrijving van
cen reis van Singapocra naar Kolantan (o. a. uitg.
door J. Pijnappel Mal. leesboek IV Leiden 1855 en
Klinkert Leiden 1880). Eene uitgave van dj^Sadjarail Mclajoe of Maleische Kronieken van zijne hand
is in 1881 door H. C. Klinkert te Leiden opnieuw bezorgd. Eene levensbeschrijving van hem, geput uit
do Hikajat is te vinden: T. v. N. I. 1854,1, bl. 73 vlg.
297 vlg.
ABDOE’R-RAHMAN, Arab. „dienaar van don
Barmhartige”, een ook in Ned.-Indië onder Mohammcdaansche inlanders gebruikelijke naam. Habib
Abdoe’r-raltman al Zahir, een Arabier, die voor en
tijdens het bestuur van den Gen. Van der Heyden
ep Atjèh een groote rol speelde. (Zie ATJÈH).
ABEANSEMAL. District van de ondcrafdceling
Badoong, afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali en
Lombok.
ABOEHOE. Zie VLEERMUIZEN (INSEKTENETENDE).
ABOE’L, Arab. „de vader van” is een naam,'
die in tal van inlandsche Vorsten-namen voor
komt, en o.a. in die van . bijna alle Bantamsche Sul
tans zooals o. a. do bekende Aboe’1 Fatah, ook
wel Sultan Agoeng of Ageng genaamd. Zie onder
BANTAM.
ABOENG. Volgens do overlevering zou Menak Pamoeka Baginda, een afstammeling van Lampong (zie
LAMl’ONGSCHE DISTR. bevolking) zich als
hoofdleider met een deel van den hoofdstam van do
Wai Onipoe naar de Aboeng streken (het W. deel dor
tegenw. onderafd. Sepoetiii), hebben begeven en
zich hebben gevestigd langs de Wai Aboeng, een linkerzijrivier van de Wai Razem; van hieruit hebben
deze lieden, de Aboengers, zich verder uitgebreid en
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zich in verschillende aangrenzendo streken van de
Lampongs gevestigd.
Aboenger heeft do betcekenis aangenomen van bo
venlander en wordt dikwijls in tegenstelling met
Lamponger, iemand van de benedenranden, gebruikt.
Literatuur: P. J. Vcth. Het landschap Aboeng en
de Aboengers op Sumatra (Lamp. Distr.) T. A. G.
Ie ser. Deel II (1877), bl. 35 v.v. — J. H. Hissink.
Het pepadonwezen enz. in de afd. Toclang Bawang.
Tijdschr. Ind. T. L. en V., deel 47 (1904), afl. 1 en
2, bl. 73 en 74.
ABOLITIE is het besluit der politieke machtr
waarbij bevolen wordt met een begonnen rechtsge
ding niet verder voort te gaan. In Ned. Indië
heeft de Gouv. Gen., in overeenstemming met den
Raad v. N. I., het recht daartoe voor zooveel Inlandsche Vorsten en hoofden betreft.-Art. 52 R. R.
enBijbl. N°. 737.
ABROMA AUGUSTA. L. f. fam. Stereuh'aceae..
Sentolo, (Jav.). Heester met donkerpurperen bloe
men; uit de in water geweekte schors wordt een.
soort touw gemaakt. (Duivclskatoen).
!)c/c/
ABRUS PRECATORIUS L., fam. Leguminojraer
onderfam. Papilionatae. Saga, Mal., Daoen saga,
Mal. Saga areuj Soend. Koraalerwt, Weesboontjes,
Patemosterboontjes. Windende heester of kruid
met gevinde bladeren en trossen van kleine
paarse bloemen. Peulen met 3 tot 6 rood- met
zwartgevlekte zaden. In het wild en gekweekt. Dezaden zijn vooral bekend geworden na de ontdeklong van het daarin voorkomende giftige „Abrine”,.
dat in de oogheelkunde gebruikt wordt. In de In
landsehe geneeskunde spelen de blaadjes een rol. Zezijn zoet van smaak en worden in aftreksel vooral
als hoestdrank gebruikt. Als bestanddeel van deIndische spruwkruiden (Obat Seriawan) zijn zeals Eolia Abri ook in do Nederlandsehe Pharmacopee opgenomen.
r> <
^
ACACIA FARNESIANA Willd. fam. Leguminosae, onderfam. Mimoseae. Indralaksana, Mal. ; Nagasari, Soknd.. Gedoomde heester met heldergele,,
zeer welriekende bloemhoofdjes, in het wild en ge
kweekt..;-./' •-.**> s"
ACACIA LEUCOPHLAEA Willd., fam. Leguminosae-Mimoseae.
(Jav.). Boom met geelachtigwitte tot groote pluimen vereenigde bloemhoofdjes,
met lijnrechten gedoomden stam, die door de witte
schors zeer opvalt, en schermvormigo kroon. Het
roode hout is hard en zwaar, grof van vezel; het is
een goed timmerhout, vooral voor huishouw ge
schikt. De schors van de Pilang bevat veel tannineen wordt dan ook voor hot looien gebruikt. Ook levert de boom een soort gom.
ACACIA TOMENTOSA Willd., fam. Leguminosae, onderfam. Mimoseae. Kelampas, mal. Klampis,
jav. Vrij lage boom, mot witte bloemhoofdjes. Voor
omheiningen gebruikt wegens de gedoomde takkenLevert gom.
ACADÉMIE DE MARINE. Zie ONDERWIJS
(Militair).
ACALYPHA HISPIDA Burm., fam. Euphorbiaceae. Boenloet koetjing, Ekor koetjing (mal.). Kleine
heester, op Java niet in het wild gevonden, gekweekt
wegens de mooie roodbruine bladeren en de groote
bloemaron; vooral voor heggen gebruikt. De bladeren
zijn een inlandscli geneesmiddel.
ACCOUNTANTSDIENST (gouvernements). In ver
band mot do invoering van een commercieele boek
houding bij de daarvoor in aanmerking komende
gouvernementsbedrijven werd in 1907 een deskundi
ge naar Indië gezonden met de opdracht om in

ACCOUNTANTSDIENST — ADATRECHT.
ADAN. (aankondiging van den sembakjang). Zie
overleg met do ambtenaren, die aan het hoofd der
MOSKEE, C.
verschillende bedrijven geplaatst waren, een boek
ADANG-BAAI. Een 25 K.M. lange, smal toeloohouding, voor elk bijzonder geval geschikt, in te
pendc baai aan de O.kust van Bomeo, op ongeveer
richten, daarop voortdurend toezicht te hou
1° 42' Z.Br., waarin de Adang- en Pasir Lamarivieden en haar geleidelijk te verbeteren naarmate do
ren uitloopen. De kusten zijn laag, do diepten niet
ontwikkeling van die bedrijven daartoe aanleiding
groot en de vaarweg is smal. Zie Zeemansgids O. I.
zou geven. De bedoelde deskundige verkreeg eene
Arck., dl. III B.
aanstelling als gouvts.-accountant. Hem werden na
ADAS (jav.); of AD AS PEDAS (mal.) AD AS
verloop van eenige jaren meerdere ambtenaren
MANIS, ADAS WELONDA; HADAS of HADES
toegevoegd. Thans bestaat de gouvts-accountants(soend.); PINKEL (molukken mal.), Fonkel, do
dienst uit één chef [bezoldiging ƒ 600 tot ƒ 1000
vruchten van Foeniculum vulgare L., Fam. Urn’s maands] zoomede uit aan dien chef toegevoegde
belliferae. Plant van Z. Europa, W. Azië en N. Afri
gouvts-accountants [bezoldiging ƒ 500 tot ƒ 900
ka, waarschijnlijk door de Europeanen in Indië in
’s maands] en adjunct-gouvts-accountants [bezol
gevoerd. Groeit in hooge streken zeer goed. Fenkel
diging ƒ 250 tot ƒ 500 ’s maands]. De formatie van
wordt bij de bereiding van vele gerechten gebezigd.
dit personeel wordt jaarlijks geregeld in verband
De aetlieriscbe olie, uit planten op Java gekweekt,
met de daarvoor bij de begrooting toegestane fond
sen. De standplaats van den chef van den gouvtsis van zeer goede hoedanigheid.
accountantsdienst is Batavia, die van het hem
ADAS ADASAN (jav.) Zie GOMPHRENA.
toegevoegde personeel Batavia, Soerabaja, BanADAS MANIS (mal.). Zie PIMPINELLA en
doeng of Padang. De standplaatsen van bedoeld
ADAS.
ADAS PEDAS (mal.). Zie ADAS.
personeel worden door hem aangewezen en naar
ADAS POELASARIE. Zie ALYXIA.
behoeften gewijzigd. Zie Bt. G.G. 29 Nov. 1915 n°.
ADAS TJINA (jav., mal.). Zie ILLICIUM.
47 Ind. Stb. n°. 680. Zie voor do instructie van
ADAS WELONDA (jav.). Zie ADAS.
den chef van den dienst Bijblad nos. 6954, 7610,
ADAT. Aan het Arabisch ontleende term, die „ge
,7837 en 8159. jP' '
woonte” beduidt in den ruimsten zin. Mohamme,-r
.,
ACCIJNZEN. Zie BELASTINGEN.
daansche inlanders echter plegen tegenover elkaar
y‘ " ',',c .»
ACHASMACOCCINEUMVaI.,(l?/e/(an'acoccmeaBl.)
fam. Zingiberaceae. Tepoes bener (soend.), Ronghod
te stellen „adat” en „hoekoem” (sarat, sjarat, oe:
■' (soend.) voor de vrucht. Kruidachtige plant met lan- j hoem, enz.), waarbij het eerste op de — zoo belangr
c-, ’ ( *v
ge bladeren en een korte gedrongen aar van roode , rijke — zuiver inheemsche (Indonesische) gewoon ■'
,P ,£-'
bloemen, alleen van Java bekend in de bosschen
ten, het tweede daarentegen op de aan de Mohambeneden 1200 M. De niet-aromatische zaden zijn
medaansche wet ontleende regels en gewoonten ziet.
zoet en worden gegeten.
Onder adat in dezen zin vallen dus de inheemsche
ACHASMAWALANG Val.(Donacodes WalangBI.),
zeden en gebruiken op elk gebied des levens: omfam. Zingiberaceae. Walang (soend.). Gemberacktige j gangsvormen, landbouw, zieken behandeling, rechtsplant, in de omstreken van Buitenzorg in de dorpen
inzettingen (adatrecht), voorvadcrenvoreering, lijkigekweekt. Verspreidt een zeer doordringenden reuk,
bezorging, spelen, enz. enz. Niet overal in Indië
die met de lucht van de Walangsangit overeenkomt.
heet de gewoonte adat; andere namen zijn b.v.
Desondanks worden de bladeren als toespijs bij de : bowo (Nias), bitjara (Karoland), oegari (Zuidelijk
rijst gegeten. De bladeren worden gebrand op de
Batakland), bolai (Paloe), oekoo (Socraba), kobihoekon van de sawahs om de walang sangits te ver- j asaan (Minahasa). Zie ook ADATRECHT en ISdrijven, die schade in de onrijpe rijst aanrichten.
LAM.
ACHRAS SAPOTA L., fam. Sapotaceae. SAWO
De (niet-Maleischc) bijvorm hadat wordt op ZuidMANILA, SAPOTILLE. Lage boom, in West-Indië
Cclebes, en in Boegineesche of Makassaarscho land
inheemsch, thans overal in de tropen gekweekt, om
schappen buiten Zuid-Celebes, gebezigd voor den
de smakelijke vruchten. Het fraaie hout is zeer ge
veelhoofdig regeerenden en ook: rechtsmacht uitoe
schikt voor fijn meubelwerk.
fenenden rijksraad van inlandsche rijken, gevormd
ACHTERWAL. Zie ouder AROE-EILANDEN.
door vorst en rijksgrooten to zamon. Zie ook
ACHYRANTHES ASPERA L. fam. Amarantaceae
RECHTSWEZEN.
Daoen djarong, daoen sanglcelan(mal.). Kruidachtige
ADATRECHT. Deze naam is in do twintigste
plant, in alle tropische streken verspreid; in Britsch
eeuw van lieverlede in zwang gekomen om liet
Indië geniet de plant een grootc reputatie als middel
ongecodificeerde recht der inlanders en vreemde
tegen slangen-en schorpioen-beet. Wortel en bladeoosterlingen in Ned.-Indië aan te duiden, en wol
ren zijn op verschillende plaatsen een geneesmiddel.
wegens het gebrekkige der vroegere benamingen.
ACORUS CALAMUS L. fam. Araceae. Daringo of
Immers, de daarvoor in art. 75 Keg. regl. gebezigde
Deringo. Zeer algemeen verspreide plant, zoowel in , term „godsdienstige wetten, instellingen en gobruide gematigde luchtstreek o.a. in Nederland voorkoken” wekte eonorzijds don verkeerden schijn, als
mend (waar de plant Kalmoes heet) als in de tropen. 1 zouden in het levende recht dor inlanders enz. godsOp Java op groote hoogte in het gebergte nog voordienstige wetten (Hindoerecht, Mohammedaansch
komend op vochtige plaatsen. De wortelstok is ook in ; recht, Christelijk recht) de hoofdplaats beslaan, on
Indië algemeen in gebruik als geneesmiddel. Hij heeft i verzuimde anderzijds dc grens to trekken tusschen
door zijn gehalte aan aetherischo olie een scherpen het geheel der volkenkundige zeden (inheomsmaak en reuk. De Chineezen gebruiken de plant | sche adat naast godsdienstige gebruiken) en het op
_ wel als een middel om wandluizen te verdrijven.
rechtsverhoudingen betrekkelijke onderdeel daarADAM (ALWAS SIKHBILLAH—) was de voorvan (adatrecht). Maar ook de term „gewoonterecht”
laatste Sultan van Bandjermasin, na wiens dood, ten
had bezwaren, daar een deel van het hierbedoelde
gevolge van oneenigheden over de troonsopvolging, recht der inlanders enz. wel niet is gecodificeerd,
een geduchte opstand uitbrak, die eindigde met de maar toch berust op verordeningen (van inlandscho
inlijving van het riik. Van Rees.DoBandjorm. krijg. ; gemeenschappen of van vorsten). De term „adat
I. bl. 9 vlg. Zie BANDJERMASIN.
recht” schijnt liet eerst gebezigd door Dr. C. Snouck
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Hurgronjo in 1893V(De Atjèliers I bl. 16 en 386;
ADATREGELINGEN. Benaming ter aanduiding
advies in Adatrechtbundol I bl. 24), doch is sedert
van voorschriften van adatrecht, dio niet door een
door anderon overgenomen, zelfs door de regeeof ander gozag (dorp, vorst enz.) worden opgelegd,
ring, waarvoor men met namo zie Ind. Stb. 1911
maar vrijwillig als gedragregels worden aanvaard
n° 569 art. 1 cn\Bijbl. 8091.
door een groep uit do inlandsche bevolking. In la
De studio van het adatrecht dagteekent van
ter tijd krijgen zij steeds grooter beteekenis onder
het laatste kwart der negentiende eeuw. Baanbre
den invloed der zending, dio haar Christcninlanders
kend was do arbeid van«Prof. G. A. Wilken (Verbeweegt zulke regelingen vast te stellen; zie b.v.
spreido geschriften, 1912,' I en II) en van Dr. C.
do door de Wclvaartcommissie in 1911 uitgegeven
Snouclc HurgronjeJf(De Atjèhers, 1893—1894jf*Het
„Adatregelingen in de Inlandsche christengemeenten
Gajöland, 1903). Krachtige pleidooien ten gunste
op Java”, een regeeringsmissive van 1911 over
van deze studio leverde Mr. I. A. Nederburgh
Christelijk volksrecht in Bijbl. 7512, en de Adatin zijn tijdschrift Wet en Adat (1896—1898; vooral
rechtbundels. Zulke adatregelingen verbinden
band I, stuk 1, bl. 17—78); reeds van 1876 af trou
slechts, zoolang haar voorschriften werkelijk wor
wens schrijft de hooger-onderwijswet onderwijs in
den betracht en dus in het gewoonterecht blijkbaar
het adatrecht voor aan ten minste één rijksuniver
zijn opgonomen. In 1913 is aan mr. J. C. Kielstra
siteit. Sinds 1906 verschijnt in afleveringen een
opdracht gegeven, de bestaande adatregelingen
bijeenvattend werk over ''„Het adatrecht van
van Christen-inlanders op en buiten Java na te
Nedérlandsch-Indië” van Prof. C. van Vollenhoven
gaan en te zien wat verricht kan worden om ze
In 1909 stelde het Kon. Inst. v. d. Taal-, Land- en
aan haar doel beter te doen beantwoorden.
Volkcnk. v. N.-I. te ’s-Gravenhage een „commissie
Vgl. over adatregelingen Prof. C. van Vollenhoven,
voor het adatrecht” en het Bataviaasch Genoot yÖet adatrecht van N.-I., afl. 2, bl. 110—112.
schap v. K. en W. een „commissie van bijstand voor
ADEL. Bijna overal in Nederlandsch Indië vindt
het adatrecht” in, met opdracht om de gegevens
men een erfelijken adel, die een afzonderlijken stand
bijeen te zamelen, die te vinden zijn in bestuurs in de maatschappij vormt, cn in sommige streken
archieven, adatvonnissen, adatregelingen der zen
grooten invloed op de bevolking heeft. In den regel
ding enz., en die gegevens te schiften en te bewer
worden ook de voornaamste hoofden en ambtenaren
ken; tot dusver (Juli 1916) verschenen dienten
uit den adel gekozen. Slechts de hoofden en andere
gevolge reeds elf Adatrcchtbundels te ’s-Gravenbestuurders der gemeenten, gelijk mede de geestelij
hage. In 1912 gaf Mr. K. L. J. Enthoven een over
ken, zijn doorgaans personen uit den burgerstand.
zicht van „Het adatrecht der inlanders in de juris
Overal, waar een erfelijke adel bestaat, erkent men
prudentie”. Voorts maakte in 1914 het Kolon.
intusschen het recht van den Vorst en nog veel meer
Instituut te Amsterdam een begin met een uitgave
dat van het Gouvernement, als Souverein, om per
van stelselmatig geordende gegevens over adatrecht
sonen van lagere geboorte in den adel te verheffen, of
uit Europeesche geschriften, onder den naam
om aan personen van adel een hoogeren rang daarin
„Pandecten van het adatrecht” (I: Hot beschik toe te kennen. Dergelijke gegeven titels staan, ook
kingsrecht over grond en water; II: Het voorkeur wat den overgang op do ldnderen betreft, volkomen
recht op grond en het genotrecht van grond),
gelijk met die door geboorte verkregen. De Islam
terwijl ook meer en meer monographieën aan onder kent slechts één algomeenen geboorte-adel, namelijk
werpen van adatrecht worden gewijd. Is door een en
dion van de afstammelingen vanHasanen Hoesein,
ander hot studiemateriaal verrijkt en verbeterd, nog
de zoons van Ali bij Mohammed’s dochter Fatimah.
steeds ontbreken eon woordenboek van adatrechtsDe afstammelingen van Hasan voeren gewoonlijk
torraen (zie echter het register achterin Adatrochtden titel van Sjarif (Inl. sarip) en die van Hoesein
bundcl X,1915,en dat achter Wilken’s VerspreidoGoden titel van Sajjid (Inl. Said). De Sjarif's en de
achriften, IV) en een beknopt synoptisch overzicht
Sajjid's worden aangesproken met het woord Habib.
van het Indonesische adatrecht; beide te noodiger,
Hunne dochters voeren den titel van Sjarifah (Inl.
omdat het adatrecht met zijn termen niet voor heel
Saripah). Beide titels zijn erfelijk in de mannelijke
Tndië gelijk is,doch ineen twintigtal kringen van
linie, onverschillig van welke geboorte de moeder is,
onderling verwante, maar toch onderscheiden adatja zelfs al is deze de slavin van den vader. Bovendien
rechtcn moot worden gesplitst.
worden in het Mohannnedaansche recht alle perso
Factoren, die op de studie van het adatrecht
nen behoorende tot den Arabischen stam Qoraisj, ja
nadeelig werken, zijn: eenerzijds het gemis van een
zelfs alle Arabieren, als van edeler bloed aangemerkt
dan personen tot andere nationaliteiten behoorende,
inlandscho rechtstaal — weshalve men voor do inwelke hun stamboom ook moge zijn. In verreweg de
landsche rechtsbegrippen eerst Europeesche tcchniomeeste streken van den Archipel worden deze be
ko termen hooft moeten uitdenken —, on^nderzijds
het bestaan van inlandsche wetten (Zie aldaar), opgrippen ook gehuldigd door de Inlanders, die den Is
teekeningen die meestal van het levendo adatrecht
lam hebben omhelsd. De belangrijkste uitzondering
levert in dit opzicht, tegenwoordig althans, Java op,
een onbetrouwbaar of zelfs misleidend beeld geven.
Zicovcr studio en inkaartbrenging van het adatrecht
alwaar men over hot algemeen de Sarip's en de Said's
nog: T. A. G. 1915 bl.388cn 1916 bl. 108(VanEerde).
wol als personen van adel orkent, maar volstrekt
ADATRECHTSPRAAK. Dezen naam pleegt men j niet als gelijkstaande in geboorte met Vorsten, Re
te bezigen, niet voor alle rechtspraak die het adat gen ten en andere Inlandscho Grooten.
recht tot richtsnoer neemt (dus o. a. dio onzer land
Wat Java cn Madoera betreft, zoo bestaat do adel
raden in burgerlijko zaken), doch alleen voor die
in Bantam vooreerst uit do afstammelingen der
rechtspraak („inheemscho rechtspraak”, Zio aldaar),
vroegere Sultansfamilie. Zij voeren den titel Toébagoes (vrouw: Ratoe). Daarop volgen in rang de per
welke ook zelve, in werkelijkheid of in naam, door
’b lands adat on niet door onze verordeningen op het sonen, dio óf zelf, óf wier voorouders, van den Vorst
rechtswezen is ingesteld. Over haar cn over de van of later van het Gouvcrnomcnt den oorspronkelijk
ouds daarbij gevolgde rechtspleging, zie Mr. B. tor
in Bantam niet inheemschen titel van Raden hebben
Haar, Het adatproccs der inlanders, 1915, on do
verkregen, en eindelyk heeft men nog een lageren,
als men wil, landadel mot do titels van Mas, Entol
aldaar aangehaalde literatuur.

I-

8

ADEL — ADENANTERA PAVONINA.

perkt huldigt. In vele streken is bovendien het wille
(vr. Ajoe), Apoen en Oejang; de beide laatste zijn
keurig aannemen van adellijke titels 'een kwaad van
echter op weg, uit het gebruik tc verdwijnen. In de
grooten omvang.
Soenda-landen rekent men tot de edellieden [Mènak)
In de residentie Bcsoeki treft men nog overblijfse
in strengen zin slechts de afstammelingen van de
len aan van den ouden Hindoe-adel, met de titels
voormalige vorsten van Padjadjaran. en van vroege
Raden (vr. Raden Ajoe) en Mas (vr. Mas Ajoe), ge
re Regenten. Zij voeren den titel Raden (vr. Niahi
lijkelijk in de mannelijke en in de vrouwelijke linie
Raden). De titel Mas (vr. Niahi Mas) wordt gevoerd
erfelijk. Op Madoera voeren de afstammelingen der
door familiën, die, ofschoon niet tot de Mènak's belaatst geregeerd hebbende dynastiën den titel van
hoorende, zich toch, door het bckleeden van ambten,
Radin (vr. Radin Adjoeh), en die van vroegere dynas
als anderszins, boven de gewone volksklasse hebben
tiën den titel van Mas (vr. Mas Adjoeh), beide alleen
verheven. Deze titel schijnt trouwens oorspronkelijk
erfelijk in de mannelijke linie en zonder afdaling van
niet in de Soenda-landen inheemsch te zijn geweest.
generaties. Als persoonlijke onderscheiding kunnen
De adellijke titel van den vader gaat in West-Java
aan dezen i?ade??5titel nog de woorden Ardjeuh of
over op alle kinderen, uit een wettig huwelijk gebo
Pandjih worden toegevoegd.
ren; de stand der moeder is voor den overgang daar
Op het eiland Bali valt de adel geheel samen met
van onverschillig.
het Hindoesclie kastenwezen. In de Maleische lan
Afwijkende beginselen omtrent den adel worden
den bestaat de adel uit de familie der Vorsten of
gehuldigd in de Vorstenlanden van Midden-Java.
De adel berust aldaar op afstamming van den regee voormalige Vorsten, met plaatselijk zeer verschil
renden of van een vroeger geregeerd hebbenden
lende, en dikwijls niet cens vaststaande titulatuur,
waarbij intusschen in de meeste streken de titels
Vorst. Hij is hooger naarmate men nader bij den
Pangeran, Rstden en Mas do hoofdrol vervullen. Bij
vorstelijken stamvader staat, en daalt naarmate er
meer generaties tussehen den persoon en de bron van' de Minangkabausche Maleiers rekent men tot den
adel de erfelijke hoofden (panghoeloe) der bevolking
zijn adel liggen. Zoo is de hoogste adel die der kinde
en hunne familie, benevens de afstammelingen van
ren van den Vorst; dan komen de kleinkinderen, de
zekere erfelijke grooten van het voormalige Minang
achter-kleinkinderen, enz. De adel gaat verder zoo
kabausche rijk. De titels van al deze personen be
wel in de mannelijke als in de vrouwelijke linie over,
staan in hunne erfelijke bijnamen (galar pocsaka);
mits in het laatste geval de man der vrouw, die haar
terwijl eindelijk niet vergeten mag worden, dat men
adel op hare kinderen doet overgaan, zij het van
bij de woorden „familie”, „afstammeling” en „erfe
lageren adel dan de moeder, toch in elk geval
lijk” steeds en uitsluitend te denken hebbe aan de
zelf van adel is. Anders staan de kinderen dadelijk op
vrouwelijke linie, overeenkomstig het Minangkabau
den laagsten trap van adel. Voorts gaat de adel in de
verschillende generaties sterker verzwakt over, inge sche familie-recht. In de Lampongsche Distriktcn
val de moeder niet de echte vrouw (padmi), maar
is het getal personen, die adellijke titels voeren, be
trekkelijk zeer groot. Deze titels zijn gedeeltelijk
slechts de bijzit (goendïk, ampejan en Kntma Inggil
selir) van den vader was. Van deze beginselen uit
vroeger door de Bantamsche Sultans aan de voor
gaande, heeft men een-uitgebreid systeem van adel
ouders der tegenwoordige dragers daarvan toege
lijke titels naar do verschillende generaties. De hoog kend, gedeeltelijk eenvoudig aangenomen onder het
nakomen van zekere formaliteiten. Zij hebben intus
ste is dio van Pangêran (vr. Raloe of Raden Ajoe), die
rechtens alleen toekomt aan de volwassen zoons van
schen geenerlei maatschappelijke beteekenis. De
den Vorst, met of zonder bijvoeging van Adipati,
eenige adel, welke aldaar invloed uitoefent, bestaat
Aria, Ngahelii enz.; dan volgt die van Raden Mas uit de zoogenaamde penjimhang's of afstammelingen
(vr. Raden Ajoe) met bijvoeging van Aria of Pandji,
der leiders van vroegere volksverhuizingen, ofwel
en eindelijk die van Raden (vr. Raden Nganien). Aan
van de stichters der inlandsche gemeenten,
de titels in de eerste generaties zijn tevens apanages
In Zuid-Celebes heeft men tweeërlei adel: de afverbonden.
stammelingen der Vorsten en Regenten met den titel
De titel Mas (vr. Mas Nganien of Emhok) wordt
Karaëng (Mak.) of Aroeng (Boeg.), en dc afstamme
gevoerd, hetzij door personen, die te veel generaties
lingen van mindere hoofden, of zelfs van andere aan
van den vorstelijken stamvader af staan om nog op
zienlijke ingezetenen, met den titel Da'cng. Bij de
den Radenstitel aanspraak te kunnen maken, hetzij
Batak’s vormen de Vorsten met hunne bloedver
door families, die door armoede of het ter hand ne
wanten den adel, waarbij tevens onderscheid wordt
men van mingeachte beroepen dien titel hebben ver gemaakt, van welken stand de moeder is. Behoort
loren, hetzij door families uit het volk, die zich door
deze niet tot de vorstelijke familie, zoo staan de kin
het bekleeden van ambten als anderzins boven hun deren tussehen den adel en den burgerstand in. Bij de
nen oorspronkelijken stand hebben verheven.
HeidenscHo bevolking der Molukken en bij do
De titulatuur in Djokjakarta wijkt slechts in bij Dajaks schijnt geen adel le bestaan, althans niet in
zonderheden, maar niet principieel af van die in Soeden zin, welken men gewoonlijk aan dat woord
rakarta, welke hierboven geschetst is. Alleen zij ver hecht.
meld, dat aldaar de titel Raden Mas niet wordt ge
Zie L. W. C. van den Berg: Lc Hadhramout et
bruikt, althans niet in denzelfden zin. Ook in de
les colonies arabes dans 1’Archipel Indien, p. 32 en
Gouvemements-residentiën van Midden-Java volgt
vv. 50 en vv. en 207 en vv.; Dezelfde: Minhadj atmen, behoudens enkele uitzonderingen, ten deze de Talibïn dl. II p. 332; Dezelfde: De Inlandsche Ran
gebruiken der Vorstenlanden. Als zoodanige uitzon gen en Titels op Java en Madoera, Tweede, herziene
deringen moeten vermeld worden, dat de verheffing
druk p. 17 en vv.; De Hollander: Land- en Volken
of verhooging in den adel uitsluitend aan het Gouver kunde passim ; Resumós van de rechten op de Bui
nement toekomt; dat men langs het Noorderstrand
tenbezittingen op de onbebouwde gronden uitgeoe
den overgang van den adel in de vrouwelijke linie,
fend. Inleiding, Vraag IV, c.
waarschijnlijk onder den invloed van den Islam, over
Zie ook: TITELS (INLANDSCHE RANGEN
het algemeen als een misbruik beschouwt, doch dat
EN.)
men daarentegen in de binnen-residentiën in sommi
ADENANTERA PAVONINA L. fam. Leguminoge streken den overgang in de vrouwelijke linie onbesae-Mimoseae. Saga kajoe (mal.) Hooge boom. Het
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hout is voor huizenbouw geschikt. De conigzins
platte, paarsroode zaden worden als goudgewicht
gebruikt. ,' 't )
ADI. Eiland- aan do zuidwestkust van NieuwGuinea, ten oosten van Kaap Van den Bosch gele
gen ; het bestaat uit koraalrots en is schaars bevolkt.
De eenige kampong ligt aan de noordkust en heet
Mangawitoe.
ADIANTUM. Van deze varens worden een 30-tal
soorten in het wild in Nederlandsch Indië aangetrof
fen. Enkele soorten worden onder den naam van
Venushaar of Ckevelures gekweekt.
ADIARSA. District van de afdeeling en het re
gentschap Krawang, residentie Batavia, ressorteerende onder de contröle-afdeeling Krawang, met de
hoofdplaats Djatisari. Het telt 37 desa’s, met (uit0
1905): 75.000 zielen, waaronder 15 Europeanen en
ruim 700 Chineezen.
ADIKARTA (ook wel verkeerdelijk naar zijn vroe
gere hoofdplaats Brosot genaamd). Regentschap in
de residentie Djokjakarta, gelegen ten W, van den
Prögó, en behoorende tot de afdeeling Koelon-Prögó.
Het is het regentschap van den op de hoofdplaats
Djokjakarta gevestigden, „onafhankelijken (d. w. z.
niet onder den sultan staanden) Prins Pakoe Alam,
met de hoofdplaats Böndoengan en bestaande uit de
districten Sogan en Galocr, met gelijknamige hoofdplaalsen. In het regentschap Adikarta ligt ééne sui
kerfabriek (Sèwoegalocr). Op het einde van 1905
telde dit regentschap 82.000 zielen, waaronder een
40 tal Europeanen en + 60 Chineezen.
Adikarta beslaat het grootste, westelijk deel der
kustvlakte van Djokjakarta, tusschen de mondin
gen van Bogowonto en Progo. Het landschap is
dicht bevolkt, ook de voormalige, thans drooggeleg
de ruwa, die achter desmalle duinenrij gelegen was.
ADILANGOE. Zie DEMAK.
ADININGRAT. Jav. „de eerste of het schoonste
aarde''. Dit woord wordt in de Hoftaal, gespro
ken aan de inlandsche hoven van Socrakarta en
Djokjakarta, en in officieele bescheiden van die hoven uitgaande of daaraan gericht, altijd gevoegd ach
ter de plaatsnamen Socrakarta en Djokjakarta, waar
daarmede de zetel van den vorst, de residentie (in
den zin van vorstelijke verblijfplaats) wordt uitge
drukt. Het bijvoegsel adiningrat moet beschouwd
worden als ongeveer dezelfde beteckenis te hebben
als 1). v. „vorstelijk” in de uitdrukking: „Vorstelijk
’s Gravenhago”.
ADIPATI is thans in de Gouvts. landen op Java
een ambtstitel ,dio bij wijze van onderscheiding aan
regenten wordt toegekend. Zie BESTUUR. (INLANDSCH), Regent. Voorafgegaan door Pangéran
drukt het woord den titel uit van den troonopvolger
in Socrakarta en Djokjakarta; Raden Adipati is al
daar de titel van den Rijksbestierdcr. Zie TITELS
(INLANDSCHE RANGEN EN).
ADIREDJA. District van de afdeeling en het re
gentschap Tjilatjap, behoorende tot de residentie
Banjoemas, met de hoofdplaats Adipala. Het heeft
eene oppervlakte van 304 K.M.2 en telt 76 desa’s met
170.000 zielen, w. o. een honderdtal Europeanen en
-J- 50 Chineezen (einde 1905).
ADIWERNA. District met gelijknamigo hoor
plaats van do contröle-afdeeling, het regentschap en
de afdeeling Tegal, der residentie Pekalongan. Het
heeft eene oppervlakte van 43 K.M2. en telt 4 onderdistrioten met 95 desa’s. In 1905 telde het 135.000
bewoners, waaronder 70 Europeanen en ruim 1500
Chineezen. In dit district liggen de suikerfabrieken
Adiwerna en Pagangan.
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ADJAG. Zie HONDEN.
ADJAK (jav.). Zie ARDISIA.
ADJAN. (aankondiging van den sembahjang). Zie
MOSKEE, C.
AD JANGALA of Lilicri adja (westelijk vazalland)
is de naam van een palilie- of vazalstaatje van Boni,
uit de volgende zeven landschappen bestaande: Pitoe tadjoeng tanre (de 7 hooge pajoeDgs), Lieman
Panoewa, Pattangkaië, Talloempanoewae, Lappa ri
adja (of Annangcc bila-bila), Pattampiedange en
Annangee bila-bila ri laoe.
ADJATAPPARANG. Onder dezen naam, die „ten
westen van het Meer” — d.w.z. meer van Tempé —
beteekent, verstond men vroeger. een bondgenoot
schap, bestaande uit de Boegineesche landschap
pen Sidenreng, Sawito, Soepa, Alita. en Rapang,
met hunne leenen en achtcrleenen, en gelegen op
Zuid-Celebes ten Noorden van Sopeng. Door het
toetreden tot het Bongaaiseh tractaat behoorde
Adjatapparang tot de bondgenooten der O.-I.
Comp. Omstreeks 1890 werden met de verschillende
landschappen afzonderlijke contracten — later suppletoire contracten — gesloten. Sinds dien heeft de
naam Adjatapparanginpolitieken zin geen beteekenis meer en geeft hij slechts meer een geografisch be
grip wéér. De gezamenlijke bevolking der Adjatapparangsche landschappen werd in 1905 geschat op
i 100.000 zielen en de vlakte-uitgebreidheid op 1350
K.M.2. Nog vóórliet begin der Boni expeditie in 1905
geraakten we met deze streken in oorlog, wegens het
overvallen van onze militaire bezetting te Pare Pare
en het terugzenden van de met ons gesloten contrac
ten door de zeer onder den invloed van Gowa staan
de zelfbesturen dezer staatjes en door Maiwa. On
middellijk na ons succes in Boni werd van uit ParePare naar het binnenland opgerukt, het verzet in Si
denreng was spoedig gebroken, doch in Sawito werd
tot begin 1907 hardnekkige tegenstand geboden,
onder leiding van La Sinrang, oudsten zoon van den
zelfbestuurder; deze meldde zich in Juni 1907. Op
verzoek van hoofden en bevolking had in begin 1908
de vereeniging plaats van de landschappen Sawito
en Alita tot één landschap Sawito, onder den zelfbe
stuurder van eerstgenoemd landschap, terwijl in
1906 eenige een leen van Sidenreng gevormd heb
bende landschappen daarvan zijn afgescheiden om
voortaan onder den naam Maloese Tasie een afzon
derlijk landschap te vormen (zie aldaar). Alle zelfbestuurders der Adjatapparangseho landschappen
hebben thans do korte verklaring afgelegd. De
landschappen maken een deel uit van de onderafdceling Pare Pare van het gouv. Celebos en onderh.,
behalve Sawito, hetwelk tot de ouderafd. Pinrang
behoort.'
ADJIBARANG. District van de afdeeling en het
regentschap Poerwokerto van de residentio Banjoe
mas, mot do hoofdplaats Adjibarang Koelon. Het
heeft eene oppervlakte van 321 K.M2. en telt 73
desa’s met 85000 zielen, w.o. 16 Europeanen en
bijna 350 Chineezen (einde 1905). In dit district zyn
ruim 1000 baoe’s gronden in erfpacht uitgegeven,
waarop kina, koffie, thee, rubber, klappers en cacao
worden geteeld.
ADJISAKA was volgens de Javaansche overleve
ringen een Vorst van goddelijke afkomst die,Top
Java gekomen, daar den godsdienst hervormde
en een geregeld bestuur, wetten en letterschrift invoerdc, zoodat met hem de Jav. tijdrekening begint.
Waarschijnlijk is het echtci’, dat men die tijdreke
ning, welke niets anders is dan de Indischo fakajaartelling, eenvoudig als een vorst of godheid heeft
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verpersoonlijkt, ’t geen te eerder kan worden aangenomen daar £aka de Sanskrit-benaming is van den
Vorst, met wien een tijdrekening aan vangt en Adi
Saka liet begin eener aera beteekent. Het boek AdjiSaka, Javaansche overleveringen bevattende over
de oude geschiedenis van Java en door Winter in
proza uit de oorspronkelijke dichtmaat overge
bracht, is uitgeg. door Gaal en Roorda, Amst. 1857.
Zie TIJDREKENING.
ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN. De Indi
sche administratieve dienst omvat zoowel den bureaudienst als den dienst van het binnenlandsch
bestuur. Ais regel kan men bij den administratieven
dienst slechts een aanstelling verkrijgen, indien men
in het bezit is van het voor dien dienst vereischte
diploma.
Tot de betrekkingen van adspirant-controleur en
controleur bjj het binnenlandsch bestuur, van ge
westelijk secretaris, van assistent-resident, van re
sident en van gouverneur zijn alleen benoembaar: a.
zij, die geslaagd zijn in het eindexamen voor den
Ned. Ind. administratieven dienst (zie onder „OP
LEIDING VAN ADMINISTRATIEVE AMBTE
NAREN”) en b. zij, die voldaan hebben aan het
examen, bedoeld bij art. 141, 2e lid, der hooger
onderwijswet, d.z. doctoren in de rechtswetenschap
die een Indisch aanvullingsexamen hebben afge
legd (Ind. St. 1905, no. 1S1). Dezelfde personen,
doch ook de doctoren in de rechts- of staatsweten
schap, zijn benoembaar tot de betrekkingen van
commies-redacteur, van adjunct-referendaris, van
referendaris (alleen voor de betrekking van referendaris bij de comptabiliteit worden geen exameneischen gesteld) en van secretaris bij de Departementen van algemeen bestuur, bij de Algemeene
Secretarie en bij den Raad van Ned.Indië, daaronder
begrepen de betrekkingen van Algemeen Secretaris
en van Gouvemements-secretaris. Ind. Stb. 1907
no. 230, art. 1—3.
De candidaat-Ind. ambtenaar, die in Nederland
in het bovenbedoelde eindexamen of aanvullingsexamen geslaagd is, wordt na lichamelijk geschikt
te zijn bevonden en na ten genoege van den Minister
van Koloniën te hebben doen blijken, dat hij voldoende bedreven is in het paardrijden, ter beschikking gesteld van den Gouv. Generaal om te worden
aangesteld als „administratief ambtenaar”, hetzij
voor Java en Madoera, hetzij voor de Buitenbezittingen. Behalve overtocht met het wettig gezin is
aan die terbeschikkingstelling een toelage voor
uitrusting verbonden van ƒ 1000.— De „adm.
ambtenaren” genieten een bezoldiging van ƒ 200.—
’s maands. Tenzij aanstonds over hen beschikt
wordt voor een werkkring buiten het binnenlandsch
bestuur, worden zij toegevoegd aan oudere bestuurs
ambtenaren, zulks in het belang van hun prakti
sche vorming voor den bestuursdienst, gewoonlijk
gedurende éen jaar. Ind. Stb. 1907 no. 230 art.
25—28. Bij gebleken geschiktheid worden zij zoo
veel mogelijk volgens de ranglijst benoemd tot
adspirant-controleur op een bezoldiging van
ƒ 225.— ’s maands met ƒ 25.— tot ƒ 50.— als ver
goeding voor huishuur (bij gemis van een dienstwo
ning). De controleurs ontvangen ƒ 300. met twee
verhoogingen van ƒ 75.— en twee verhoogingen van
/ 60, resp. na 6, 9, 12 en 15 jaren na het tijdstip
van eerete indiensttreding met een vergoeding voor
huishuur van ƒ 50 tot ƒ 125 ’s maands. De gewestelijke
secretarissen genieten: a. geen ass. resident zijnde
ƒ 400.— tot ƒ 500.— ’s maands met een vergoeding
voor huishuur van ƒ 100 tot ƒ 125; b. wel ass. rcsi-
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dent zijndo de gewone ass. res. inkomsten. Do bezol
diging der ass. residenten bedraagt: a. voor hot oud
ste in rang zijnde vierde deel op Java en Madoera,
zoomede op de Buitenbezittingen, geen hoofd van
gewestelijk bestuur zijnde, ƒ 900.—; b. voor Billiton
eveneens ƒ 900.—; en c. voor elders geplaatsten
ƒ 650.— met 1 driejaarl. verhooging van ƒ 100 en 2
driejaarl. verhoogingen van ƒ 75. De residenten ge
nieten ƒ 1250.— of ƒ1500.— ’s maands en de gouver
neurs ƒ1600.— met vrije woning. Behalve vrije
woning of vergoeding daarvoor kunnen de bestuurs
ambtenaren nog inkomsten krijgen in den vorm
van vaste reis- en verblijfkosten, representatiekos
ten en toelagen voor dure levenswijze. Zie verder
onder „GEZAGHEBBERS”.
Uit de voor den administratieven dienst bestemde
personen kan een keuze gedaan worden voor den
bui-eaudienst, waarvoor evenzeer doctoren in de
rechts- of staatswetenschap uit Nederland kunnen
worden uitgezonden. Die ambtenaren worden door
den Gouv. Generaal ter beschikking gesteld van den
Algemeenen Secretaris of van een Departements
hoofd. Als regel ontvangen de nieuw aangekomen
„ambtenaren ter beschikking”, een bezoldiging van
ƒ 200.— ’s maands. Bij gebleken geschiktheid ver
krijgen zij een aanstelling tot commies-redacteur op
een bezoldiging van ƒ 250.— ’s maands met 2 tweejaarl. verhoogingen van / 125.—, terwijl zij bij toe
kenning van de tweede verhooging den titel voeren
van adjunct-referendaris. De referendarissen ont
vangen ƒ 600.— ’s maands met 1 driej. vei-hooging
van ƒ 100.— De bezoldiging der administrateurs
bedraagt ƒ 700.— met 3 driejaarl. verhoogingen van
ƒ 100.—, terwijl de secretarissen ƒ 1000.— met 2
driej. verh. van ƒ 100.— ontvangen (behalve de
secretaris van het departement der marine, die
/ 900.— met 1 driej. verh. van ƒ 100.— ontvangt),
De gouvemements-secretarissen en de secr. v. d.
Raad v. N. I. genieten een bezoldiging van ƒ 800.—
met 2 driej. verh. van / 100.—; de eerste gouv.-sccretaris van /10.00.— met 2driej. verh. van / 100.—; do
algemeene secretaris van ƒ2000.—; de directeuren
der departementen van algemeen bestuur eveneens
/2000.—; de secretaris van de Algemeene Reken
kamer ƒ 900.— met 1 driej. verh. van ƒ J00.—, do
leden van die Kamer ƒ 1200.— en do voorzitter
ƒ 1500.—; de leden van den Raad v. N.I. / 2100 en de
Vice-president / 3000.— De Gouv. Generaal kan bij
bijzondere beschikking personen zonderde voorgeschreven hoogere opleiding tot den rang van commies-redacteur benoembaar verklaren, terwijl de
Koningin in Nederland en de Gouv. Generaal in
Indiö in bijzondere gevallen van de eischen van
benoembaarheid voor de hoogere betrekkingen dis
pensatie kan verleenen (Zie Ind. Stb. 1913, no. 3).
Personen die voldoende algemeene ontwikkeling
bezitten voor hot vervullen van de lagere be
trekkingen bij den bureaü-dienst kunnen worden
benoemd tot 3e commies op / 150.— ’s maands
met 2 driej. verh. van ƒ 25.— Zij kunnen achtereen
volgens opklimmen tot 2e commies op ƒ 220. met—
2 driej. verh. van ƒ30.—; le commies op ƒ300.—
met 2 driej. verh. van ƒ 50.—, hoofdcommies op
ƒ 450.— met 1 vijfjaarl. verhooging van ƒ 50.— en
referendaris bij de comptabiliteit op / 600— ’s
maands zonder verhoogingen. (Ind. Stb. 1913 no. 3).
Vooi’ts heeft men in den administratieven dienst
nog de beambten (meestal klerken) met een bezol
diging van hoogstens ƒ 150.— ’s maands. Daartoe zijn
als regel benoembaar zij, die in Indiöhctz.g. „klein
ambtenaarsexamen” hebben afgelegd.Dit examen be-
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treft: het rekenen; de beginselen dor Nederlandsche
taal en hot schrijven van eon goede duidelijke hand.
Do Gouv. Gen. is bevoegd van het examen vrijstelling
te verlecnen aan zoodanigo personen en groepen
van personen, wier opleiding waarborg oplovert
van het bezit dor kundigheden voor dat examen vereischt (Ind. Stb. 1913, no. 658, j° Ind. Stb. 1915
no. 149).
Ter zake van de opleiding der ambtenaren (ook
der inlandsche) wordt verwezen naar „OPLEIDING
VAN ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN”.
De voorwaarden voor benoembaarheid tot inlandsch
hulpschrij ver op de kantoren, behoorende tot de ver
schillende diensttakken onder burgerlijk bestuur op
Java en Madoera zijn opgenomen in Ind. Stb.
1910, no. 572; de bezoldiging der hulpschrij vers
bedraagt ƒ10.— ’s maands met 2 vijfjaarlijksche
verhoogingen van ƒ 2.50.
Zie voor mededeelingen van algemeenen aard
onder „AMBTENAAR”. /'- - M’cP
ADO WADJONG, oude onwerkzame vulkaan aan
de Z.O.-punt van Lomblem (T. A. G. 1910, blz. 1026
en 1911, blz. 185).
ADOE DJANKRIK. Zie DJANGKREK.
ADONARA of ANDONARA. „Eiland, behoorende
tot'de'bhdêraFdëeling Adonara en Lomblem van de
afdeeling Flores der residentie Timor, ten oosten van
bet eiland Flores gelegen tusschen 8° 14'en 8° 25' Z.B.
en 132° en 123° 20'O.L, In het Z.O. verheft zich geheel alleenstaande de regelmatige vulkaankegel Ili
Boleng (1660 M.). Ten N. daarvan ligt de door heuvels omgeven, ^ 200 M. liooge vlakte van Hinga,
terwijl het W. door een N.0—Z.W. loopende berg-1;. 'en wordt doorsneden, waarvan de hoogste toppen boven 900 M. reiken. Er zijn ongeveer 25.000
bewoners, grootendeels heidenen. Alleen op de ;
kustplaatsen, waarvan de bevolking meest van j
cider;; afkomstig is, zijn ook Mohammedanen on (
aan straat- Flores Christenen, meest uit het tegen- j
overgclogen Larantoeka. Dc taal is het Soloreesch; I
d- handelaars op de kustplaatsen spreken Maleisch.
Het eiland is over ’t algemeen zeer vruchtbaar.
Do bevolking leeft bijna geheel van landbouw; o.a.
is de hoogvlakte van Hinga tot prachtige ladangs en
tuinen aangelegd en de ladangs gaan hoog tegen vele j
bergen op. Djagoeng is het voornaamste gewas; klapportuinen ziet men overal; djagoeng en klappers zijn
dc voornaamste uitvoerartikelen. Op de kustplaat
sen Sagoe en Adonara op do N.kust, Trong en Lama
Hala — dicht bijeen in hot midden der~Züidkust —
worden naast landbouw, vischvangst en handel ge
dreven. Do bevolking van Boleng, in’t Z.O, bestaat,
bij gebrek aan tuingronden, geheel uit handelaars,
visschers en goud-, zilver- en ijzersmeden. De handel
is nog bijna geheel ruilhandel. Klappers en djagoeng
worden geruild tegen doeken, sieraden en olifantstan
den, welke alle veelal aan dc handelaars in voorschot
worden gegeven door Chinecsche kooplieden op La
rantoeka. De olifantstanden zijn in vroeger tijden
ingevoerd, vermoedelijk uit Voor-Indië; de waarde
neemt toe mot lengte en dikte en kan tot / 300 k
J 500 bedragen.
Het eiland is verdeeld in vijf landschappen, waar
van drie onder Radja’s staan, twee onder Kakang’s,
welke laatste vroeger onder don Radja van Laran
toeka stonden. Do Radja’s zijn die van Adonara,
Trong en Lama Hala. Het krachtigste rijkje is Ado
nara, dat het N.O. inneemt on dus de hoogvlakte
van Hinga insluit; de hoofd plaats is Sagoo. Do
Kakangschappcn zijn Tanah Boleng, ton Z. on
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W. van den gclijknamigon vulkaan, en Horowoera,
dat hot grootsto deel van het westelijk bergland
omvat.
Literatuur : Beckering, Beschrijving der eilanden
Adonara en LomMemTmé't'kaart Tr200.00(X (T. A.
G. XXVIII (1911),'biz. 167).
A f * f
ADOPTIE, of het aannemen van'vreemcle als eigen
kinderon, is voor de Europeesche bevolking in Indië niet meer mogelijk. Tijdens de O. I. C. was ze
voor die bevolking niet ongeoorloofd en evenmin
als in Nederland — zie Grotius, „Inleydinge I.
6. § 1. — onbekend. Toen de staatsraad Jhr. mr.
H. L. Wichers in zijn rapport aan de Regeering
betreffende de invoering der nieuwe wetgeving van
1848 (zie Het Recht in Ned.-Indië, XIII blz. 376)
van de adoptie verklaarde dat ze „volgens het algemeen gevoelen, hier te lande nimmer in zwang is ge
weest”, zal hij vermoedelijk niet geheel volledig zijn
ingelicht geweest. Wel is intusschen waarschijnlijk
dat door de Europeanen van het middel van adoptie
voornamelijk gebruik is gemaakt om aan eigen bui
ten huwelijk, meestal bij eene niet-Europeesche
vrouw, verwekte — en dus enkel in rechtskundigen
zin „vreemde” — kinderen, een staat te bezorgen.
Hot N. I. Placaatboek van Van der Chijs maakt
(XV. blz. 399) melding van een geval, behandeld
in de resolutie van den Gouvemeur-Generaal
Daendels van 27 Maart 1809 (ook afgedrukt in
Engolbrecht’s wetboeken ed. 1913 blz. 108).
Vermoedelijk met het oog op dit gebruik, dat van
do adoptie gemaakt werd, is de bekende resolutio van het kasteel te Batavia van 9 Mei 1769
uitgevaardigd (Placaatboek VIII blz. 576 en Engelbrecht blz. 107). Ze betrof alleen do overgave
van kinderen ter adoptie door Chineezen, Mohammedanen en andero onchristenen, onverschillig
wie als adoptant optrad en betrof dus zoowel de
ovengemelde adoptie door Europeanen, als ook die,
welke bij verschillende niet-Europeesche volken van
Indiö thans nog voorkomt. Voor zoover de Chineezen
betreft, neemt de rechtspraak in den regel aan, dat
deze resolutie nog rechtskracht heeft; een enkel
woord daarover nog hieronder. Voor zoover de inlandschc volken betreft, is het zeker dat met hare be
palingen nooit rekening is on actueel niet wordt gehouden. Uitdrukkelijke intrekking zou thans wenscholijk zijn.
De adoptie door Europeanen, of ruimer, door
Christenen en Joden, werd, in het wezen der zaak,
reeds vrij wel onmogelyk gemaakt door het Regle
ment op hot houden dor registers van den burgerlijlijken stand van 1828, Ind. Stb. no. 50. Dit reglement
hield toch met de adoptie geen rekening en opende
dus by v. niet do mogelijkheid om de namen van de
geadopteerde kinderon in de gehoorteregisters te
doen inschrijven als zoodanig. Daarentegen voer
de dit reglement het middel van erkenning van
buitenechtelijke kinderen in — zie de artikelen
76 e. v.
Konnclijk was het Europeescho publiek met deze
nieuwigheid niet ingenomen. Dit kan immers worden
afgeleid uit een vraag en antwoord (no. VII) vermeld
in het eigenaardige Besluit van den Commissarisgeneraal Lu Bus, opgenomen in Ind. Stb. 1829 no.
93. Do volgende vraag was, in verband met in de
praktijk van hot rcglomont op den B. S. ondervon
den moeilijkheden, gesteld: „Hoemoeten ingeschre
ven worden kinderen buiten huwelijken geboren, die
door de vaders, ingevolge een in Indië bestaand ge
bruik, worden geadopteerd, hetzy de moeder van den
christolijken godsdienst zij, dan wel van eenandere ?”
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Het antwoord luidde: „te verklaren dat, vermits
by artikelen 76, 77 en 78 van het Reglement, volkomen is voorzien ten aanzien van de wettige erken
ning van een onecht kind, er geene termen bestaan,
om in deze eenige nadere dispositie te nemen.” De
Regeering wilde dus niet dat anders dan door middel
van erkenning, aan natuurlijke kinderen een wettige
staat gegeven zou worden.
Intusschen voldeed deze regel in de praktijk niet
en hieraan was de maatregel te danken genomen bij
resolutie van den Gouverneur-Generaal in Rade van
31 Juli 1830, Ind. Stb. no. 31, waarbij, „met al
teratie en ampliatie” o.a. van artikel 71 Regl. B. S. en
van Ind. Stb. 1829 no. 93, aan de ambtenaren van den
burgerlijken stand de verplichting werd opgelegd om
by de registers van geboorten kinderen in te schrij
ven, welke buiten huwelijk verwekt zijn en waarvan
de aangifte door Christenen, hetzij deze zich al of
niet als vader bekend maken, gedaan wordt, mits de
aangever verklaro de verplichting op zich te nemen
om zoodanige kinderen te varzorgen en in den Cliristelijken godsdienst op te voeden en de moeder, zoo zij
in leven is, dat zij toestemme, dat haar kind of kin
deren zoodanig worden verzorgd en opgevoed.
Terwijl de resolutie van 1769 door invoering der
nieuwe wetgeving van 1848, in verband met art. 1
der overgangsbepalingen, voor deEuropeesche bevol
king geheel van hare kracht werd beroofd (zie voor
de regeling der gevolgen van vroeger plaats gehad
hebbende adopties artikel 61 le lid dier overgangs
bepalingen), werd de regeling van 1830 toen (art. 61
2e lid Overg.) uitdrukkelijk gehandhaafd, tot ze
eindelijk werd ingetrokken bij Ind. Stb. 1867 no. 3,
dat tevens artikel 42 van het reglement op den
Burgerlijken stand van 1849 deed in werking
treden.
Eigenlijke adoptie bestaat bij vele niet-Europeesche volken in Indië.
Bij de Chineezen kent men de adoptie tot stamvoortzetteb. Zij heeft voom.1. ten doel te voor
zien in de geregelde waarneming van den famlliceeredienst. Volgens het in Zuid-China geldend, maar
in Indië niet in elk opzicht zuiver gevolgd, adat
recht is deze adoptie alleen mogelijk ingeval eigen,
uit een geoorloofde gemeenschap gesproten, zoons
ontbreken en bestaat ze in aanneming van een
mannelijken agnaat als eigen zoon. Sterft een man
zonder zoon na te laten, dan is de weduwe, c. q.
de familie, verplicht voor den overledene alsnog
een zoon aan te nemen. Worden na de adoptie den
adoptaDt nog zoons geboren, dan is de geadopteerde
met dezen gelijkgesteld, maar verliest hij de waar
digheid van stamvoortzetter. De adoptie heeft ten
gevolge overgang van den adoptivus uit de eigen fa
milie naar die van den adoptant. Van aanneming
van meisjes kan geen sprake zijn.
Waar de resolutie van 1769 in meer dan een op
zicht met de regelen van het adatrecht in strijd is,
rijst de vraag wat in deze moet gelden. Zie over deze
vraag en in ’t algemeen over de adoptie bij Chinee
zen de „Nieuwe regeling van den privaatrechtelijken
toestand der Chineezen” (Batavia, Landsdrukkerij
1897) en de daarbij gevoegde, door mr. P. H.
Fromberg opgestelde, monografie over dit onder
werp.
Eene wettelijke regeling dezer adoptie kwam voor
in de nimmer in werking getreden ordonnantie op
genomen in Ind. Stb. 1892 no. 238.
Over de adoptie onder de Japanners zie de ver
handeling van B. A. J. van Wettum in „het

Recht in Ncderlandsch-Indiö” XCII blz. I o. v.f
waarin eveneens over de adoptie bij de Chineezen
gehandeld wordt. Japanners behooron in Indië tot
de met Europeanen gelijkgestelde bevolking en zul
len dus, voorzoover de bevoegdheid daartoe niet
uit artikel 16 A. 33. mocht kunnen worden afgeleid,
geen geldigo adoptie kunnen tot stand brengen.
Ook zij kennen volgens hun inheemsch recht de
adoptie tot stamvoort zetter — huiserfopvolger —,
maar bovendien nog eene eenvoudige adoptie als
zoon of dochter.
Het adatrecht van verschillende inheemsche volken
van Nederlandsch-Indië kent adoptie, die intusschen
niet overal dezelfde beteekenis heeft en daar ook in
rechtsgevolgen verschilt.
Bij de behandeling der adoptie moet buiten be
schouwing worden gelaten de aanneming als pleeg
kind, die veelvuldig voorkomt [piara anak, mangoea
(Tonsawang)]; ook voor zoodanig pleegkind wordt
wel de naam anak mas — zie hieronder — gebe
zigd. Zulke aanneming brengt bloot mee een zede
lijke verplichting tot opvoeding en onderhoud van
de zijde der pleegouders, van hulpbetoon van de
zijde der pleegkinderen, maar heeft geenerlei rechts
aanspraak ten gevolge. Onder adoptie worde dus
slechts die vorm van kindsaanneming verstaan,
waarbij de geadopteerde geheel de plaats inneemt
van, c. q. wordt gelijk gesteld met eigen kinderen,
in het bijzonder ten aanzien van het erfrecht.
Dit algemeene karakter voorop stellende, mag dan
onderscheid worden gemaakt al naar mate de adop*tie al dan niet medebrengt volledigen overgang uit
het gezin, (bij exogaam huwelijk: uit de familie of
den stam) van de natuurlijke ouders, naar het gezin,
c. q. de familie van de(n) adoptant (en).
Adoptie met overgang vindt menx) o. a.:
а. op Java (anak mas, anak pocloeng); de
adoptivus gaat over in het gezin en het huis van
den adoptant en staat met een eigen kind gelijk,
wat aangaat aanspraken geldend te maken op de na
latenschap van den adoptant; alleen schijnen de na
tuurlijke ouders hunne aanspraak op de nalaten
schap van hun kind niet te verliezen, behalve voor
zoover aangaat de daarin aanwezige van do zijde
der adoptanten gekomen goederen;
б. in Zuid-Sumatra, speciaal in de Lampongsche
districten en Kroë; ze heeft plaats wanneer uit een
djoedjoerhuwelijk geen zoons worden geboren;
c. op Nias, ook hier ingeval de adoptant geen
eigen zoons heeft; evenals in Zuid-Sumatra kent
men hier enkel adoptie van zoons;
d. bij de Gajö's; adoptie, door kinderloozen, van
kinderen van bloedverwanten [mindah ralóq=
verplaatsing van oorsprong]; daarnaast adoptie
van vrijgelaten slaven of slavinnen die hoofdza
kelijk ten doel heeft zich een werkkracht te ver
zekeren [menjahan];
c. bij de Toradja’s in Midden-Ceïebes; hier vindt
men als op Java en'bij de Gajö’s ook adoptie van
dochters;
x) ZooaLs Mr. Th. W. Juynboll in zijn Hand
leiding tot de kennis der Mohammedaansche wet
(1903) blz. 223 opmerkt, kunnen de godsdienstige
rechters „waar zij in zaken van afstamming uit
spraak hebben te doen, volgens de wet, geene
rechtsgevolgen aan zulke adoptie toekennen”,
daar volgens moslimsche wetgeleerden, geen va
derschap noch bloed verwantschap door adoptie
kan ontstaan.

ADOPTIE — AFRIKANEN.
/. in het district Tonsaioang der Minahasa — tinangkcngalcanobal —; hier heeft de adoptie alleen plaats
door kindcrloozen; de geadoptcerdo gaat ook hier
geheel over in het gezin en in het huis der adoptanten en verliest in het algemeen alle betrekking tot do
eigen familie; alleen behoudt hij aanspraak op een
deel der nalatenschap van de natuurlijke ouders;
g. in Amboina, op Halmahcira, Bali en elders.
Adoptie zonder overgang vindt men:
a. in de overige districten der Minahasa [meki-oki
(Tol.); mengara ana (Bant.)]; deze adoptie wordt
door Prof. Van Vollenhoven met den naam „verzorgingscontract” bestempeld en terecht, daar toch
deze adoptie als een instituut niet van ver wan tschapsrecht, maar van schulden en erfrecht moet
worden beschouwd; ze brengt mede voor den gea
dopteerde den plicht om den adoptant te helpen in
den veld-, tuin- en huisarbeid, hem te onderhouden
als hij oud is geworden, en voor zijn begrafenis te
zorgen, in ruil waarvoor hij aanspraak verkrijgt op
een deel van de nalatenschap van den adoptant. Do
geadoptcerdo verliest hierbij geen der rechten voort\ loeiend uit zijn afstamming; do adoptie heeft geen
naamsverandering en zelfs geen inwoning—in den
regel althans — bij de adoptiefouders ten gevolge.
De adoptie is niet gebonden aan de voorwaarde, dat
de adoptant kinderloos is.
Een bijzondere vorm is de adoptie van stiefkinde' on: man of vrouw, in het huwelijk tredend met een
vrouw of man, die reeds voorkinderen heeft, neemt
deze als eigen kinderen aan; het spreekt van zelf dat
hier een nog engero band ontstaat.
i). bij de Dajaks in Borneo (mambai, anak ambai);
naar het schijnt komt deze adoptie in hoofdtrekken
met de Minahasasche overeen.
Bij enkele volken kent het adatrecht, behalve do
adoptie van kinderen, nog adoptie van ouders (als
in do Minahasa, meki-ama) of van ouders, broeders
cu zusters (als in de Lampongs). In de Minahasa
wordt deze adoptie, vooral, door invloed van het
Kuropoesch bestuur, meer en meer zeldzaam.
Buiten hot eigenlijke begrip van adoptie valt do
opneming van schoonzoons in hot familieverband ten
'gevolge van bijv. hotangkap-huwolijk (zie aldaar);
eveneens een gebruik als bijv. bij do Bataks waar,
als een vrouw buiten huwelijk een kind krijgt, en do
beweerde vader dit niet erkent, do mannelijke bloed
verwanten van de moedor het kind opnomon.
Literatuur over adoptie bij Inlandsche volken
voornamelijk, behalve van Vollenhoven’s „Het adat
recht van Nedcrlandscb-Indiü”, nog: dr. G. A. Wil
leen, Verspreide geschriften; deelen I en II).—
mr. W. Ph. Scheuer „Het personenrecht van de In
landers op Java en Madocra”. — mr. L. W. C. van
den 13 ;rg, „De afwijkingen van het Moh. familie- en
erfrecht op Java en Madocra” in do Bijdragen van
het Kon. Inst. 5c volgreeks, deel VII (1892), blz.
490. — mr. F. D. E. van Ossenbruggen „Oorsprong
van hot testeer- en voogd ij recht”, 1902. — Th. C.
Rappard. „Het eiland Nias en zijn bewoners” inde
Bijdragen K. I. deel LXII (1909), blz. 561. —-dr. C.
tSnouck Hurgronjc, Het. Gajöland en zijn bowoners;
- - Batakspiegel; — mr. J. H. Carpcntier Alting „Re
geling van den rechtstoestand ten aanzien van het
privaatrecht van de inlandsche bevolking in de
Minahasa-districtcn der residentie Mcnado” I. 1.
„Inleiding” blz. 106 c. v.
ADVOCATEN. Zie RECHTSWEZEN.
AEGLE MARMELOS Corr. fam. Rutaccao. Madja
(Jav.). Bilalc (mal.) Een kloino boom met gedoomde
takken en driotalligo bladeren, in Zuid-Azië tehuis be-
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hoorond, in Ned.-Indië meestal gekweekt. Het hout
is fijn, fraai en duurzaam on wordt o.a. voor wapengeveston gebruikt. De vruchten zijn bekend als ge
neesmiddel tegen dysenterie; ze worden wel „Bengaalsche Kweeën” genoemd en komen meest in halfrijpen toestand in schijven of stukken gesneden en
gedroogd in den handel. De hokjes, waarin de zaden
zitten, bevatten een groote hoeveelheid doorschij
nende lijm, die na droging zeer hard wordt, en daar
om wel als brievengom gebruikt wordt.
AËK. Een Bataksch woord, dat evenals het over
eenstemmende Maleische Ajer (water, rivier) vóór de
namen van sommige rivieren wordt goplaatst.
AERNOUT (WILHELMUS, ELIAS, MARIA, STE- /sJLc, o-i 'i '
PHANUS), geb. te Breda den 1 October 1852. Bracht
^
zijn ganschcn diensttijd (1872—1891), slechts door {Sf* (3 f &
een tweejarig verlof onderbroken, als ambtenaar
B.B. op Borneo door. Maakte verschillendè dienst
reizen in de binnenlanden, o.a. in 1878 naar de
Boven-Kahajan on Boven-Kapoeas. Een bij die
reizen behoorend verslag werd door de Regeering
afgestaan aan het Bat. Gen. v. K. en W. ter publiceering in Tijdschr. voor Ind. Taal-, Land- en Vol
kenkunde. Niet dair, maar in Tijdschr. v. Ned.Indië 1880, Dl. I, p. 370 vlg. en in Koloniaal Verslag
1879 p. 21 zal men eenige gegevens over die tochten
aantreffen. In 18S8 werd hij benoemd tot Ridder
M. W. 0.4do KI. terzake van de Krijgsverrichtingen
in 1887 in de Z. en O. Afdeel ing van Borneo. In de
jaren 1886—’89 verrichtte hij zijn groote werk: de
kaartcering van de Barito, de Kapoeas, de Groote
Dajak met Menoeking en Roengan, een model-arbeid welke in 33 kaarten meerendeels op zeer groote
schalen is vastgelegd. Hot eenige momenteel daar
van bekende exemplaar berust in de kaartenverza
meling van het Aardrijkskundig Genootschap. Hij
overleed te Bandjermasin den llden Juli 1891. Zie
over heni: S. P. L’Honoré Naber in Tijdschrift Kon.
Ned. Aardr. Gen., Maart-aflevering 1916: „de Rei
ziger F. J. Hartman in de Z. & O. Afd. van Börneo
en do riviorkaarten dier afdceling door W. E. M. S.
Aernout”. Zijn allerbelangrijkst kaartenmateriaal
heeft actueele maar ook blijvende waarde, daar het
den toestand der rivieren op een zeker oogenblik,
voor het eerst,mot zekere nauwkeurigheid weergeeft.
Vermoedelijk zal het later een onschatbare bron
van kennis voor waterstaatkundigen blijken.
AERNOUT-KANAAL. Zie BANDJERMASIN,
(onderafdeeling).
AFRIKANEN, werden in oude tijden als slaven
op Java ingevoerd, zooals blijkt uit eene inscriptie
van 800 A. D. (Kern, V. en M. Kon, Ak. v. W. Afd.
Lcttork. 2do R. X. 92). In de vorige eeuw werden
Afrikanen aangoworven als soldaat voor het Nederlandsch-Indischo leger. Bij gebrok aan voldoende
railitairon van Europeeschen landaard werd in 1831
de werving van Afrikaansche rccruten op do Nederlandscho kust van Guinea(West-Afrika)opengesteld;
deze werving leverde echter in 3 jaren slechts 44
man op. In één detachement naar Indië overge
bracht, werden dozo nogors in 1834 in Djambi en
de Lampongscho districten mot succes tegen den
Inlandschen vijand gebozigd. In 1837 vertrok een
hoofdofficior van hot Indischo leger naar Ashanti
tot aanwerving van 1000 slaven, die tegen een pre
mie van ƒ 100 per hoofd als soldaat in het leger zou
den treden. Vier jaren later dienden ^ 1500 negorsoldaten, tot afzonderlijke compagnieën vereenigd,
in verschillende deelen van don Archipel. In 1840
brak onder conigo dier compagnieën tor Sumatra s
Wostkust een oproer uit, veroorzaakt door onoor-
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aan hem toegevoegden controleur: aantal zielen
deelkundige handeb'ngen der Chefs, bestaande uit
(1913) 242.000. Sedert de gewestelijko reorganisatie
het niet nakomen van bij de werving gegeven be
in 1913 (Ind. Stb. 321) bestaat de afd. uit twee on loften; hierop werden de Afrikanen over andere
dorafdeelingen: Oud Agam en Manindjau (Zie ald.)
Infanterie korpsen verdeeld. Tusschen 1840 en 1851
en reikt zij benoorden de afdeeling Priaman tot den
werden zij ook bij de Cavalerie ingedeeld. Toen bij
Indischen Oceaan. Vóór do reorganisatie omvatte
het traotaat van Londen in 1841 de slavenhandel
Agam uitsluitend bergland, een gedeelte der resi
werd afgeschaft, werd in Februari 1S42 afgezien
dentie Padangsche Bovenlanden. Bij de inlanders
van verdere aanvulling van het leger met negers;
(Minangkabaucrs) verstaat men onder Loeliak Agam
dientengevolge daalde het aantal Afrikaansclie
militairen in Indië tot 1070 in 1847,610 in 1852 en j (zie LOEHAK) slechts het hoogland, gelegen ten N.
330 in 1859. Lr 1850 was de vrijwillige werving op de
van de lijn, die de vulkanen Merapi, Singgalang en
Tandikat (zie bij die namen) verbindt, ten O. van
kust van Guinea opengesteld, doch deze leverde
het Westelijk randgebergte om liet meer van Ma
weinig of geen resultaat op, zoodat zij in 1853 we
nindjau, ten Z. van Bondjol en ten W. van het kalkderom werd gesloten, terwijl de toen in Indië aan
wezige Afrikaansclie militairen deels tot de Euro
gebergte van Kamang, dat ten O. langs en onder de
peanen, deels tot de inlanders werden gerekend, zoo
niet werkzame vulkanen Goenoeng Siraboengan en
dat de in 1852 vastgestelde legerformatie (zie het
Bockit Gadang loopt, en de waterscheiding vormt
artikel LEGER)geen Afrikanen kende. Li 1S55 echter
tusschen de Sinamar en de Agam-rivicr. Het bekend
werd de werving in Guinea weer opengesteld en toen
ste deel hiervan is het plateau van Agam, een der
in 1859 het handgeld werd verhoogd, vermeerderde
voor het bergland van Sumatra karakteristieke tufde toeloop tot ^ 300 man per jaar; de Afrikanen
plateau’s, waarin de rivieren zich breede dalen, met
werden toen wederom als een afzonderlijk element
steile, veelal loodrechte wanden en vlakken bodem
bij de veldinfanterie ingevoerd. Allengs echter ver hebben gevormd. Dit plateau, met als middelpunt
Fort de Koek (925 M.), is een der schoonste en meest
minderde de toeloop, zoodat in 1867 het leger slechts
450 Afrikanen telde. Tusschen 1867 en 1872 wer
gezonde landstreken van Indië. Men vertelt wel, dat
den nog 3 detachementen met een totale sterkte van
Atjèhers den naam aan deze streek gaven door van
219 man aangevoerd. Toen in 1870 de kust van
de bewoners vleiend te zeggen: „Welke mannen!”
Guinea in Engelsche handen overging, moest uiter
(Atjèhsch: agam); maar dit verhaaltje wordt door
aard de werving aldaar gesloten worden. Deze Afri niets bevestigd. Men zie verder OUD AGAM.
kanen hebben een zeer gewaardeerd element in het
AGAM RIVIER, Batang Agam, zie OUD AGAM.
leger gevormd; wel waren zij moeielijk af te richten,
AGAMIDAE. Familie van Hagedissen (zie aldaar
onmatig en, vooral in het gevecht, slecht gediscipli
onder I, A, c) meestal met zijdelings afgeplat
neerd, doch ook dapper en sterk.
lichaam en met goed ontwikkelde ledematen. Kop
De slechte resultaten van de werving in Neder
met kleine schubben bedekt, rugkam gewoonlijk
land waren oorzaak, dat in 1890 wederom een po
aanwezig, staart lang en niet breekbaar, zooals bij
ging werd gedaan om het Afrikaansclie element in
echte Lacertidae. Tong dik on met papillen bedekt,
het leger uit te breiden. In dat jaar werden in Liberia
het gebit heeft zich gedifferentieerd in snijtanden,
189 negers aangeworven, die na aankomst in Indië
hoektanden en kiezen, zoodat het herinnert aan dat
te Willem I werden gelegerd. Zij beweerden slechts
der Zoogdieren, meestal insectivoor of omnivoor.
voor één jaar te zijn aangeworven, wilden dan ook
Pupil rond, goed ontwikkelde oogleden, bovenste
de engagementsacte voor 3 jaren niet teekenen en
jukboog volledig. Sommige vormen kunnen evenals
waren ook niet door een gratificatie tot een drie
de in onzen Oost niet voorkomende kameleons, van
jarig verblijf over te halen. Na een jaar waren deze
kleur veranderen. Eieren ovaal of spoelvormig met
Afrikanen tot vrij goede soldaten gevormd; zij
perkamentachtige schaal. Deze palacotropisclio
waren gezond, matig en volgzaam, niet van verstand
hagedissenfamilie is in den Archipel door een grooto
ontbloot, vrij zindelijk, doch oneerbiedig en dief
verscheidenheid van veelal arboricole vormen ver
achtig. Negen hunner overleden in Indië, vier bleven
tegenwoordigd en drukt daardoor een bepaald stem
daar als soldaat, doch de overigen keerden in 1892
pel op de Roptielenfauna van het Indo-Australische
naar Liberia terug (zie hieromtrent: Indisch Militair
gebied, te meer daar enkele van do meest voorko
Tijdschrift 1892). In 1892 telde het leger 54, in 1899
mende en ook iederen Europeaan bekende boomnog 30 Afrikanen; thans (1915) wordt in het leger
hagedissen, zooals het vliegende draakje (Draco
dit element niet meer aangetroffen.
volans L.) en de boenglonhagedis, ten onrechte ka
AFZELIA BIJUGA A. Gray. Fam. Leguminosaemeleon -genoemd (Calotes jubatus Dum. en Bibr.)
Caesalpineae. Merbo, Merbaoe (soend.). Hooge
tot deze familie behooren.
boom, op Java alleen in de kuststreken van het
Óverhel geheel heeft een vrij groote mate van
Westen voorkomend, veel algemeener in de Mogeographische differentiatie plaats gevonden, aan
lukken, op Malaka en in Polynesië. Herkenbaar
gezien de helft van het aantal geslachten (8 van
aan de groote platte peulen, de 2-jukkige bladeren
16) en twee derde van het aantal soorten (48 van
en de gladde aschgrijze schors. Het door grooto
71) tot een enkel eiland of eilandengroep be
sterkte en duurzaamheid uitmuntende hout is zeer
perkt is. Geen enkele soort komt door den gegezoebt voor huizenbouw. Volwassen boomen zijn
heelen archipel (met inbegrip van N. Guinea) voor,
op Java bijna niet meer te vinden.
maar een tweetal Draco- en een tweetal CaloAFZELIA PALEMBANICA Bak. fam. Legumifes-soorten kunnen Indo-Maleisch genoemd worden.
nosae-Caesalpineae. Merbaoe ajer (mal.). Hooge
Hoewel de Agamiden zich waarschijnlijk van het
boom van Sumatra, levert het Palembangsch ijzer- j Aziatisch vasteland uit over den Archipel verbreid
hout, een van de sterklete en meest gezochte hout
hebben en hun aantal en differentiatie in het alge
soorten. Het wordt niet door witte mieren aangetast
meen in oostelijke richting afneemt, schijnt zich in
en dient voor de vervaardiging van kisten.
het Australisch gebied een secundair adaptalieAGAM. Afdeeling van de residentie Sumatra’s
centrum gevormd te hebben, van waar weer enkele
' Westkust met hoofdplaats Fort de Koek (Boekit
vormen westwaarts in het Austro-Maleisch gebied
Tinggi) standpl. van den ass. resident, en van den
gedrongen zijn. (Zie over dit verschijnsel ook onder
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ENGYSTOMATIDAE). Zeer merkwaardig is in dat
duidclijk overweogt. Bij nadere beschouwing wordt
opzicht het soortenrijke geslacht Gomoccphalus,
deze indruk nog versterkt, aangezien 6 van de 7
Australische soorten alleen aan N. Guinea eigen zijn
waarvan 11 soorten in het Indo-Maleisch gebied en
9 soorten in N.-Guinea voorkomen, maar dat in het
en slechts één voorkomt in het Austro-Maloisch
tusschenliggende Austro-Maleis cho gebied ont
gebied, hetwelk verder een zestal soorten (op een
breekt terwijl het verder westelijk tot Voor-Indië
totaal van 14) met andere dcelen van het oriëntale
en oostelijk tot Australië en Polynesië verbreid is.
gebied gemeen heeft, terwijl dit in het Indo-MaleiDeze gescheiden oostelijke en westelijke verbreische gebied met 18 van 48 soorten hot geval is.
dingscentra hebben geen enkele soort met elkaar
Over cenige geslachten mogen hier nog enkele
opmerkingen volgen:
gemeen. Van de andere 4 N.-Guineesche genera
zijn er twee (CMamydosaurus en Diporophora) tot
1°. De boenglon (Galotes) wordt door Europeanen
veelal ten onrechte kameleon (zie aldaar) genoemd,
hot Australisch gebied beperkt, terwijl het geslacht
aangezien zij in staat is de groene kleur (soms meer
Lophura waarschijnlijk van oorsprong AustroMaleisch en oostwaarts tot N.-Guinea doorgedron
olijfkleurig, soms meer naar blauw neigend) in geel
gen is, aangezien het in Australië ontbreekt en in de
bruin of donkerbruin te veranderen. Deze verandePhilippijncn voorkomt. Ten slotte blijft het Austraringen hangen niet alleen samen mot kleurwisselinlische aandeel der Agamiden-fauna van het Austrogen van den ondergrond, maar duiden dikwijls op
Maleische gebied beperkt tot twee soorten van het
wijzigingen van den gemoedstoestand, waarbij helle
geslacht Physignathus, terwijl van twee vormenrijke
kleuren lust en gedekte kleuren onlust aangeven,
en wijdverbreide oriëntale geslachten een tiental
De kop is een vierzijdige pyramide met uitstekende
soorten in bovengenoemd gebied gevonden worden.
ribben, het trommelvlies ligt oppervlakkig. Neki en
Daarbij moet worden opgemerkt, dat 7 van deze
rugkam aanwezig, keelzak alleen bij de mannetjes,
soorten tot het geslacht Draco belmoren, hetwelk staart eonigermate, lichaam duidelijk zijdelings
door de aanwezigheid van een vliegscherm een
afgeplat en bedekt met gelijkmatige, gekielde schubgrootere verbreidings-mogelijkheid in het bijzonder ben. Pooten lang met slanke vingers, staart zeer lang
s/4 van de geheele lengte). Deze echte boomhagevoor het passeeren van waterbarrières bezit en een !
drietal tot het geslacht Calote-s, hetwelk ook in de i dissen zijn inselcteneters, die echter andere kleine
Philippijncn voorkomt en dus ook vandaar naar kruipende dieren (slangen of hagedissen) niet verCelcbes en de Molukken kan zijn doorgedrongen. smaden. Zij leven grootendeels overdag. De eieren
Men kan dus zeggen, dat in het Austro-Maleische met perkamentachtige schaal zijn tamelijk groot
gebied het aantal soorten van autochthoon karakter, (^5 c.M.) en spoelvormig of ovaal. Slechts 4 soorten,
zich tot dat van Australisch en tot dat van oriëntaal die echter een grooten rijkdom aan individuen verkurakter verhoudt als 2:2: 10=1:1:5.
toonen, komen in onzen Oost voor. De meest verVan de 9 zuiver Indo-Maleischc geslachten ko- spreide soort (geheele Archipel behalve N.-Guinea),
men S in iSumatra voor (waarvan 5 alleen op dit G. cristatellus Kuhl is gekenmerkt door een kleinen
eik- ;d), slechts 2 in Borneo (waarvan één alleen halskam met rechtopstaande tanden en een lagen
daa; ) en 2 andere in Java, (deze zijn ook aan Suma- rugkam, kleur aan bovenzijde groen met bruine of
Iro eigen). Deze geslachten zijn over het geheel arm roode teekening. Mannetjes in den paartijd met
o.r \ roorten en individuen, alleen het geslacht rood-of goudgekleurde lippen, wangen en keel (voor
Aphianoles, dat 2 soorten bezit en van Bomeo, inl. namen zie boenglon). Een tweede zeer bekende,
.Sumatra en Malakka bekend is, is niet zoo zeld- maar minder verspreide soort (Nicobaren, Java,
zaum, en wordt op Siraaloer senggoeng genoemd. Celebes, Philippijncn) G. jubatus Dum. Bibr. bezit
Wiit het aantal Agamidensoorten betreft zijn Borneo een goed ontwikkelden nekkam met naar achter
en Sumatra bijna even rijk. Van de 44 zuiver Indo- gebogen sikkelvormige tanden, de iets lagere rugkam
Malcischo soorten komen 28 op laatstgenoemd neemt staartwaarts in hoogte af. Kleur aan boveneiland voor, (waaronder 13 eigen soorten), terwijl zijde groen met gele of roode vlekken. Beide soorten
eerstgenoemd eiland er 24 bezit (waaronder 11 eigen kunnen 50 è, 60 c.M. lang worden. Daarnaast komen
nog 2 kleinere, zeldzamere soorten voor. G. celebensis
sooi i en). Java is even arm aan soorten (7, waaronder
5 eigen) als aan geslachten, welke armoede cenigszins Gray uit Celebes 32 c.M. lang, (Zie onder TOKO) en
vergoed wordt door den grooten rijkdom aan indivi- C. 'tympanistriga Gray (261/, c.M. lang) uit Java en
duen. Van 23 soorten, alleen uit de oostelijko helft I Sumatra.
2°. De kraaghagedis (Chlamydosaurus) geken
van den Archipel bekend, komen 15 in N.-Guinea
merkt door een grooten, opvouwbaren kraag, welke
voor (waarvan 13 slechts daar). Deze laatste zijn
dus zuiver Australisch te noemen, terwijl een acht door uitsteeksels van het tongbeen gesteund wordt
en met groote, gekielde schubben bedekt is. Deze
tal soorten alleen uit het Austro-Malcisch gebied
met helle, oranje, roode en blauwe vlekken versierde
bekend zijn. Twee daarvan zijn tot de westelijke
halskraag dient om vijanden tc verschrikken- Bij
kleine Soenda-cilandon doorgedrongen.
Als men de Agamidcn-bevolking van onzen Oost
hot opzetten wordt tegelijkertijd de bek geopend,
waardoor de hel-gele klour der mondholte en de
vergelijkt mot die der aangrenzende gebieden, krijgt
men ook sterk den indruk, dat do versproiding in
stevigo tanden zichtbaar worden; daarnaast schijnt
do kraag ook als schild dienst te doen. Evenals de
hoofdzaak van hot oriëntale gebied uit en in veel
minder sterke mate van Australië uit heeft plaats
watcragamen (zio verderop) zijn deze dieren in staat
zich alleen op de achterpooten snel voort te bewegen,
gehad. Van do 16 geslachten komen 10 ook in andere
doelen van het oriëntale gebied voor (zie tabel), ter
waarbij de staart van den grond opgoheven wordt
wijl slechts 4 geslachten uit Australië (één ook uit
en door heen en weer slingeren het evenwicht helpt
Polynesio) bekend zijn en 4 zuiver Indo-Maleisch
bewaren. Het trommelvlies ligt oppervlakkig, dij
genoemd kunnen worden. Van do 71 in onzen archi
en lies-poriën zijn wel, en een rugkam is niet aanpel voorkomende soorten zijn een twintigtal ook uit
wozig. Klour aan do rugzijde bruin met lichtoro vlek
andere doelen van het oriëntale gebied bekend, ter
ken. Er is slechts één soort bekend. Ghl. Icingi Gray
wijl een zevental ook in het Australischo gebied
Deze groote boomliagedis (80 c.M. lang) komt alleen
voorkomen, zoodat ook hier de oriëntale invloed
in Australië en N. Guinea voor.
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Tabel I. Overzicht van de verspreiding der Agamiden-geslachten in den Indischen Archipel.
a
6o

naam.

m

: Draco..................
' Calotes................
Goniocephalus ..
Japalura............
Aphaniotis........
Cophotes............
Phoxophrys ....
Lophocalotes ..
Aeanthosaurus..
Liolepis..............

:

s

Geslachts-

g

ja

Ie
£
ra

8

ra

a_

+

‘2

c

3

3

,sf3

+

>

■o

L1)

+_|_

+
+

t1)

+

4

i
o

_c

&

G5

o

:2

|

c

§

s

3

1
<

o

+

4-

l

s

I

+

Z.-Ch.

I

:2

1

I

I

i

:
I
I

Hajpesaurus ....
Dendragama. .
* Lophura ........

:
!

+

+

I

'Physignathus,

+

+
1

'

• Chlamydosaurus
Diporophora....
I

Totaal aantal geslachten

i

5

11

5

2

3

I

1

4

5

5

: 7 (8)

3

4

1
I

;

I

:
1,
.

i
=

3°. De vliegende draakjes [Draco) zijn gekenmerkt
door een half cirkelvormig valscherm, dat ter weers
zijden van het lichaam uitgespannen kan worden,
door de laatste 5 of 6 ribben ondersteund wordt en
onafhankelijk is vaü voor- en achterpooten. Daar
door zijn zij in staat groote sprongen van den eenen
boom naar den anderen te doen zonder sterk te
dalen. Zij kunnen zich echter niet vliegend in de
lucht verheffen. Staart lang en dun, pootjes slank,
een lage nekkam en keelzak met zijdelingsche aan
hangsels aanwezig, de ongepaarde keelzak bij do
mannetjes hel geel of rood gekleurd. De onderzijde
van het valscherm vertoont meestal een in het oog
vallend kleurenpatroon (geel, rood of groen met
zwart gemarmerd). In den rusttoestand met opge
vouwen valschermen zijn zij bijna niet van de boom
schors, waarop zij zitten, te onderscheiden. Deze
combinatie van waarschuwende en beschermende
kleuren heeft waarschijnlijk de beteekenis, vervol
gers door den plotselingen overgang van helle in ge
dekte kleuren in verwarring te brengen. Do meeste
draakjes worden niet langer dan 22—24 c.M., waar
bij de lengte van kop en romp slechts ljz—2/s van
de totale lengte bedraagt. Het zijn onschadelijke,
insektenetende dieren, wier uiterlijk op een sterk
verkleinde reproductie van de konventioneele draakvoorstelling gelijkt. Dat zij niet de prototypen voor
de legendarische draken kunnen zijn geweest, blijkt
J) Om de lijst niet te uitvoerig te maken zijn in
hetalgemeen de omliggende eilanden bij het hoofd
eiland gerekend; zoo staan soorten van Nias,
Engano, Mentawei-eil. enz. onder Sumatra, die
van Natoena onder Borneo, die van Madoeraonder
Java vermeld. Bij Draco en Calotes staat men
daarbij voor een lastig geval, aan gezien D. ocliropieru8 Wem. op de Key-eilanden en C. crislatellus
Kuhl op Misooi voorkomt. In dit geval is van den
regel afgeweken en zijn deze genera als niet in
N--Guinea voorkomend opgegeven.

reeds uit het feit dat het geslacht Draco eerst in de
16e eeuw, na de ontdekking van A. Indië, aan Europeesche reizigers bekend is geworden. De algemeene
Maleische naam is tjitjak terbang (= vliegende
gekko), voor andere inlandsche namen zie aldaar.
De meest verbreide soorten zijn D. volans L. (van
A. Indië tot Celebes) en D. linealus Daud., welke
in Sumatra ontbreekt, maar in de Molukken tot op
de Key-eilanden voorkomt. Verder zijn 6 soorten
Austro-Maleisch (o. a. D. ochropterm Werner, van de
Key-eil.), terwijl niet minder dan 16 van 2-1 soorten
Indo-Maleisch zijn. Twee daarvan komen algemeen
in hooggelegen, boschrijke streken van Indo-Maleia
voor: D. fimbriatas Kuhl, met rooden keelzak en
D. haematopogon Cray, met rood en zwart gemarmerd
valscherm, romp groen gekleurd met mctaalachligcn
weerschijn, keelzak geel met zwarten vlek. Verder
komen de meeste soorten in Borneo voor (15, waar
van 6 alleen daar), terwijl Java en Sumatra veel
armer aan soorten maar niet aan individuen zijn
(5 resp. 9, waarvan op beide eilanden slechts één
eigen soort). Vermeldenswaard zijn van deze vor
men alleen nog: D. cornutus Günth. (Sumatra en
Borneo) met schitterend kleuren patroon, van boven
rood en zwart gevlekt, van onderen groen en blauw
met roodo keelzak (bij het mannetje) en de groote
vormen D. maximus Boul. en D. formosus Boul.
40 resp. 30 c.M. lang).
4° Lop/«tra(doordeToradja’skaljado, in de Molukken
soa-soa genoemd, zie aldaar) gelijkt veel op Z.-Amerikaansche Basiliscus-soorton door de aanwezigheid
van een getanden rugkam en een hoogen staart kam,
welke laatste door de doornuitsteeksels der staartwervels gesteund wordt. Bij de mannetjes zijn deze
kammen sterker ontwikkeld dan bij de wijfjes. Do
kop heeft den vorm cencr vierzijdige pyramide, de
hals vertoont cenige lengteplooien en een dwarschen
halskraag, aan de zijkanten der tcenen bevindt zich
een rij vergroote, tandvormige schubben. Dezo
omnivore boomhagedissen leven altijd in de nabij -
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AGAMIDAE — AGLAIA.
hoid van water en kunnen 1 M. lang worden (kop
en romp maken slechts x/3 van de gekcele lengte uit).
Door grootte en levenswijze (hetzijnzcergoedezwemmers) hcrinnoren zij aan de waranen, esi worden
daarmede wel verward (zie onder SOA-SOA). Hun
kleur is olijf-groen, op den romp met zwart gevlekt.
Het is een Austro-Maleisch geslacht, waarvan do
meest verbreide soort L. aniboinensis Schloss. tot
de Philippijnen en tot N. Guinea is doorgedron
gen.
5°. Wateragamen (Physignathus) zijn gekenmerkt
door een stompen kop met opgezwollen wangen en
door een halskraag. Trommelvlies oppervlakkig ge
legen. Romp zijdelings afgeplat en met kleine, ge
kielde schubben bedekt. Nek- en staarlkam aan
wezig. Staart lang (3/5—2/6 van de geheele lengte),
pooten lang, teenen lang en slank, vingers middel
matig, dijporiën aanwezig. Op vlakken grond zijn do
wateragamen in staat zich in opgerichte houding
snel voort te bewegen, waarbij alleen staart en
achterpooten als steun dienst doen (zie boven onder
kraaghagedis). Deze boomvormen leven altijd in de
nabijheid van water en herinneren dus in hunne
levenswijze aan Lophura (zie boven) en Varanus
(zie aldaar). Hoewel uit Siam en Indo-China be
kend, zijn de vertegenwoordigers van dit geslacht in
onzen Oost tot N. Guinea en de omliggende eilanden
beperkt. De meest bekende soorten zijn: Ph. lesueuri
Gray (46 a 47 c.M. lang) uit N. Guinea en N. Austra
lië, aan bovenzijde olijfkleurig met lichte en donkere
dwars band en en een donkere zijstreep van oog tot
schouder, aan de onderzijde iets lichter met donkere
vlekken, en Ph. temporalis Günth. (41 c.M. lang) uit
N. Guinea, N. Australië, Timor Laoet en Key-eilanden, aan de bovenzijde roodbruin met donkere
dwarsbanden, aan de zijden van kop en romp met
lichte lengtestreep (vandaar de naam) en aan do
onderzijde rood en zwart gevlekt.
AGAR AGAR (jav., mal., soend.). Zeewieren die
vooral door do bevolking der Duizendeilanden en
Djapara-eilanden en aan do kusten van Banka en
Billiton door de Sekah’s uit ondiep water opgevisclit
worden, en na uitgewasschen te zijn in zoet water
en in den zon gedroogd, als agar-agar in den han
del worden gebracht en ook veel naar China wor
den uilgevoerd. Agar gebruikt men veel tot het
stijf maken van gebak, en voor voedingsbodem van
m i e jo -o rganismen.
In Noderlandsch-Indiö zijn het vooral de wieren
GJiAClLARlA LICI1ENOIDES Ag. (= Sphacrococcus lichcnoides) en EU CUEUMA SPINOSUM
Ag. die voor de Agarberciding gevischt worden. Do
kantige stukken, die uit China en Japan in Indiö
worden ingevoerd, zijn afkomstig van een Gelidiumsoort.
AGAS of AGE. Inlandsche namen voor zeer kleine
stekende mugjes (Ceratopogon, Phlebotomus e.a.). Do
Ceralopogons komen vooral bij het water voor, steken
ook overdag en kunnen bij hot baden zeer lastig zijn.
liet zijn do sandflies van Wallace c. a. Phlebotomus
dringt ’s nachts door de muskictengordijnen, wan
neer deze niet zeer fijnmazig zijn. Meroetoe’s zijn
kleine stokende zwarte vliegjes (Siphunculina of Microneurum funicola). In hot Soondaneesch heeten al
deze diertjes Remetoek, ook de namen Njamog, Lomoct of Lamoek schijnen erop betrekking te hebben.
Dajakscho vliegen, Tabanus-soorten, worden Pitjag
genoemd.
Literatuur: J. C. II. do Meijoro, Blutsaugende
Microdipteren aus Niederlandisch Ostindion. Tijdschr. v. Entom. B. 52, 1909, p. 191—204.
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AGATHIS ALBA Foxw. (Dammara aïba Lam.)
fara. Pinaceao. Pohon Damar Daging (mal.). Damar Poelih (mal.). Hooge boom, verwant met de
dennon, doch door het breedo blad weinig op andere
coniferen gelijkend. Over een groot deel van den
Archipel verspreid, vooral in het lagere bergland,
op Java langs wegen in de Preanger veel aange
plant. Het hout is wit en lang van draad als vu
renhout; het laat zich tot planken zagen maar is
niet duurzaam en wordt als timmerhout niet ge*
bruikt.
Uit de stammen vloeit een heldere, weeke en kle
verige hars, die in weinige dagen steenhard wordt.
Deze hars wordt op Obi en Batjan veel gewonnen.
Men ontdoet daar de stam over de helft van zijn om
trek en over een hoogte van 15—20 c.M. van de
schors. De hars begint dan dadelijk aan de boven
zijde van de wond uit de bast te vloeien. Van tijd
tot tijd neemt men een nieuwe strook bast weg,
waarop wederom hars te voorschijn komt.Na verloop
van tijd wordt de eerste zeer heldere en lichtgekleur
de massa ondoorzichtig en donkerder. Voor het
vervoer wordt het produkt af gebikt, om de aan ge
kleefde verontreinigingen te verwijderen. Het komt
als halfharde copal of zachte copal op de westersche
markt.
Aan den voet van oude of vaak reeds verdwenen
!c>
boomen treft men groote stukken onderaardsche ;
copal aan, die na afgebikt te zijn als harde copal in C ■
den handel komen. Ze hebben een hoogere waarde
dan do soort die uit do schors vloeit. Behalve op
Batjan en Obi wordt Damar daging ook gewonnen
op Sumatra, Banka, Borneo (Westerafdeeling, waar
Pontianak de uitvoerhaven is), Celebes en de Molukken. De voornaamste uitvoerhavens zijn Makasser met 3—5000 ton per jaar en Ternate met onge
veer 2000 ton jaarlijks.
De naam „damar” heeft tot veel verwarring aan
leiding gegeven. De inlander verstaat onder damar
alle brandbare harsen. Wat men in den handel
Damar (zie aldaar) noemt is de hars van Shorea- en
Hopea-soorten. De naam Copal is een West-Indisch
woord, dat oorspronkelijk gebruikt werd voor de
hars van sommige boomachtige Leguminosen.
Oost-Indische Copal (in den handel het best als
Manila-copal bekend) komt uitsluitend van Agathis
... .
alba. Hot smeltpunt ligt bij ongeveer 100° C. i><2 y *• •
: >.
AGAVE, fam. Amaryllidaceae. Nanas sabrang
-Tj f
t
(mal.). Kruidachtige planten uit tropisch Amerika,
ingevoerd wegens de bruikbaarheid van de vezels in
h!
do bladeren. De niet-bloeiende planten bestaan uit
een bladroset van vleczige bladeren met een stekeli- /*•,
;
gen rand. Uit oude planten komen do zeer grooto
J
bloeiwijzen te voorschijn. Op Java worden in hoofd-. ...
zaak twee soorten gekweekt n.1. AGAVE CANTA- j
LHRoxb. en AGAVE SISALANA Perr. (= Agave '
rigida var. sisalana.). Zie VEZELSTOFFEN.
AGEL. Zio CORYPHA. <-Ta.. . ■ -«W
^
AGERATUM CONYZOIDES L. fam. Compositae. ....
/ ..> ^
Tonibak, Daoentombak (mal.), Babadolan (soE2ïD.). / ,■ —? - *
Kruidachtigo plant met witte of blauw-violotte
. /" / r
bloemlioofdjes, overal als onkruid to vinden. De
sterk aromatische^ bladeren zijn een bekend volks
geneesmiddel. c'-l -1 4 t.
r.
AGLAIA, plantengeslacht derMeliaceae. Boomen
met onevengovinde bladeren en kleine gelo of wit
te bloemen in grooto wijdvertakte pluimen. Ver
schillende soorton van dit geslacht komen in Nederlandsch Indiö in het wild voor. Van enkele is het
hout zeer goed als bouwhout bruikbaar, maar do
boomen worden nog zelden aangeplant.
2
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AGLAIA ODORATA — AGRARISCHE WET.

volge van het aannemen van een amendement in de
AGLAIA ODORATA Lour., fam. Meliaceae.
zitting der 2do Kamer van 17 Mei 1866, waarbij, in
Tjoelan (soend.), Patjar tjina (mal.). Heester of
stede van toekenning van grondeigendom aan den
kleine boom met gevinde bladeren en gele bloemen,
inlander, aan dezen slechts het erfelijk individueel
afkomstig van China en in Indië veel in de tuinen
gebruik werd gewaarborgd, werd het ontwerp inge
gekweekt. De kleine welriekende bloemen worden
trokken. De Minister Myer diende een ander ont
gaarne in het haar gestoken en tusschen kleederen
werp in, door zijnen opvolger Trakranen overgeno
gelegd. Bovendien worden ze door de Chineezen ge
men, waarbij regels werden gesteld voor de uitgifte
bruikt om hun thee te aromatiseeren. Een afkooksel
van woeste gronden in erfpacht. Doch ook dit ont
der bloemen is een verkoelend middel bij koorts; een
werp werd ingetrokken na hot aannemen van een
aftreksel der bladeren wordt aangewend bij veneri
amendement (26 Juni 1867), bepalende dat ingeze
sche ziekten.
tenen van Ned. Indië, met inbegrip van inlanders en
AGNI. In den ouden godsdienst der Indiërs de God
oostersche vreemdelingen, als erfpachters zouden
van het vuur. Zie HINDOEÏSME.
kunnen optreden.
AGNIETEN-EELANDEN. Groepen van kleine ko
De minister De Waal verdedigde de agrarische
raaleilanden in de Java-zee, ten N.W. van de baai
wet, welke 13 April 1S69 bij de Tweede Kamer in
van Batavia, tijdelijk bezocht door visschers en voor
kwam, en na eenige wijzigingen door de beide ka
den klapperpluk.
mers werd aangenomen. De naam, aan die wet gege
AGOENG of AGENG. Jav. woord, dat „groot”
ven, is ontleend aan de Romcinscho „leges agrariae”
of „verheven” beteekent en bij de titels van som
van Licinius Stola en de Gracchen, die het staatsdo
mige hooge personen gevoegd wordt en ook wel als
mein onder de burgers wilden verdoelen; hij heeft
bergnaam in gebruik is. Bekende personen, dien
dan ook inderdaad vooral betrekking op dat gedeel
naam voerende, waren o.a.: Aboe’1 Fatah, Sultan
te der wet, hetwelk regelt de uitgifte van gronden
van Bantam, en Praboe Pandita Tjakra Koesoema,
(in erfpacht)1) Wij handelen het eerst over het ge
vorst van Mataram, die tijdens het bestuur van Coen
deelte der wet, dat daarop betrekking heeft.
Batavia belegerde en in 1645 overleed. Zie JAVA.
De wet zelve bevat hieromtrent slechts zeer enke
Onder de bergen van dien naam noemen wij:
le voorschriften, bepaalt nl. alleen dat, tot het
Gocnoeng Agoeng, berg op den Noordwestedomein van den lande behoorende, gronden in
lijkcn uithoek van Bantam, in het Noorden uitlooerfpacht zullen worden afgestaan voor niet langer
pende in de St. Nicolaaspunt en Zuidelijk samen
dan 75 jaren, dat de G. G. zorgen moet dat geenerlei
hangende met den Goenoeng Batoer.
afstand van grond inbreuk maakt op de rechten der
Goenoeng Agoeng, bergrug in de Preanger regent
inl. bevolking en dat bij algemeene verordening na
schappen ten N.O. van den Goenoeng Goentoer,
dere regels omtrent den afstand in erfpacht zullen
grootste hoogte ongeveer 2300 M.
worden gegeven.
Goenoeng Agoeng (Bali). De. hoogste berg van
Bali, ook Piek van Bali geheeten, een fraai regelmati
Voor Java en M. zijn deze regels vervat in het
z. g. Agrarisch besluit, Ind. Stb. 1870 no. 118
ge vulkaankegel, met een topkrater. Hij is 3200 M.
(toegel. in een brief van d. Min. v. Kol. Bijbl. Sts. Ct.,
hoog en door een smalle en diepe kloof gescheiden
Ie Kamer 1870/71, p. 19), gewijzigd bij Ind. Stb. 1872.
van den N.W. liggenden G. Batoer. (Zie aldaar). De
steile, ingekerfde top is niet begroeid.
no. 116 (Toel. Kol. verslag 1872. Lt. N.); 1874no. 78;
1877 nos. 196 en 270; 1888 no. 78; 1893 no. 151;
AGOES. Zie BAGOES.
1895 no. 199; 1896 no. 140; 1904 no. 325 en 1912 no.
AGRARISCH BESLUIT.Zie AGRARISCHE WET.
AGRARISCH EIGENDOM. Zie AGRARISCHE
235. Als algemeen beginsel is daarbij aangenomen
WET.
dat alle grond, waarop niet door anderen recht van
AGRARISCH REGLEMENT VOOR SUMATRA’S
eigendom is bewezen, domein van den staat is.
De uitgifte in erfpacht van grond op J. en M. kan
WESTKUST. Zie GROND (RECHTEN OP DEN)
en OVEREENKOMSTEN.
geschieden, hetzij op initiatief van het Gouvt., hetzij
op aanvrage van particulieren.
AGRARISCHE WET noemt mende wet van 9 April
1870 Ind. Stb. 55, tot aanvulling van art. 62 R. R.
Is het eerste het geval dan worden gronden, voor
Zij had ten doel eene oplossing te geven aan het toen
uitgifte in erfpacht vatbaar en geschikt, van Gouvts
bij uitnemendheid belangrijke koloniale vraagstuk,
wege beschreven en in kaart gebracht en bij perceelen
op welke wijze aan de particuliere industrie de gron
van omstreeks 500 bouws aangeboden ter openbare
den te verschaffen, die zij noodig had, en tevens
mededinging. Door eene commissie, benoemd door
regels te stellen ter handhaving en uitbreiding van
het hoofd van gew. best. en uit een Eur. en inl. amb
de rechten, door de inlandsche bevolking op den
tenaar samengesteld, wordt nagegaan, welke gron
grond uitgeoefend. Reeds in 1862 was een door den
den ter uitgifte geschikt zijn, en welke daarvan in
Min. Uhlenbcck ontworpen wets-ontwerp ingediend,
verband met de onder te noemen bepalingen moeten
dat den inlanders op Java de vergunning wilde
worden uitgezonderd. Zij onderzoekt tevens welke
schonken hunne gronden aan Europeanen te verhu minimum-pachtsom 2) gevraagd moet worden, verren en de voorwaarden regelde, volgens welke inlan
ders als arbeiders gehuurd konden worden. (Zie
J) Van de hieronder bedoelde erfpacht van do
OVEREENKOMSTEN). Veel omvangrijker was
meingrond onderscheide men wel andere — terecht
het ontwerp cultuurwet van den Min. Fransen v. d.
of ten onrechte — met den naam „erf pacht” be
Putte, dat aan do inlanders den eigendom van
titelde rechten. Zie de verwijzingen onder ERF
PACHT.
hunne gronden wilde toekennen (zie GROND.
RECHTEN OP DEN —), aan hen de bevoegdheid
2) Dit minimum was oorspronkelijk bepaald
wilde geven hunne gronden ook aan niet-inlanders te
op ƒ 1—/ 5 per bouw, naar mate van de gesteld
verhuren en de woeste gronden, aan den Staat behoo
heid en ligging. Tegen dit bedrag werden echter
rende, in erfpacht wilde afstaan. De basis van het
spoedig bedenkingen geopperd, in verband met
gehcele ontwerp was toekenning van het recht van
de bezwaren, met welke de landbouw te kam
eigendom op den grond aan den inlander, die dezen
pen heeft en wegens de willekeur, bij eene zoo
in erfelijk individueel gebruik bezat. Doch tengegroote speelruimte onvermijdelijk. Met het oog
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vaardigt eene schetskaart van de aanwezige gron in de naaste desa’s moet worden bekend gemaakt.
den, die zij verdeelt in zooveel mogelijk één geheel
Op het verzoek wordt binnen drie maanden beslist,
.=
uitmakendo perceelcn van ongev. 500 bouws en
door den Directeur van Binnenlandsch bestuur
brengt van dit alles verslag uit, waardoor het h. v. g.
indien de aanvraag op grond van wettelijke bepa
b. in staat wordt gesteld do noodige voorstellen te
lingen moet worden afgewezen, in alle andere ge
doen. Daarna worden de landen opgemeten, beschre
vallen door den Gouvemeur-Gencraal.
Zie verder omtrent de wijze van uitvoering der
ven en in kaart gebracht, en als tot de aanbieding
door de Regeering besloten is, eene openbaro uitbe
bepalingen op de uitgifte van gronden Ind. Stb. 1904
steding gehouden. Ten einde belanghebbenden in de
no. 304 en 1909 no. 311 alsmede bijbl. 3864, 4767,
5270, 5442 en 7079.
.
JG
gelogenhcid te stellen, hunne bezwaren tegen de uit
gifte in te brengen, wordt in de naaste dorpen bekend
Ter handhaving van de rechten van het Gouvt. CcP'"'. ' 'a
gemaakt, dat het voornemen bestaat tot het ver
mogen niet worden uitgegeven: Gouvts. koffie-tui-f
pachten dergronden. De uitbesteding geschiedt hetzij
nen, djati- en andere bosschen, de laatste voor zoo?
door inschrijving voor eene pachtsom, (canon), jaar
ver zij onder geregeld beheer zijn gebracht (zie V”' ’
f*.
lijks per bouw te betalen en die boven het genoemde
BOSCHWEZEN) en evenmin gronden, gelegen in
p
minimum moet zijn, doch eerst ingaat met het
door de Koningin aan te wijzen streken, die beschik-. ^
<J
zesde jaar na dat, waarin de inschrijving van het
baar moeten blijven voor de Gouvts. koffie-cultuur.
erfpachtsreclit in de daarvoor bestemde openbare
(Hierbij zij intusschen aangeteekend dat, in verband .
, fHv
registers heeft plaats gehad, hetzij door inschrijving
met de opheffing bij de wet in Ind. Stb. 1915 no. 491
voor zoodanige pachtsom, benevens eene bijzondere
van de Gouvts. koffiecultuur, bij een K. B. van 15
storting in *s lands kas, ter vergoeding van op de
Juli 1916 no. 47 de z. g. groote koffiereserve op •'
Java is ingetrokken.) Gronden, voor openbare mark- ƒ ’
gronden mogelijk reeds aanwezige aanplantingen, ge
ten afgezonderd, of voor den openbaren dienst ƒ ■:)
bouwen enz., te botalen, als niet anders bepaald is,
bestemd, mogen evenmin worden uitgegeven. Wan- i \ y Oi
vóór de inschrijving. Binnen één maand na do slui
neer derden recht op gronden hebben, mag zonder
!/ ' /
ting der inschrijving wijst de Gouv. Gen. de erfpacht
hunne toestemming daarover niet worden beschikt,
toe of weigert die, telkens bij een met redenen om
kleed besluit. Hij, aan wien de erfpacht is toegewe
terwijl gronden, naar de instellingen der inlanders
zen moet, op straffe van intrekking der toewijzing,
als gewijd beschouwd, niet mogen worden afgestaan.
Erfpachters kunnen alleen zijn Nederlandsche
het bedrag der kosten voor het opmeten, beschrijven
onderdanen, ingezetenen van Nederland of van
en in kaart brengen van den grond in ’s lands kas
Ned.-Indië en vennootschappen van koophandel in
storten.
Ned. of Ned.-Indië gevestigd. Voor landsdienaren gel
Uitgifte in erfpacht van woesten grond op aan
vrage van particulieren, kan alleen plaats hebben
den met opzicht tot do erfpacht de bepalingen, die
voor hen zijn vastgesteld betreffende de deelneming
ten aanzien van: a. niet reeds van Gouvts. wege
m ondernemingen van landbouw en nijverheid. De
opgenv' ten grond, b. grond, die wel is waar reeds van
rechten en verplichtingen van den erfpachter wor
Gouvt -.wege is opgemeten, maar in de eerste
den, onafhankelijk van den landaard der erfpachters,
ciri'- jaar niet voor openbare aanbieding bestemd is,
behoudens bijzondere bepalingen hoofdzakelijk neer
grond, welks openbare aanbieding vruchteloos
gelegd in Ind. Stb. 1913 n°. 699, dat het tevoren te de
afliep.
zen opzichte geldende en herhaaldelijk gewijzigde Ind
J u het algemeen geeft de Regeering er de voorkeur
Stb. 1872 no. 237a heeft vervangen, boheerscht door
aan de gronden in het openbaar aan te bieden, met
de voorschriften van het Burg. Wetb. voor Indië; hij
het oog op de meerdere kans, alsdan eene hoogcre
mag echter ten eigen gebruike af- of uitgravingen
pachtsom te verkrijgen (vergelijk de rede ■v an den
doen van steen, klei of andere soortgelijke tot het erf
Minister De Waal Malefijt bij het begrootingsbehoorende grondspeciën, welke niet het voorwerp
debat in de Ile Kamer van 22 November 1912,
zijn van eigenlijk gezegde mijnontginning. De delf
Bij!. He K. 1912/13 blz. 777). Niettemin komt
zond:;V’i'.'o aanbieding feitelijk zelden voor en ‘ stoffen bevattende ondergrond toch is niet in de erf
pacht begrepen; do erfpachter moet de ontginning
v.oidi erfpacht nagenoeg steeds op aanvrage
daarvan door anderen gedoogen (zie MIJNBOUW).
verleend Jiij aanvrage moeten de gronden vanOver boomen en gewassen, al of niet door hem zelf
w<•</.• de aanvragers zijn opgemeten en in kaart ge
aangeplant, heeft de erfpachter de vrije beschikking,
bracht, of de daarvoor reeds gemaakte kosten aan
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Voor het aan
het Gouvt. worden teruggeven, en moet de aanleggen van waterleidingen of het gebruik van bevrager aannemen jaarlijks eene pachtsom te betalen
boven het vroeger vermelde minimum, c. q. ver staando leidingen of stroomen moet do erfpachter
do vergunning van den G. G. hebben, die daaraan
meerderd mot de straks genoemde vergoeding voor
voorschriften ten algemcenen nutte kan verbinden.
aanplantingen, gebouwen etc. Ook in dit geval wordt
Bjj de uitoefening van zijn recht is do erfpachter on
door de commissie een onderzoek ingesteld en eene
derworpen aan de bestaande of intevoeren algemeene
schetskaart vervaardigd, terwijl het aanzoek ook
belastingen, mot dien verstande dat do verponding
niet geheven wordt gedurende het jaar, waarin de
op de toenmalige slechte tijden werd in 1877 als
inschrijving van het erfpachtsrecht heeft plaats ge
norm voor zeer goede gronden / 2.50 a ƒ 3.— per
had en do volgende 10 jaren. Deze laatste bepaling,
bouw, voor minder bevoorrechte streken ƒ 1.— &
dio in 1888 is vastgesteld, word gemaakt om de on
I 1.50 p. b. gesteld; in 1894 is de Regeering weder
tot het minimum van /1—/ 5 teruggekeerd. Wan dernemers, die zeer onder do toen heerschende land
bouwcrisis leden, eenigszins te gemoet te komen.
neer slechte of zeer middelmatige gronden worden
gevraagd voor het vormen van grenzen, voor wei Tegelijkertijd werden zij vrijgesteld van het hoofd
geld, dat vroeger van hen gevorderd word voor eiken
den enz., kan tot ƒ 0.50 worden gegaan, welk be
werkbaren man, die op hunne landen verblijf hield
drag verhoogd kan worden als aan de gronden la
en in do termen viel om heorendiensten te verrich
ter eene andere bestemming wordt gegeven. In
ten. Daarentegen werd do op do erfpachtslanden
bijzondere gevallen — zie beneden — wordt nog
gevestigde bevolking van alle heerendiensten vrijbeneden dit minimum gegaan.
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gesteld, behoudens die, gevorderd in het belang der
openbare veiligheid, of tijdelijk tot wering van ram
pen van hooger hand of tot afwending van algemeen
gevaar. Niettegenstaande de afschaffing van het
hoofdgeld is deze vrijstelling gehandhaafd. Do erf
pachter heeft het recht op zijne gronden de produc
ten aan te kweeken die hij zelf verkiest, met uit
zondering van de papaver, en dit ter handhaving
van het opium-monopolie van den Staat. Zoutaan
maak is hem eveneens verboden. Ten einde benadeeling van do belangen der schatkist tegen te gaan,
kan de G. G. de teelt van koffie verbieden op gron
den, wier ligging binnen een bij ordonnantie vast te
stellen afstand van Gouvts. kofBeplantingen geble
ken is aanleiding te geven tot het onttrekken van
koffie uit Gouvts. plantingen aan de verplichte levering (zie echter boven en voorts onder KOFFIE
CULTUUR. GOUVts —), zonder dat dit kan be
let worden door maatregelen van overheidswege
'te nemen of te bedingen. In 1913 werd van die
bevoegdheid gebruik gemaakt voor 5 perceelen in
de Preanger regentschappen.
Gronden, vroeger door het Gouvt. in huur uit
gegeven, kunnen aan de huurders op hun verzoek
in erfpacht worden afgestaan, mits dit voordeelig
voor den lande is en gcene algemeene belangen zich
er tegen verzetten. Van deze gronden heeft echter
geene vrijstelling van pachtsom noch van verpon
ding gedurende de eerste jaren plaats, daar beide
dienen ter vervanging der tot dien tijd betaalde huur.
Gronden, niet grooter dan 50 bouws, kunnen voor
kleine landgoederen of buitenverblijven in erfpacht
worden afgestaan tegen betaling eener pachtsom,
gelijkstaande aan het hoogste bedrag der landrente
of der belasting, die deze vervangt.
Voorts kunnen ten behoeve van den kleinen
land- en tuinbouw, uit te oefenen'door minvermogen
de Europeanen of met hen gelijkgestelden, op aan
vraag gronden in erfpacht worden afgestaan volgens
regelen vastgesteld bij kroonordonnantie opgenomon
in Ind. Stb. 1904 no. 326 jo 1905 no. 153 en 1908 no.
263. Volgens die regelen worden gronden met inbe
grip van door inlanders ontgonnene of als gemeene
weiden of uit anderen hoofde tot de dorpen behoorende, mits de inlandsche rechthebbenden die, met
prijsgeving hunner rechten, vrijwillig hebben ver
laten, voor het genoemde doel in erfpacht uitgegeven
tot een uitgestrektheid van ten hoogste 10, in bij
zondere gevallen 25, bouw en voor ten hoogste 25
jaar, welke termijn echter verlengd kan worden. Aan
hen, die zoodanige erfpacht hebben verkregen, kan
van landswege geldelijke bijstand worden verstrekt
ten behoeve van landbouw- of tuinJjouwlioeven in
den vorm van grondbouw- of bedrijfscrediet, (vergel.
Bijbl. 6050, 6787 en 7503). Kolonisatiecommissies
kunnen worden ingesteld ter bevordering en onder
steuning van het bedrijf, alsmede tot uitoefening
van toezicht op het gebruik van verstrekte gelden
en de nakoming van de op den erfpachter rustende
verplichtingen.
Eindelijk is bij Ind. Stb. 1893, no. 151 de gelegen
heid geopend kleine eilanden, tot Java en Madoera
behoorende, in erfpacht te verkrijgen zonder ze eerst
te doen opmeten en in kaart brengen. Wanneer de G.
G. geheele of gedeeltelijke ontheffing verleent van de
verplichting tot opmeting, stelt hij den canon vast
cp een bepaald bedrag, naar gelang van de geschatte
oppervlakte, en waarop latere meting geen invloed
uitoefent.
In de bovengemelde bijzondere regelen betreffende de rechten en verplichtingen van den erfpachter

opgenomen inlnd. Stb. 1913 no. 699, zijn bijzondere
bepalingen opgenomen betreffende a. beloop van boe
te wegens nict-betaling van den canon; b. overdracht
van erfpachtsrechtcn; c. prijsgeving van erfpao hts recht d. vervallenverklaring van dit recht; vooral
ten aanzien van de onderwerpen genoemd onder
b, c en d is belangrijke afwijking van de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek op te merken.
Wat de overdracht van erfpachtsrechtcn
betreft, deze is, voor zoover althans de verplichting
tot betaling van pachtschat reeds is ingegaan, alleen
mogelijk op voorwaardo dat óf zij is voorafgegaan
door voldoening van al hetgeen den Lande tockomt
aan pachtschat berekend tot het einde van het jaar
waarin zc geschiedt en van eventueel verschuldigde
boeten wegens niet betaling der pachtschat, öf de
Directeur van Binnenlandsch bestuur vergunning
tot overdracht heeft verleend.
De erfpachters kunnen hunne rechten p r ij s g ev e n, mits met toestemming van den Gouverneurgeneraal of van de door Hem daartoe bevoegd ver
klaarde autoriteit; deze prijsgeving heeft echter eerst
rechtsgevolg van af het oogenblik der beteekening
van den inhoud der daarvan op te maken notarieelo
akten aan het betrokken hoofd van gewestelijk
bestuur, dat daarvan kennis geeft aan den ambte
naar belast met de in- en overschrijving van vaste
goederen en aan den Directeur van Binnenlandsch
bestuur.
Behalve de vervallenverklaring bij
rechterlijk vonnis, als bedoeld in artikel 733 B.W.,
kent de ordonnantie nog eene eenzijdige adminis
tratieve vervallenverklaring bij Gouvemcments-besluit op grond van niet voldoening van de pacht
schat over drie jaren; zij moet worden voorafgegaan
door beteekening van het daartoe bestaande voor
nemen, waarna do erfpachter nog drie maanden
tijd heeft om aan zijne verplichtingen te voldoen; na
beteekening van het besluit moet binnen acht dagen
ontruiming plaats hebben, waartoe zoo noodigmet
den sterken arm kan worden gedwongen.
Op dezelfde wijze kan vervallenverklaring plaats
hebben voor zoover niet voldaan is — ter uitsluitcnde beoordeeling van den Gouverneur-Gcneraal —
aan het eventueel gemaakt beding, dat do in erf
pacht afgestane grond binneneen bepaalden termijn
in cultuur moest zijn gebracht.
Bijzondere vermelding verdient nog do regeling
omtrent de verplichting tot betaling van
den canon. Nadat bij arrest van het Hoogge
rechtshof van 3 Mei 1900, (T. Hot Recht in Ned.Indië LXXIV blz. 445) en wederom bij arresten
van 7 Juli 1904 en 2 Maart 1905 (T. LXXXIII blz.
99 en LXXXIV, blz. 411) het zakelijk karakter van
den canon was vastgesteld, waarvan het gevolg is
a. dat de betalingsplieht rust niet op een bepaalden
persoon maar op den erfpachter als zoodanig en bij
overdracht van het erfpachtsrecht die plicht, ook
voor zoover betreft do reeds verschenen pachtpenningen, op den nieuwen erfpachter overgaat, b. dat
de canon alleen op het erfpachtsrecht kan verhaald
worden en dus bij tenietgang van dit recht het ob
ject, waarop het verhaal kon plaats hebben, is ver
dwenen (zie over deze gevolgen van de aangenomen
leer het opstel van Mr. P. H. Fromberg in T.
LXXXVII blz. 1), meende de wetgever maatregelen
te moeten nemen, ten einde het Land te vrijwaren
voor de nadeelige gevolgen, diedaaruitkonden voort
vloeien. Bij Ind. Stb. 1905 no. 574 werd daartoe een
nieuw voorschrift in Ind. Stb. 1872 no. 273a ingevoegd, dat sedert, kennelijk mede naar aanleiding van
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mr.Fromberg’s opvattingen gewijzigd, thans is opge
nomen in art. 11 van Ind. Stb. 1913 no. 699. Volgens
dit artikel wordt de erfpachter, ook persoonlijk, aan
sprakelijk gesteld voor de betaling van canon en even
tueel verbeurde boete met bepaling, dat die aanspra
kelijkheid blijft bestaan na overdracht, vervallen
verklaring of prijsgeving met de bijvoeging dat, in
geval van overdracht, ook do nieuwe erfpachter, en
dezo weder ook persoonlijk, voor die betaling aansprakebjk is.
De bepalingen van Ind. Stb. 1913 n<> 699 zijn niet van
toepassing op de gronden voor kleinen land- en tuinbouw afgestaan, bedoeld in het bovengemelde Ind.
Stb. 1904 no. 326. Echter is bij Ind. Stb. 1910 no. 546
bepaald, dat ook de erfpachtsrechten op die gronden
niet kruinen worden prijsgegeven dan met toestem
ming van den Gouvemeur-Generaal of de door Hem
daartoe bevoegdverklaarde autoriteit, terwijl eerstgemeld Stb. zelf bijzondere bepalingen bevat omtrent
eenzijdige, administratieve vervallenverklaring.
Wat de Gouvemementslanden in de BUITEN
BEZITTINGEN betreft, is eveneens allereerst mel
ding te maken van de bepalingen betreffende de
domeenverklarixg. Nadat voor het eiland Sumatra eene afzonderlijke bepaling daaromtrent was
uitgevaardigd bij Ind. Stb. 1894 no. 94f (gehandhaafd
in Ind Stb. 1914 no. 367 waarover beneden), werd
daarop voor alle bezittingen buiten Java en Madoera,
bij Ind. Stb. 1875 no. 199a de bovengemelde bepaling
van het Agrarisch besluit,volgens hetwelk alle grond,
waarop niet door anderen recht van eigendom wordt
bewezen, domein van den Staat is, van toepassing
verklaard. Voor de gewesten Menado en Z. en O.
afd. v. Borneo werden afzonderlijke verordeningen
vastgesteld bij resp. Ind. Stb. 1877 no. 55 en Ind.
Stb. 1888 no. 58 in welke beide, conform de vroegere
regeling voor Sumatra, is bepaald dat alle woeste
gronden binnen die gewesten tot het staatsdomein
bohooren, voorzoover daarop door leden der inheemsche bevolking geen aan het ontginningsrecht
ontleende rechten worden uitgeoefend.
Terwijl tevoren bij verschillende verordeningen
voor elk gewest afzonderlijk de uitgifte van domein
gronden was geregeld, is bij de Erjpachtsordonnantie
voor de Buitenbezittinrjen opgenomen in Ind. Stb.
1914 no. 367, een algemeene regeling daaromtrent
tot stand gekomen, waarbij de vroegere afzonder
lijke ge westelijke regelingen alsmede cenigo alge
meene bepalingen vervat in Ind. Stb. 1911 no. 264
zijn ingetrokken en het onderwerp voor do Bui
tenbezittingen op gelijken voet is geregeld als voor
Java en Madoera; de oude regelingen blijven van
kracht voor zoover aangaat do tevoren verlcendo
crfpachtsrechten.
De voor Java en Madoera geldende bepalingen,
daar opgenomen a. in het Agrarisch besluit, b. in
Ind. Stb. 1913 n° 699, zijn hier, v. z. v. noodig, in
eene en dezelfde verordening samengovat.
Do beide regelingen — die voor Java on Madoera
eonor, en clio voor do Buitenbezittingen andorzijds
— verschillen hoofdzakelijk enkel in de volgende
opzichten.
Terwijl op J. en M. van de uitgifte in erfpacht uit
gesloten zijn „gronden waarop anderen recht heb
ben, indien zij ongenegen zijn zich van hun recht te
ontdoen”, betreft deze uitsluiting voor de Buiten
bezittingen alle „gronden, waarop anderen een zake
lijk of persoonlijk recht hebben”. Uitsluitingen met
hot oog op Gouvcrnements koffiecultuur waren
natuurlijk daar niet noodig.
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Alleen die personen of vennootschappen van
koophandel kunnen als erfpachters optreden, welke
of in Nederlandsch-Indië gevestigd zijn of aldaar be
hoorlijk zijn vertegenwoordigd.
Aanbieding van gronden van landswege heeft in
do Buitenbezittingen niet plaats: erfpacht kan dus
enkel op aanvraag worden verleend.
Overlegging van meetbrieven is niet verplicht;
ontbreken deze, dan wordt de canon geschat opeen
vast bedrag berekend naar de geschatte oppervlakte,
en indien zich grensgeschillen voordoen,dan worden
deze beslist door het hoofd van gewestelijk bestuur
met beroep op den Gouvemeur-Generaal.
Het voorschrift van art. 18 Agrarisch besluit (erf
pacht van grond bestemd voor kleine landgoederen
of buitenverblijven) is niet overgenomen, evenmin
de omzetting van huurovereenkomsten in erfpacht,
terwijl de bijzondere bepaling van Ind. Stb. 1893 no.
151, betreffende erfpacht op eilanden, uit den aard
der zaak voor de Buitenbezittingen niet noodig was,
nu de verplichting tot opmaking van een meetbrief
niet bestaat.
Ook voor de Buitenbezittingen gelden de boven
vermelde bepalingen omtrent uitgifte van gronden
voor kleinen land- en tuinbouw, die echter tot
voor kort nog geen toepassing vonden. Eerst in den
laatsten tijd kwam deze een paar maal voor; zie
hierna. Regelen in acht te nemen bij aanvraag in erf
pacht in de Buitenbezittingen zijn te vinden in Ind.
Stb. 1911 no. 265, gewijzigd bij 1913 no. 353 en 1914
no. 463; vergel. verder bijbl. 5032,5218,5670 en 7528.
Bij K. B. opgenomen in Ind. Stb. 1912 no. 362 zijn
voorts bijzondcro bepalingen in het leven geroepen
omtrenttoekenning van voorrang tothet verkr ijgen van
erfpachtsrecht in de BB. In verband met de omstan
digheid dat zich in den laatsten tijd bij kapitaalkrach
tige Nederlanders een neiging had geopenbaard om
op uitgebreide schaal woeste gronden in de Buiten
bezittingen voor eigen rekening of voor die van der
den in ontginning te brengen, welk streven, in het
belang der ontwikkeling van de Buitenbezittingen,
naar het oordeel der regeering, bevorderd diende
te worden door de aanvragen niet te binden aan het
tot dusver geldend maximum van 5000 bouw vooraldaar uit te geven erfpachtsperceelen, en hen tevens
te beschermen tegen landspeculanten, werden bij
voormelden algemconen maatregel bepalingen om
trent dit onderwerp in het leven geroepen. (K. V.
1912, Kol. 104). Voorrang wordt verkregen krachtens
door den Gouverneur-Generaal, in overeenstemming
met don Raad van Indië, verleendo vergunning tot
landezploratie, welko verleend kan worden aan Nederlandscho onderdanen alsmede aan in Nederland
of Nederlandsch-Indië gevestigde handelsvennoot
schappen, wolker bestuurders en commissarissen of
beheerendo vennooten allen Nederlandsch onder
daan zijn. Voor die vergunning tot landexploratie,
welko gegeven kan worden voor terreinen van niet
meer dan ongeveer 50.000 bouw, moet een vast
recht worden betaald van 2 cents per bouw on per
maand. (Zie omtrent de inning daarvan Ind. Stb.
1912 no. 503). Do voorrang duurt ten hoogste
drie jaar mot dien verstande dat, wordt do grond
waarvoor hij is gegevon, door een derde in erfpacht
aangevraagd, de houder der vergunning tot land
exploratie, binnen een door het hoofd van gewestelijk
bestuur te bepalen termijn van tenminste 6 maan
den, zal hebben te beslissen of hij van de preferentie
gebr uik wil maken en, zoo ja, zelf erfpacht zal heb
ben aan te vragen.
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Behalve bepalingen omtrent intrekking der ver
gunning tot landexploratie, bevat de hier bedoelde
algemeene maatregel nog bijzondere voorschriften
omtrent het, tengevolge van uitoefening van het aan
die vergunning verbonden recht van voorrang, ver
leende erfpachtsrecht en wel wat aangaat: a. de
mogelijkheid van vervallenverklaring (zie hierom
trent verder de ordonnantie opgenomen in Ind. Stb.
1912 no. 502—, welker inhoud in hoofdzaak met de
boven reeds beschreven voorschriften overeenkomt)
en b. de aanwijzing van hen, aan wie overdracht van
het recht mag geschieden. Deze laatste bepaling
geldt ook voor erfpachtsrechten van hen, aan wie
reeds vóór do inwerkingtreding van het besluit gelijke tegemoetkoming (voorrang) was verleend.
In het Koloniaal verslag worden elk jaar statistische overzichten opgenomen betreffende a. op Java
en Madoera, b. in de Buitenbezittingen verleende
erfpachtsrcchtcn. Aan het einde van het jaar 1913
waren op Java 671.34S bouw verdeeld over 311S perceelen, in de Buitenbezittingen S22.069.2 bouw verdeeld over 502 perceelen in erfpacht toegewezen en
aanvaard. Wat Java betreft, waren hierbij nog te
tellen 34.S09 bouw, verdeeld over 80 perceelen,
die vóór de erfpacht was verleend, reeds in huur waren uitgegeven. Het grootst aantal erfpaclitsperceclen is, wat Java betreft, gelegen in de Preanger
regentschappen (1161 -f 18, te zamen omvattende
252.953 -f- S361 = 262.314 bouw). Hierop volgen de
gewesten Besoeki en Pasoeroean; het kleinste aantal
perceelen ligt in Rembang (3 met 269 bouw). In de
Buitenbezittingen bevatten de Lampongsche districten het grootst aantal perceelen (146) met totaal
457.952 bouw; daarop volgen Palembang, Sumatra’s Westkust en de Zuider- en Ooster-afdeeling
van Borueo. Geen crfpachtsperceelen zijn te vinden
in Madoera, Banka, Bali en Lombok, Timor en
Riouw en natuurlijk in de geheel uit zelfbesturende
Jandschappgen gevormde gewesten Soerakarta,
Djokjakarta en Temate.
Voor Ideinen land- en tuinbouw waren alleen op
Java tot einde 1913 aanvaard 142 perceelen omvattende 1163 bouw, terwijl nog 1029 bouw waren toegezegd of afgestaan maar niet of nog niet aanvaard.
In de Buitenbezittingen kwam deze vorm van erfpacht nog niet voor. Intusschen zijn in 1913 een
paar perceelen in de residentiën Lampongsche dis‘tricten en Menado toegezegd.
De Canon bedraagt op Java meerendeeLs voor
nieuw afgestane perceelen een bedrag van ƒ 1.50—
./ 7.50 per bouw. Echter werd die voor 17 van de 42
in 1913 aanvaarde perceelen bepaald op / 1.—
In de Buitenbezittingen werd in 1888 door de
Regeering als beginsel aangenomen slechts bij uitzondering den canon lager te stellen dan ƒ 1.— per
bouw, tenzij het streken geldt, waarvoor een lager
bedrag vooralsnog aanbeveling verdient tot aanmoediging van de vestiging eener particuliere landbouwnijverheid. Gebruik makend van de bevoegdheid om uitzonderingen toe te laten, wordt niet
zelden zelfs tot ƒ 0.25 per bouw afgedaald. Zelfs
werd in 1913 aan „de Verecniging der Paters Capucijnen” een perceel in de Westerafdeeling van
Bomeo afgestaan tegen een canon van / 0.10 per
bouw, welk bedrag mede betaald wordt voor een
perceel in de Z. en O. afd. van Bomeo.
Een ander gedeelte der AGR. WET —lid 5 en 6
van art. 62 R.R. — heeft betrekking op de rechten,
door de inl. bevolking op hare gronden uitgeoefend en
bepaalt dat deze door geenerlei afstand van grond

van Gouvfcs wege mogon worden geschonden alsmede
dat over gronden, door inlanders voor eigen gobruik
ontgonnen of als gemeene woido of uit eonigen
anderen hoofde tot de dorpen behoorendo, door
den G. G. niet beschikt wordt dan ten algomeeno
nutte en ten behoeve van de op hoog gezag inge
voerde cultures, in beide gevallen tegen behoor
lijke schadeloosstelling. Zie daarover ONTEIGE
NING en CULTUURSTELSEL.
De vierde bepaling der agr. wet — lid 7 van art. 62
R. R. — geeft den inlander, die gronden in erfclijk
individueel gebruik bezit, gelegenheid een nieuw
recht te verkrijgen, den zoogen. agr. eigendom. [Zie
GROND (RECHTEN OP DEN—), CONVERSIE],
Deze eigendom geeft, zie artikel 4 van het Agrarisch
besluit, gewijzigd bij Ind. Stb. 1872 no. 116, evenals
het eigendomsrecht volgens het B. W., den inlander
het vrije genot en de vrije beschikkingsbevoegdheid
over den grond, maar is aan zekere beperkingen onderworpen waarover beneden nader. De inlander, die
dezen eigendom verkrijgt, is dan ook ter zake niet
onderworpen aan de bepalingen van liet B. W. Of- en
in hoeverre dit het geval is met niet-inlanders, op wie
zijn eigendomsrecht mocht zijn overgegaan, lost het
Besluit zelf niet uitdrukkelijk op; hierover echter
beneden nader. Om de hier bedoelde beperkingen
wordt dat recht gewoonlijk, in tegenstelling met
het eigendomsrecht volgens het B. Wctb., met een
afzonderlijken naam en wel dien van agrarischen
eigendom aangeduid. Voor den overgang van individueel gebruiksrecht in agr. eigendom (zoogen.
conversie in agr. eigendom), zijn regels gesteld bij
Ind. Stb. 1872 no. 117 (Vgl. Bijl. Kol. vcrsl. 1872
Lt. O)., gewijzigd bij Ind. Stb. 1897 no. 234, terwijl
regelen omtrent de wijze van in- en overschrijving
van dezen eigendom en van het inschrijven van hypotheek op in dien eigendom verkregen gronden zijn
vastgesteld bij Ind. Stb. 1873, no. 38,1881,no.52.,gewijzigd bij 1886, no, 53.1903no.225,1907 no. 98,1908
no. 67Sen 1912no. 464, Bijbl. 3011.3321.3947. 4507.
Zij gelden alleen voor Java en M. De inl., die grond in
erfelijk individueel bezit meent te hebben en dezen
in eigendom wenscht te verkrijgen, moet daartoo een
vex-zoek indienen bij den voorzitter van den landraad
met overlegging van een meetbi-ief, en waar geen
landrente wordt geheven van een taxatie-brief. Bij
zijn verzoek, dat mondeling kan worden ingediend,
geeft hij den naam op, dien hij voert en dien, welken
hij als kind heeft gedragen (Zie NAAMGEVING) en
verklaart dat hij rechtmatig bezitter is, terwijl hij de
noodige inlichtingen verschaft omtrent de gronden
die hij bezit, en den tijd en de wijze van zijn bezit. De
voorzitter vaardigt nu een bevelschrift uit, waarin
hij gelast dat het aanzock in de betrokken desa zal
worden bekend gemaakt, teneinde bclanghebbenden zich kunnen verzetten tegen de bewering van
den inl., dat hij bezitter dier gronden Is. De bekendmaking geschiedt door middel van aanplakking en
mondelinge bekendmaking in de landstaal door een
ambtenaar, daartoe aangewezen door het hoofd van
plaatselijk bestuur, liefst van betrekkelijk hoogen
rang, opdat zijne komst in de de3a opzien zal baren,
Verzet tegen de bewering van den aanvrager kan
binnen den termijn van drie maanden door iedereen
bij den met de bekendmaking belasten ambtenaar of
bij den griffier van den landraad worden ingebracht;
het is zelfs de plicht van den ambt. bij het binnenl.
bestuur om de aanvraag te onderzoeken en bij twijfel verzet aan te teekenen, met name als de gronden
der desa communaal zijn of ais de aanvrager een
' desahoofd is. De landraad beslist na een onderzoek,
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geheel overeenkomstig de burgerlijke procesregelen
van het Inlandsch Reglement, omtrent de al of niet
gegrondheid van het verzet. Wordt dit ongegrond ver
klaard of werd in het geheel geen verzet aangcteekend, dan wijst do landraad bij vonnis het verzoek
toe, van welk vonnis binnen acht dagen een authentiek
afschrift wordt gegeven aan het h. v. pi. bestuur.
Het vonnis wordt nu openbaar gemaakt op dezelfdo
wijze als waarop do bekendmaking geschiedde van
het verzoek, waarna andermaal gedurendo drie
maanden gelegenheid bestaat om tegen het vonnis
van toewijzing verzet te doen echter alleen voor hen
die niet reeds verzet deden, of op wier verzet nog
geen recht is gedaan of wier nader verzet berust
op nieuwo middelen.
Wordt geen nieuw verzet gedaan of dit ongegrond
verklaard, dan wordt weder mededeeling gedaan
aan het hoofd van plaatselijk bestuur, die nu het
noodige verricht om, namens den Gouvemeur-Gcneraal den eigendom aan den verzoeker af te staan
en nu den dag en het uur voor de overdracht van
eigendom bepaalt. Op dien tijd verklaart deze
ambt. dat het Gouvt. den eigendom aan den betrok
ken inl. overdraagt; daarvan wordt een schriftelijke
acte opgemaakt voor den voorzitter van den land
raad bijgestaan door zijn griffier. Alles, wat op deze
ovordracht betrekking heeft, is zoo goedkoop moge
lijk gesteld en vrij van zegel. De regelingen in de ten
deze toepasselijke overschrijvingsordonnantie ver
vat, komen in hoofdzaak overeen met die van de
gewone overschrijvingsordonnantie van Ind. Stb.
IS34 no. 27.
Voor den inlander, die ingevolge de hier ge
molde bepalingen (agrarisch) eigenaar is geworden,
brengt dit niet veel verandering mede. Hij blijft
onderworpen aan landrente of soortgelijke belasting,
waar die van door inlanders bezeten gronden wordt
geheven; bestaat zoodanige belasting niet, dan valt
hij in de verponding. Hij blijft volgens art. 18 van
Ind. Stb. 1S72 no. 117 onderworpen aan heerendienst en eultuurplichtigheid, voor zooverre dio
mocht bestaan en voorzoover die rust op den grond,
evenzeer aan verplichtingen jegens doinlandschc ge
meente, waar zoodanige aan het grondbezit moch
ten zijn verbonden. Zelfs behoudt do regeeringhet
recht om over don grond te beschikken ten behoeve
van cultures, of verplichte levoring van producten
van koffieplantsocnen, voor zoover ernoggouverments koffiecultuur bestaat, te eischen. Verder mag
geen ander zakelij/c recht op den grond worden geves
tigd dan hypotheek en mag hij wel zijn grond aan nietinlanders verhuren (Zie OVEREENKOMSTEN.),
maar mag, op straffo van nietigheid, de grond door
hem niet aan niet-inlanders worden vervreemd.
Op dat laatsto verbod kan door den Gouvcrneur-Genoraal alleen uitzondering worden gemaakt
voor zoover betreft stukken grond, bestemd voor
gewichtige doeleinden, als voorbeeld waarvan wor
den genoemd: do oprichting van inrichtingen van
nijverheid of landbouw van geen grootere uitge
strektheid dan tien bouw, en uitbreiding van be
staande samenwoning van niet-inlanders.
in omvang on wat betreft de gevolgen verschilt
dus de (agrarische) eigendom niet van liet inlandsch
bezitrecht en onderscheidt het zich daarvan alleen
door don naam on door het feit dat — in verband
mot de formuleering van artikel 1 van het agrarisch
besluit — de grond, waarop deze eigendom is ge
vestigd, niot meer behoort tot het domein van den
Lande. Bogrij pelijk is dan ook dat do vraag is gedaan
of terecht aan dit recht de naam eigendom is gege-
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ven. Eerst dan wordt deze benaming waarheid, wan
neer con niet-inlandor, langs anderen wog dan dien
van vervreemding of ook door vervreemding — inge
val daartoo door do Regeering krachtens hare even
vermelde bevoegdheid vergunning wordt verleend —
den agrarischcn eigendom verkregen heeft. Althans
houden dan de bepalingen in artikelen 18 en 19
van Ind. Stb. 1872 no. 117 genoemd, op te gelden
en moet men wel aannemen dat op dien verkrijger
de voorschriften van het B. W. van kracht worden.
Voor den eersten, inlandschen, verkrijger van
agrarisch eigendom is het eenige voordeel, behalve
in de mogelijkheid van hypotheekverleening, ge
legen in de omstandigheid dat hij daardoor in het
bezit van een Jegalen titel voor zijn recht op den
grond komt en dus hij er gemakkelijker in zal slagen
overeenkomsten, bijv. tot verhuur, betreffende
zijn grond te sluiten; het blijkt echter niet dat dit
voordeel op hoogen prijs wordt gesteld. Van deze
gelegenheid om een beter omschreven, door een
schriftelijken titel gewaarborgd, recht te erlangen
wordt toch slechts weinig gebruik gemaakt. Tot
ult° 1913 bohoorden nog niet meer dan ruim 11.125
bouw aan inlanders in agrarischen eigendom toe,
terwijl nog 193 aanvragen voor ruim 952 bouw
in behandeling waren; zie Kol. verslag 1914. De
grootste uitgestrektheid dier gronden is gelegen in
de residenties Kediri, Madioen, Pekalongan, de Preanger, Soerabaja en Semarang. Op Madoera komt
agrarische eigendom niet voor. Een niet gering ge
deelte dier aanvragen is in vroeger jaren zeer
zeker gedaan op aandrang van ondernemers, die
voor langen tijd gronden wilden huren, in het bij
zonder ten behoeve der suikerindustrie. Terwijl toch
andere gronden slechts voor korteren tijd konden
worden verhuurd aan niet-inlanders, kon de huur
termijn voor eigendomsgronden 20 jaar beloopen,
zie art. 3 van Ind. Stb. 1895 no. 247 en tevoren Ind,
Stb. 1871 no. 163. In de nieuwe Javasche grondhuurordonnantie in Ind. Stb. 1900 no. 240 komt dit ver
schil niet meer voor. Zie over de bezwaren door den
inlander tegen dit instituut gevoeld de uitvoerige be
schouwingen van mrs. G. André de la Porte, M. C.
Offcrhaus, G. A. Derx en A. Heymans in het „Over
zicht van de uitkomsten der gewestelijko onderzoe
kingen naar ’t recht en de politie” van de Mindere
Welvaartcommissie (Batavia 1911, I blz. 274. Zie
ook II blz. 89).
Eindelijk bepaalt de agrar. wet — zie lid 8 van
art. G2 R.R. — nog dat verhuur of in-gebruikgeving
van grond door inl. aan nict-inl. kan geschieden vol
gens regels bij algem. verord. te stellen. Deze regels
zijn thans voor Java en Madoera vervat in de evengemeldo grondhuurordonnantic on voor Sumatra’s
Westkust in het dadelijk te noomen Agrarisch Reglement (waarover verder onder OVEREENKOM
STEN).
Eene uitgavo van de agrar. wet en de daarop be
trekking hebbende stukken is bezorgd door A.
Myer. „Verzameling van alg. verord. betr. het agrar.
regt.”3e druk. Batavia (thans verouderd). Onderden
titel „Agrarischo regelingen” is een handleiding voor
de toepassing der boven medegedeeldo en andere
voorschriften, samengesteld ondor toezicht van J.
Polak door J. F. W. van der Meulen en J. Ph.
Freyss (Batavia 1911).
Bij Ind. Stb. 1915 no. 9S is afgokondigd een
AGRARISCH REGLEMENT voor S u mat ra's Westkust. Ondanks do golijkheid van naam regelt dit
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AGRARISCHE WET — AJERBANGIS.

reglement andere onderwerpen dan het boven be
sproken z.g. Agrarisch Bosluit. Zie daarover onder
GRONDEN — RECHTEN OP DEN —, en OVER
EENKOMSTEN.
AHA. Zie BUIDELDASSEN en KANGOEROE’S.
AHLIWARIS, in het Mohammedaansche recht:
erfgenamen.
AHLO of PANKAO. Naam op Celobos voor een
Neushoornvogel, Cranorrhinus cassidix, op Makassar
Boeroeng tahoen of Jaarvogel genaamd, daar de in
boorlingen zeggen, dat er jaarlijks een nieuwe ring
op den hoorn groeit; deze naam wordt in do Molukken ook aan Rhytidoceros plicatus gegeven. Vele
Neushoornvogels, die in holen en boomen leven, ma
ken een nest zoodanig ingericht, dat het wijfje in den
broedtijd daarin geheel opgesloten en ingemetseld
wordt, zoodat er slechts cene opening overblijft,
waardoor het wijfje den snavel kan steken. Op OostJava wordt Rhytidoceros plicatus dan ook de jaloerjr
Bche vogel genoemd.
/*'**
^ AI, gewoonlijk POELOE AI of WAI genoemd.
/./%■■ *
Eilandje behoorende tot de Banda-groep, dat in
1616 op de inboorlingen is veroverd, toen er het fort
Revonge werd opgericht, waarvan do ruïnen nog
te zien zijn. Dit eiland rijst steil uit zee op en is
evenals Roen vlak met als hoogste verhevenheid de
„kota Parampoean”, die volgens Verbeek (Banda’verslag, Jaarb. Mijnw. 1900, blz. 2 fig. 1 en 3) ±
60 M. hoog is; Witkamp in T. A. G. 190S, 809 geeft de
hoogte met 136M. aan; liet bestaat geheel uit koraalkalk, vermoedelijk opeen ondergrond van andesict.
Even ten Oosten van fort Revenge (Noordkust) is
een aanlegsteiger; bij dit fort ligt de Kampong Ai,
waarvan in 1906 de bevolking ongeveer 700 zielen
telde. Er zijn op-het eiland enkele notemuskaatperken./T f *lv
AIMERE (BAAI VAN). Een 11 K.M. breede, open
baai met zeer stellë kïïsteh aan de Z. kust van Flores
op ongeveer 120° 50' O.L. van Gr., bew. den vulkaan
Roka. Zoowel voor de kampong Aimere als aan den
W.kant der baai wordt ankergrond gevonden. Zie
Zeemansgids O..I. Axch. dl. IV.fv *"
AISBPOET. Zoo wordt volgens den mijningenieur
F. T. Mesdag (Jaarb. Mijnw. 1912), een in den aller
jongsten tijd nieuw ontstane eruptiekegel in het
Sopoetanmassief (Minahasa) genoemd. De naam beteekent: wat pas uitgeworpen is.
AJAM of AYAM. Algemeen gebruikte naam voor
Hoenders: Ajam-oeian (Boschkip), Ajam-rimbo of
Ajam-dlas, ook Bengkiwo, Bekikko en Brooga ge
noemd, is de Gallus bankiva of Jerrugineus, die op
vele eilanden gevonden wordt, ook op het Indische
vasteland en algemeen gehouden voor den stam
vorm van onze tamme hoenders. De Soendaneezen
noemen hem Kasintoe, op Celebes heet hij Manoohoeta. Op Java heet de Gallus varius Pitlewomio.
Ajam-merah-maUi is de Acomus inorruilus, een kuifloozefazant van Sumatra. A jam-anxsde Amaurornis
phoenicura, een Waterhoentje, op West-Sumatra ook
Roa-roa genoemd.
AJAM-AJAMAN. Javaansche naam voor Izobrychus cinnamomea, een Reiger. Zie BAMBANGAN. Volgens Horsfield ook een Lijster, Oreocincla
malayana. Op West-Sumatra Bango bantja en
Tjoang.
AJANG-GEBERGTE. Zie JANGGEBERGTE.
AJËG-AJËG-DJAMBANGAN. Op de grens der
afdeelingen Pasoeroean en Probolinggo; het middel
ste- en oudste gedeelte van het Tengger-Sëmeroegebergte. De oude ringwal, die de oorspronkelijke

grootc caldcira begrensde, is alleen aan do westzijde
in de bergen Ajeg Ajcg (2819 M.),_ Kootocgan (2832
M), Koekoesan (2800 M.) en Djambangan (3019
M.) bewaard gebleven; zuidelijk daarvan verdwijnt
hij onderdo jongere Sömeroe-producten. Binnen dien
ringwal liggen evenals in den Tengger-kctel meerde
re eruptieccntra, doch meer verspreid, zoodat slechts
kleine deelen van den oorspronkolijken kraterbodem
nog te zien zijn, die daarbij nog op verschillend ni
veau zijn gelegen. In het Zuiden vindt men als
hoogste en voornaamste kegel de Këpala (3035 M.);
in het Noorden liggen 3 overblijfselen van vroegere
ringwallen, waarvan één een,meertje, do Ranau
Këmbolo omsluit. Aan de noordelijke buitenhelling
van den Ajeg Ajcg liggen nog 3 kleine meertjes:
Ranau Pani, Ranau Rëgoeloo en Ranau Dringoe,
waarvan do beide eerste vermoedelijk kratermeertjes
zijn, het laatste echter door natuurlijke afdamming
is ontstaan. — Uitvoerige beschrijving met kaart
bij Fennoma in Jaarb. Mijnwezen 1S86. Wet. Ged.
24—32 en Verbeek, Java. J27 en 139.
AJER. Mak water, rivier. Het woord wordt vaak
bij rivieren of aan wateren gelegen plaatsen ge
voegd. Ajer blanda (Hollandsch water) = mine
raalwater.
AJER ANGAT (= heet water) ter Sum. Westk. I.
Een dernegeri’s van do VI Koto ten N. van Padang
Pandjang; II. Een negeri ten O. van Sidjoendjoeng;
III. Een historische plek bij een beschreven steen
(Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 49, No. 17) in de ne
geri Pariangan, 12 K.M. ten W. van Fort van der
Capellen (zie aldaar). Op de drie plaatsen bevinden
zich warme bronnen, welker water genezende kracht
moet bezitten.
AJER MANTJOER (= waterval). Bergstroompje
ter Sumatra’s Westkust, waarvan het water een
schoonen waterval vormt van meer dan 25 M. val,
waarna het in de Aneirivier vloeit ; de tandradbaan
in de zoogenaamde Aneikloof loopt tusschen die
rivier en den waterval, en dicht langs den laatsten
(zie ANEI).
AJER MERANG (mal.). Het vocht dat verkregen
wordt door de asch van rijsthalmen met water uit te
loogen. Men gebruikt het als ingrediënt van recepten
en om het hoofdhaar van vet te ontdoen.
AJER POETIH. I. Linker zijtak van de Sinamarrivier ter Sum. Westk., welke door een woeste kloof
loopt; daarlangs wordt de nieuwe transportweg
van Pajokoemboeh naar Sumatra’s oostkust aan
gelegd, wolke via Sarilamak, Pangkalan Kota Baroe
en Bangkinang zal loopen, een moeilijk werk waar
aan reeds jaren wordt gearbeid. Do kloof ligt ^ 20
K.M. van Pajokoemboeh verwijderd en is per auto te
bereiken. Zij is over het algemeen vrij breed, maar
buitengewoon steil verheffen zich aan weerszijden
de meest onbegroeide kalkrotsen, waarvan talrijke
watervallen zich naar beneden storten. Het rivier
tje ontleent zijn naam (wit water) aan het feit, dat
het in de kloof over zijn geheele lengte met wit
schuim is bedekt door de kracht, waarmede het
over de groote steenmassa’s bruist.
II. Een zijtak van de Anei (zie aldaar).
AJER TABIT (= opwellend water). Sum. Westk.
I. een badplaats met helder bronwater, 5 K.M. ten
Z. van Pajokoemboeh, welk water, de helling van
den Sago afvloeiend, tal van rijst-pelmolens drijft.
Het daarbij gelegen gelijknamige dorp was in oude
tijden zeer bekend door het aldaar gehouden adatgereeht (Balai Djaring).
.
II. een negeri in Tilatang bij Fort do Koek.
?
AJERBANGIS. Onderafdeeling der afdeeling Loe-

AJERBANGIS ~ AKAR WANGI.
bock Sikaping (zio ald.), Sum. Wcstk., mot ge
lijknamige hoofdplaats, standplaats van een Civiel
Gezaghebber (gow. reorgan. Ind. Stb. 1913 No.
321). Het was vroeger een residentie, lator werd
het een afdeoling, waartoe ook Loeboek Sikaping
en Rau behoordon (tot 1891). Do tegonwoordige
onderafdccling bestaat uit do districten Ajerbangis
en Oedjoeng Gading. Zij vormt hot Noordelykst
gedeelte der laaglanden aan zee, bestaat uit een
laag, warm kustgedeelte, en landwaarts uit de
Zuidelijke en Westelijke uitloopers van den Goenoeng Malintang (ruim 2200 M.), een niet meer
werkzamen vulkaan op do grens der residentie
Tapanoeli. De eenige rivieren van belang, beide
ontspringend op de hellingen van dezen berg, zijn
do Batang Kilang in het Z. en de Ajer Bangisriv. of Batang Sikabau in het midden; de laatste
rivier vormt benedenstrooms, gezamenlijk met de
eerste in het geheel van haar benedenloop, een reustig moeras: Kantjah La was, dat onbewoond is en
slechts door een smallen en lagen duinrand van de
zee wordt gescheiden. Er heerscht hier een warm
kust-klimaat, de gemidd. jrl. regenval te Ajer
bangis bedraagt 3012 m.M.$De landstreek is door
verloop van bevolking sterk achteruitgegaan, de
handel is verminderd, do reede van Ajerbangis,
geheel open liggend voor den westerstorm, is slecht;
bovendien is de afgelegen ligging niet gunstig voor
ontwikkeling, waar inwendige kracht ontbreekt. De
onderafdeelingisdooreen goeden rijweg,dievan A. B.
over Ajer Balam, Parit en Moearo Kiawai naar Simoang Ampat en vandaar naar Taloe loopt, met het
overige gedeelte der afdeeling Loeboek Sikaping ver
bonden. Deze weg is van A.B. tot aan de grens der
Ophirdistricten 45l/a K.M. lang, vandaar tot aan S.
Ampat bijna 25. en verder tot Taloe, do hfdpl. der
Ophir-distr. 30 K.M. De voornaamste plaatsen in de
onderafd. zijn: Ajerbangis, gelegen aan de baai en
aan den rechteroever der rivier, Parit en Oedjoeng
Gading aan den grooten landweg, on Sikilang aan
zee. De hoofdplaats A.B.iszeerachteruitgegaan. Een
maal was hier do zetel van een resident, thans woont
er slechts een civicl-gezaghebber; do havenmeester,
die vroeger noodig was voor den belangrijken handel
op Padang, Singapore en Pinang, is verdwenen; de
groote beuling van de vroegere militaire bezetting
ligt geheel verlaten, en alleen do breede wegen,
lommerrijke lanen en het groote gouvemements-etablissemcnt met hoog en mooi geboomte, herinneren
aan de vorvlogcn grootheid. A. B. kan terecht ge
noemd worden een der „villes mortes” aan do West
kust van Sumatra. De verzanding van den mond
der A. B. rivier zal waarschijnlijk veel tot dezen
achteruitgang hebben medegewerkt. Vroeger werd
veel koffio van Rau te Ajerbangis ingescheept en
sprak men van Ajorbangis-koffio; koffiecultuur werd
en wordt échter in do onderafd. A. B. niet gedre
ven. Wel worden nog steeds gedroogde visch en
garnalen uitgevoerd. Het hoofdbedrijf der bovolking is dan ook do kustvisscherij. Aan landbouw
wordt maar weinig gedaan en dan nog meest ladangbouw. Do bevolking bestaat uit 1700 inlanders,
een 00 tal Chineezen en slechts 12 Europeanen
(1905). Do inlandscho bevolking is niet als zuiver
Minangkabausch te beschouwen, zij is grootendeels
uit Mandailingschc- on eenige kustelemcnten ont
staan. I'1 I&&
AJERBANGIS (BAAI VAN). Een ruim 7 K.M.
breede baai met geringe en geleidelijk af nemende
diepten, aan de W.kust van Sumatra, op ongeveer
99° 20' O.L. van Gr., waaraan de plaats van dien
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naam en waarin verscheidene eilanden liggen. Zie
Zeemansgids O. I. Arch. dl. I.
AJERMADIDI. Districtshoofdplaats, zie TONSEA.
AJERMATA (Mad.: Aèng-maten = „tranen”).
— Belangwekkende inlandsche begraafplaats in een
heuvelachtig terrein nabij de districtshoofdplaats
Arosbaja (afd. Bangkalan, res. Madoera), alwaar
o.a. de eerste sultans van Madoera begraven liggen.
AJIR. Zie KANGOEROE’S.
AJOE-EILANDEN. Groep van enkele kleine
eilanden, gelegen ten noorden van het eiland^Waigéo
(N.W. van Nieuw-Guinea), welke door bewoners
van dat eiland veel bezocht worden voor de schild
pad- en tripangvangst.
,
AKAR BAHAR. Plexaura Antipathes de as van
eene poliep (Gorgoniadae), Maleisch, Soendaasch en
Javaansch mardjdn, uit het Arabisch of Perzisch af
geleid, wordt gebruikt voor het vervaardigen van
sieraden, in de Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, o. a. halskettingen, hartjes, kruisjes, horloge
kettingen, kleerspelden, armringen, kinderarmringen, vingerringen enz. (zie Pr. H. H. Juynboll, Cata
logus van Bomeo, I, p. 38, 40, 41,42 ,47). Het wordt
langs de kusten van Zuid-Bomeo aangetroffen. Een
soort ervan heet akar bahar beloesop. Deze heeft geen
vertakkingen en wordt bijna alleen gebruikt tot ver
vaardiging van borstspelden, terwijl een andere
soort, akar bahar poenjoean genaamd, fijn vertakt is
en voornamelijk voor armbanden gebruikt wordt.
Wanneer men op een stukje van deze soort de vlam
van een olielampje laat spelen, ontstaan er vlekjes.
Ook op Engano maakt men armbanden van akar
bahar (Giglioli in Int. Arch. f. Ethn. VI. p. 129 en
Fischer, Catalogus van de eilanden van Sumatra, p.
114). Dezelfde voorwerpen als in Zuid-Bomeo ver
vaardigt men in Banka van akar bahar (Fischer, o. c.
p. 144—145). In de Gajölanden wordt ook eene hals
ketting van akar bahar vermeld (Fischer, Catalogus
van Atjèh, Gajö- en Alaslanden, p. 35), terwijl de
greep van een in het Leidsch Ethn. Mus. aanwezig
zwaard van do Noordkust van Atjèh uit hetzelfde
materiaal bestaat (Fischer, o. c.p. 142). • . .
AKAR BINASA (mal.). ZiePLUMBAGO ROSEA.
AKAR GERIP (mal.). Zie WILLUGHBELA FIR
MA.
AKAR GERIP TEMBAGA (mal.). Zie URCEOLA.
AKAR KEPAJANG (mal.). Zie HODGSONIA.
AKAR PATIMAH. Zie KEMBANG PATIMOH.
AKAR PELOEROEN (mal.). ZieENTADA.
AKAR POENTIANAK (mal.). Zie QUISQUALIS.
AKAR SEKENTOET (mal.). Zie PAEDERIA.
AKAR SERAPAT (mal.). Zie PARAMERIA.
AKAR SOENGSANG.Zie GLORIOSA SUPERBA.
AKAR TEGARI (mal.). Zie DIANELLA.
AKAR TENTAWAN (mal.). Zie CONOCEPHALUS.
AKAR TIKOES (mal.). Zie RAUWOLFIA SERPENTINA.
AKAR WANGI"(mal.). ook Narwastoe en Narasetoe; Larasetoe, (jav.). Hapijas, (bat.). Djanoer of
Oesar, (soend.). Sare en Naraicastoe, (mal.).
Welriekondo wortels van grassen. Het meest be
kend zijn do wortels van Vetiveria zizanioides
Stapf. vroeger Andropogon muricatus geheeten.
Deze plant komt in ’t wild in Ned.-Indië voor. De
welrickendo wortols, welke een uitvoerartikel vor
men en ter bereiding van een aetherische olio dienen,
(Cuscusoil, Votivor olie) worden om hun geur en tot
wering van insecten veel tusschen kleedoren gelegd.
Do plant wordt op Java gewoonlyk door soheuren
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vermenigvuldigd, daar zij niet bloeit. Uit BritschIndië is eenigo jaren geleden een variëteit ingevoerd,
welke zaad draagt, (zie GRAS OLIËN).
‘AKlKAH. (Javaansck: kèkah; in Atjèh: hakikah). Offer, volgens den Islam liefst op den 7en dag
na de geboorte van een kind (maar desnoods ook,
zelfs veel, later) te slachten, bestaande in een schaap
of geit voor een meisje on in twee stuks geiten of
schapen voor een jongen.ZioDr.C. SnouckHurgronje,
De Atjèhers, I, 423 (The Achehnese I, 384; vgl. ook
Mekka II, 137); Th. W. Juynboll, Handleiding Mohamm. wet, blz. 158 v.“(Handbuch, 160 v.);-Veth,
Java I (1875) bl. 641, IV (1907) bl. 403.
AKIL (RADJA-), afstammeling van het Vorsten
huis, dat in het eind der 18e eeuw uit Siak ver
dreven word, en die, als loon voor de hulp, bij
een expeditie tegen Matan verleend, tot Vorst van
Soekadana werd aangesteld (1827). De verwach
tingen, die men van zijn bestuur koesterde, werden
niet verwezenlijkt. (Zie SOEKADANA).
AKILBALIGH, in het Mohammedaansche recht:
een volwassene (baligli), die tevens „ten volle toere
kenbaar” (akil) is.
AKIT (ORANG). Zie ORANG AKIT.
AKOENG. Inl. naarn door de Boegincesche Tripangvisschers (Orang badjo) gegeven aan zeeschild
padden met minderwaardige karet, waarschijnlijk in
het bijzonder aan Garetta caretta L., de onechte karet
schildpad (Zie onder KARET, PENJOE, SCHILD
PADDEN, alsook in het artikel van S. Müller en
H. Sclilegel, Schetsen uil de Oostelijke streken des
Indischen Archipels, in C. J. Temminck, Verh. Natuurl. Gesch. Nederl. Overz. Bezitt. Land-en Volken
kunde, Leiden 1839—44, noot p. 126).
ALABAN. Zie HALABAN.
ALABIOE. District der onderafd. Amoentai, afd.
Oeloe Soengei, residentie Z. en O. Afd. van Borneo,
onder het bestuur van een kjai (districtshoofd) met
standplaats Moeara Soengei Pandan, aan de Negara
gelegen. Het is een vruchtbaar en waterrijk district .
De bevolking, geheel uit Maleiers bestaande, leeft sa
mengedrongen in de streek tusschen de meren Danau
Panggang, Bitin en Loear en do Ncgararivier, (op
het z.g. eiland Alabioe), waar een groot aantal zeer
volkrijke kampongs liggen. Het overige deel van
het district, zich uitstrekkende tot de Barito en
voornamelijk uit moeraswouden bestaande, is
schaars bevolkt.De voornaams te plaatsen zijn; Moeara
Soengei Pandan, met een Gouv’s inl. school, Rantauboedjoer,Telokbatoeng, Bitin,Danaupangang, Soen
gei Loeang, Moeara Babirik, Hamboekoe-oeloe en
-ilirenTambalang, allen aan den ringweg van Alabioe
gelegen. Het voornaamste deel der bevolking wordt
gevormd door landbouwers en handelaren. Op
verschillende plaatsen zijn drukke passers. De moerasbosschen leveren vele nuttige houtsoorten (z. a.
blangiran, lanan, kajoe arang, zwart als ebbenhout
en zoo deugdzaam als het' bekende ijzerhout of oelin).
De eendenteelt op de meren en riviertjes geeft velen
een bestaan. Duizenden gezouten eendeneieren wor
den jaarlijks uitgevoerd. Voor de eigen behoeften
brengt de zoetwatervisscherij meer dan voldoende op,
terwijl de poeroenproduclio en roembia-aanplanrin
gen eveneens van belang zijn. — Ingeval van mis
oogst, zooals de laatste jaren nogal is voorgekomen
door het te vroeg invallen van den Westmoesson
en de daarmede gepaard gaande overstroomingen,
heeft de bevolking nog andere middelen van bestaan.
gedeelte van de afd. Solok,residentie Sum. Westk.
De onderafdeeling bestaat geheel uit zwaar geacci-
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denteerd bergland; onkelo gedeelten liggen zeer afge
legen, b.v. de III Koto. Sedert de gewestelijke reor
ganisatie van 1913 (Ind. Stb. No 321) bestaat de
onderafdeeb'ng administratief uit do 2 districten:
Alahan Pandjang en Soepajang, welke tevoren elk
een ondorafd. vormden. Hot district Soepajang be
staat uit do vroegcro larasson Sirookam, Soepajang
en III Koto, welke vroeger Soepajang, later Koe
bang nan Doeo als lioofdpl. hadden (zie aldaar).
De hoofdstandplaats van den controleur is Alahan
Pandjang, gelegen bij het meer Danau di Atas (zie al
daar), aan den rand vaneen vlak, veenachtig dal, 1464
M. boven den zeespiegel. Ton Z. van dat meer ont
springt deBatang Hari(ziealdaar);doGoemanti,de
zeer belangrijke linker tak der B.H., is de uitwatering
van dat meer, doch vereenigt zich eerst veel later met
den hoofdstroom. Het straks te noemen district Ala
han Pandjang is het stroomgebied der Goemanti;
het district Soepajang watert echter naar hel N. af,
langs de Ba tang La was en de Palangki, welker wate
ren zich vereenigen en als Palangki bij Moearo in de
Ombilin vloeien (zie Koeantan-rivier). In do nage
noeg boomlooze hoogvlakte van Alahan Pandjang
heerscht een guur, doch niet ongezond klimaat. In
den Oost-Moesson daalt de temperatuur ’s nachts tot
beneden 50° F. De gemiddelde regenval bedraagt
ter hoofdplaats 2330 m.M. per jaar. De onvrucht
baarheid van den bodem, en de lage temperaturen
zijn oorzaak, dat ondanks den overvloed van helder
water, de sawahs toch weinig opleveren, en de bevol
king arm is. Eigenaardig is het voorkomen van eet
bare klei (napa), die door zwangere vrouwen wordt
genuttigd.
I1/, K.M. tcnZ. van Alahan Pandjang vereenigtzich
de weg, die van Solok langs Koebang nan Doeo(afst.
ruim 18 K. M.) al stijgende naar Alahan Pandjang
loopt (Solok-A. P. 45 K. M.) om vandaar, steeds in
Z.O. lijke richting, naar Moearo Laboeh te dalen
(A. P. —M. L. 63 K.M.), met den weg uit de benedenlanden. De laatste loopt van Padang langs Loeboek
Begaloeng (3y2 K.M.), Indaroeng (cementfabriek),
kruipt tegen het Barisan-gebergle op om zich
bij Loeboek Salasih (pasanggrahan) te vertak
ken (Padang-L. S. 36 K.M.); de eeno weg loopt N.
lijk naar Solok (27 K.M.), de andere in Z.W. lijke
richting tusschen de bovenmeien door (zie Danau
di Atas en D. di Baroeh) naar Alahan Pandjang.
Te Alahan Pandjang is een markt van betcekenis,
juist doordat de plauts nabij een driesprong ligt.
De plaats heeft vele oude gebouwtjes, die van mooi
houtsnijwerk zijn voorzien. Bekend zijn daardoor
de balei en de toegang tot de brug over de Goemantie, door A.L. van Hasselt een juweeltje van Minangkabausche bouwkunst genoemd (Zie Midden Sum.
Expeditie deel III Atlas plaat 41 en 42.). Verder
zijn de plaatsen in het district Alahan Pandjang:
Salimpat, Tandjocng Balit, Talang Barboengo, ge
legen aan den rijweg, die van A. P. langs de Goe
manti loopt tot Barocng Baroeng Randah (24
K.M.), en Lolo en Soerian aan den weg naar Moearo
Laboeh; in hot district Soepajang moeten worden
genoemd Siroekam, even ten ü. van Koebang nan
Doeo, Soepajang, ruim 9 K.M. van die oude hfdpl.
gelegen; Aier Boesock, ongev. 23 K.M. ten Z.O. van
Soepajang en Rangkiang Loeloes, 20 K.M. ten O.
van laatstgenoemde plaats.
Literatuur. D.G.Stibbe. Beschrijvingderonder-afd.
A.-P. Tijdschr.Binn.Best,deel21 (1901 )en 22 (1902).
ALALAK-MOENING KANAAL. Dit kanaal is
gegraven om een kortere verbinding te verkrijgen
tusschen Negara en Bandjennasin. Het begint niet
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ver van Negara en doorkruist do Mocning moerassen
om in den bovenloop dor Alalak rivier uit te monden.
Do ontzaglijke zwermen muskieten en het herhaaldelijk dichtgroeien van het kanaal maken, dat er
weinig gebruik van gemaakt wordt.£„ •/ >;
ALALAK-RIVIER. Een linkerzij r: ier der Barito
(residentie Z.O. Afd. van Borneo),Qiü een half uur
stroomopwaarts der Soongei Koe-ien tegenover het
gelijknamige eiland bij kampoeng Alalak uitmondt.
Door het Alalak-Moening kanaal (zie aldaar) staat
deze rivier in verbinding met Negara.
ALANG, HALANG of LANG. Collectiofnaam op
Sumatra voor Roofvogels : Alang laut, Haliaetus leucogaster; Alang peikan, Polioaetus lmmilis; Alang
tampien, Spilornis bacha; Alang bocmboen of A. katoetoei, Pcrnis ptilorhynchus; A'ang bondok of Lang
bondol, Ilaliastur inlermedius; A'ang itam of Lang
tambikar, Spizaëtus limnaéhis. Laatstgenoemde vo
gel wordt bij Padang Roeak genoemd en op Java
Woewoc-rawa. Een andere Maleische naam voor Haliastur intermedius is Oeloeng en voor Haliaetus leucogaster Lang laut. Op Gorain heet Ilaliastur girrenera Goar. Haliaetus leucogaster wordt op de Aroeeilanden Nawai genoemd.
ALANG-ALANG, Jav.; KAMBENGAN, Hoogjav.; EURIH, soend.; LALANG, mal. en bal.;
Imperata arundinacea Cyrill. var. Koenigü Benth.,
Fam. Gramineae.
Een meestal 1—2, soms ook 3—4 voet hoog gras,
met min of meer stijve, lange, smalle bladeren en een
langen halm, die aan don top een pluim draagt, wel
ke met lange zijdeachtige zilverwitte haren is be
dek-1 Deze soort, welke in alle tropische gewesten is
vt ;preid, is ook in den Indischen Archipel algemeen.
Alang-Alang behoort tot de eerste gewassen, die zich
bij het vellen van bosch op het ontbloote terrein
ontwikkelen en krijgt, vooral als de bodem aan uit
droging is blootgesteld, weldra de overhand op allo
andere. Het vormt dan uitgestrekto velden, die tot
op een groote hoogte kunnen voorkomen. Voor den
landbouwer is het gras een ware plaag, daar het na
elke uitroeiing als liet ware dubbel welig opschiet.
Men kan echter de voortwoekering er van in meer
dere of mindere mate tegengaan door het af te bran
den en do zich daarna ontwikkelende jonge uit
spruitsels door het vee te laten wegvreten. In tuinen
schijnt bij aanplanting van ananas het alang-gras te
verdwijnen; zoo kan men ook door Lantana Camara
L. het alang-gras verdrijven. Gedroogd dient het bij
gebrek aan ander materiaal veel tot dekking van ■
huizen. De jonge wortels dienen als uit- en inwendig
inlandseh geneesmiddel.
ALANG-ALANG (TANDJOENG). Zio JAVA’S 2o
PUNT.
ALANG LAWAS. Negcri (met pasanggrahan), die
vroeger veel koffio opleverde, op de oostelijke hel
ling van den Sago, aan den weg van Pajoekoemboeh naar Boco (Sum. Westk.),
ALA’OED-DIN RI’AJAT SJAH. In do 16de en
17de eeuw nog al cens voorkomende troonnaam van
Atjèhschosoeltans, boteekenend „Hoogheid van den
Godsdienst, der Onderdanen Heer”. Do woorden zijn
Arabisch, behalve hot woord sjah, dat Perzisch is,
evenals de woordschikking „ri’ajat sjah”. Do Atjèhsclio uitspraak van Ala’oed-din is alaédin.
ALAP. Javaansche naam voor een zeer kleine
Valk, Microhierax fringillarius; op Sumatra heet hij
Sikko koembang en Lang bclalang, en op WcstSumatra, Ering.
ALAP-ALAP. In het algemeen do naam voor
Roofvogels bij de Javanen, zoo A. sapi, Falco moluc-
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censis; A, ginjeng, F. severus. (Aslur poliocephalus
heet op de Aroo-eilanden Djellem, op de Kei-eilanden
Meneii, bij de Arfakkers op Nieuw-Guinea Noesjak.
Aslur leucosomus heet op Misooi Mangangan. Aslur
soloensis op Sumatra Sikap-balam, met de kleinere
variëteiten Sikap-belalang of Hangkas.) Zie ROOF
VOGEL.
ALAS (STRAAT), tusschen Soembawa en Lom
bok is van alle straten der kleine Soenda-eilandcn het
meest aan te bevelen, omdat daarin geen gevaren
liggen en aan beide zijden onder den wal ankergrond
wordt gevonden. Zij kan, als men van om de Zuid
komt, gemakkelijk verkend worden aan den hoogen Z.W. hoek van Soembawa, terwijl de Z.O. hoek
van Lombok laag is; bij holder weder ziet men de piek
van Lombok. In den Z.O. moesson waait overdag de
wind gewoonlijk stijf door de straat, tegen den
avond verflauwende en naar de Lombokzijde rondloopende. De stroom om do Z. loopt dan sterker en
langer dan die om de N.; in het midden der straat
staat do eerste soms onafgebroken door, terwijl
langs de kust de stroom heen en weder loopt. Vooral
in het N. gedeelte der straat vindt men, zelfs bij kal
me zee, aan weerszijden van de diepe geul, sterke
stroomrafelingen, welke soms aan branding doen
denken; in het midden staat, wanneer wind en
stroom tegen elkaar inloopen, zelfs bij kalm weer een
korte liooge zee. Om de N. gaande heeft men dan
gewoonlijk 2 tot 3 etmalen noodig voor de reis; om
de Z. gaande is men binnen het etmaal de straat
door.
In don Westmoesson is de wind veranderlijk en
staat minder stijf door, bij den Z. ingang vindt men
dan soms Z.lijke, bij den N.ingang N.lijke winden.
De stroom om de N. staat nu sterker en langer door
dan die om de Z., soms komt de laatste zelfs niet
door; over hot algemeen is de stroom in dezen tijd
van het jaar minder sterk dan in den Z. O. moesson.
Om de N. gaande is men gewoonlijk in ruim een half
etmaal door de straat, soms in korter tijd; voor de
reizen om de Z. bestaan geen gegevens. Zie Zee
mansgids, deel IV.
ALASLANDEN. Een in N. Sumatra volgens den
loop der La wé Alas zich N.W.—Z.O. uitstrekkend
+ 26 K.M. lange en 8 K.M. breede vallei, begrensd
ten N. door G. Mënggoerah, Z.W. en Z. door G.
Sambarimau (gebergte van Kloeët), N.0. door G.
Sarbo Langet en Karohoogvlakte, uitloopers van de
Wilhelmina-kcten, die vrij steil zich tot 2000 M. bo
ven do vlakte verheft. De vlakte helt van 250 M.
in ’t N.W. tot 150 M. in het Z.O. Ze bestaat uit: 1.
Vlakto Görgör, 2. Vlakte Batoe Mboelan en Bambél, 3. Vlakto^Ngköran. Behoudens een kale hoogvlakto tusschon 1 on 2, is het voor 80 a 90 K.M2,
bebouwdo gebied, geheel vlak, vandaar de ïiaam Alas
dat „tikar” d.i. mat, vlak beteekent. De overgeble
ven woesto gronden, aan den linker rivieroever
een breede strook vormend, zijn* vlak of zacht glooiond. Do Lawó Alas, bohoorend tot het boven
stroomgebied van do rivier van Singkel, levert een
niet zeer gemakkelijko waterweg naar de W.-kust.
De Alaswcg van Kocta Tjanè naar Kabah Djaé (aan
den weg van Seriboe Dolok naar Medan) kwam
Juli 1914 gereed. Do zeer gomengdo bevolking be
staat uit Alassors, Maleiers, Bataks, At jèhers, Gajö’s
enz. en beloopt
14.000 zielen. Zij leeft van land
bouw (cultuur van rijst op goed goirrigeerdc vel
den en van tabak), gopaard mot veeteelt (buffels
en runderen), en inzameling van boschproducten.
Uitgovoord worden karbouwen, runderen, tabak,
gotali on rotan; ingovoord opium, stukgoederen,
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ALASLANDEN — ALEURITES MOLUCCANA.

teruggekaatst na door de talrijke bloedvaten van de
zout en lucifers. Te Koeta Tjanè is een jongensschool
evenzeer van pigment gclieel ontbloote choroïdea
met 300 en een meisjesschool met 130 leerlingen.
te zijn gegaan, aan de pupillen een rooden schijn ge
Administratief vormen de Alaslanden een afdeeling
ven. Ook de iris zelve is min of meer rood gekleurd.
van het gouvernement Atjèh on Onderh. onder een
De albino’s zijn heliophoben, dwz. dat zij, ten gevol
civiel gezaghebber met standplaats Koeta Tjanè
ge van de diffusie van het licht in het inwendige van
en bestaande uit de kedjoerönschappen Poelau Nas
het oog, en door het zijdelings invallen der lichtstra
(vroeger Batoe Mboelan), en Bambél. Beide kedjoelen in het oog, bij dag niet duidelijk kunnen zien,
röns hebben ieder naast zich een rödjö moedö en de
en niet in staat zijn het volle licht te verdragen, zoopengoeloe si’mpat of rödjö berampat. De kedjoeröns
dat zij dan ook steeds het hoofd voorovergebogen
en eenige lagere hoofden genieten gouvemements
houden of de oogen met de handen beschaduwen. Zij
schadeloosstellingen voor afgeschafte adat-inkomworden daarom wel kakkerlakken genoemd, naar do
sten. De heerendiensten zijn afkoopbaar gesteld te
gen ƒ 6 per hoofd en per jaar. Het geld wordt gestort bekende lichtschuwe insecten. In den Indischen Ar
in de landschapskas, waarin ook vloeit de 4 % be chipel komen en kwamen zij vaak voor; met name is
dit het geval onder de Dajaks, op Banka, op Nias en
lasting van het inkomen, minimum ƒ 2, zoodat men
in de Minahassa. Gedeeltelijk albinisme is ook in den
over ƒ12.000 per jaar kan beschikken tot onderhoud
van de ruim 30 K.M. wegen. De daartoe geëngageer Archipel waargenomen; daartoe behooren ook die
gevallen, dat inboorlingen roode haren hebben.
de vrije koelie’s zijn veelal Bataks.
Want ook in het roode haar ontbreekt het korrelige
Het Ned. gezag werd gevestigd in 1904 door den
pigment en is slechts een rood gekleurd vocht aan
tocht van overste Van Daalen. Na in het Gajöland
wezig. Roodharige ouders hebben meer kans kinde
alle verzet te hebben gebroken, kwam hij in Juni in
ren te krijgen lijdende aan partieel albinisme dan
het Alasgebied. Onder Gajöschen invloed werd ook
die met zwarte of blonde haren. Kohlbrugge Roto
hier bloedig verzet geboden. Vrouwen en kinderen
vochten er met de mannen mee, zoodat in de enkele Haare und deren Bedeutung. Globus XCIÏI. S. 309
1908. Vaak wordt den albino’seenebovennatuurlijke
maanden,' welke de tocht van Van Daalen duurde,
afkomst toegeschreven en zijn zij dientengevolge
sneuvelden: 871 mannen, 499 vrouwen en 277 kin
hooggeacht; elders zijn zij weder in minachting. Aan
deren. Na de inneming van Koetö Lengat Baroe
de Vorstenhoven op Java worden zij tot vermaak der
meldden zich de meeste hoofden en keerde de
Vorsten gehouden; ook elders is dit wel het geval.
bevolking in hare kampongs terug. In Mei 1905
Zie Wilken in Bijdr. t. T. L. V. 1890, p. 105 e. v.
werd het landschap gesteld onder een mili
Albinisme komt ook bij vele dieren in den archipel
tair civiel gezaghebber met standplaats Bambél,
voor.
dat een militaire bezetting kreeg. De rust viel er
ALBIZZIA LEBBEK Bth., fam. Leguminosae.
niet mee, de militairen vonden er nog genoeg te
Ki-tolce (soend.); Ketik (jav.). Vrij groote boom,
doen. De onderafdeeling Alaslanden werd in 1910
verspreid over geheel Zuid- en Oost-Azië, op Java
een rechtstreeks onder den gouverneur staande af
deeling, bestuurd, eerst door den plaatselijk mili niet algemeen. Zeer duurzaam hout, bruikbaar voor
meubels; ook worden er krisscheeden van gemaakt.
tairen commandant te Koeta Tjanè, later door een
ALBIZZIA MOLUCCANA Miq., fam. Leguminocontroleur. Zoo bleef het ook volgens Ind. Stb.
sae-Mimoseae. Djeundjing laoet (S.). Groote, snel
1914 n° 87, met dit verschil, dat thans voor het Alasgroeiende boom van de Molukken, op Java inge
ressort is uitgetrokken geen controleur maar een
voerd en als schaduwboom in koffietuinen aange
civiel gezaghebber.
plant. Het hout is zeer broos, waardoor de boom bij
ALBATROS. Zie STORMVOGEL.
krachtigen wind op eenigen afstand boven den
ALBERTIS (LUIGI MARIA D’). Geboren 21 Nov.
grond afbreekt en groote schade in den aanplant
1841 te Voltri, vergezelde hij in 1860 Garibaldi naar
aanricht. Men kan echter het hout wel als bouwhout
Sicilië, legde zich op de studie der natuurweten
gebruiken; ook maakt men er theekisten en andere
schappen toe, en deed als hartstochtelijk jager,
kisten van.
van 1871—1877, deels samen met O. Beccari
verscheidene reizen naar Nieuw-Guinea, eerst
ALBIZZIA MONTANA Bth., fam. Loguminosaemimoscae. Kemlandingang gocnoeng (jav.), Poeloennaar de N.W. kust (Arfak-gebergte), en later naar
de Z. O. kust, waar hij o.a. de Fly-rivieriontdektc en • gan (jav.). Kleine boom van dehoogere bergstreken,
soms aangeplant voor brandhout. Do jonge peulen
met een stoombootje opvoer. Zijne ervaringen
zijn beschreven in: Alla nuova Guinea. Ciö che ho
worden wel als groente gegeten.
ALBIZZIA PROCERA Bth. fam. Leguminosaeveduto et ciö che ho fatto (Roma 1879; 1 dl.); EnMimoseae. Beroe (jav.), Weroe (jav.), Ki-hiang
gelsche uitgave: New Guinea, what I did and what
(soend.), Groote boom van den Maleischcn Archipel,
I saw-.(London 1880, 2 dln.). Na zijn terugkeer
ih Italië, vestigde hij zich eerst bij Rome, en weldra
Australië en de Philippijnen. Levert een zeer ge
blijvend te Sassari, (Sardinië), waar hij alleen nog
zocht timmerhout voor meubels, gereedschap en
maar leefde voor zijn jachthartstocht, en op 2 Sept.
huizenbouw. De schors is in het zuiden van do
1901 overleed.
Proanger als vischvergif in gebruik.
Zie zijn necrologie door D. Vinciguerra in BolALBIZZIA STIPULATA Boiv. fam. Leguminosae
Mimoseae. Djeundjing, Djeundjhvj soenda (sound.),
lettino Soc. Geogr. Ital. dl. 38 (1901), p. 849—855,
met portret.
Sengon djawa (jav.). Zeer groote boom, inden malei
schcn archipel en in Voor- en Achter-Indië voorko
ALBINO’S noemt men personen, die, tengevolge
van een aangeboren gebrek, een volkomen witte huid,
mend, vooral in Midden-Java algemeen. De plant
witte haren en roode oogen hebben. Hun ontbreekt
verliest zijn bladeren in den Oost-moesson. Het niet
het pigment, de min of meer donker gekleurde stof
zeer duurzame hout wordt door de inlanders wel ge
die voorkomt in de cellen, waaruit de opperhuid
bruikt. De bast is een vischvergif. De boom wordt in
bestaat, en wel in die lagen, welkeonmiddellijk’op de
koffietuinen als schaduwboom aangeplant.
eigenlijke huid gelegen zijn. Ook de oogen zijn zónder
ALE. Zie LOEWAK.
''
'
*
pigment; in het bijzonder de iris, ten gevolge waar
ALEMI (boeg.). Zie DENDROBIUM.
van ook hierdoor lichtstralen worden toegelaten, die,
ALEURITES MOLUCCANA Willd. fam. Euphor-
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ALEURITES MOLUCCANA — ALEXANDER DE GROOTE.
biaceae, Kemiri (mal. enJAV.), Moenljang (soend).
Grooto boom overal in detropen der oüde wereld wild
of gekweekt. Op Java zeer algemeon in do kampongs.
De groote steenvrucht bevat een of twee zaden, de be
kende Kemiri-noten, die bij allerlei kinderspelen in
gebruik zijn. Ze worden rauw of geroosterd bij do
rijsttafel zoowel door inlanders als Europeanen ge
geten. Do olie, die men er door koude persing uit
verkrijgt is vet, helder en lichtgeel en behoort tot do
drogende oliën. Ze wordt meest als lampolie ge
bruikt, ofschoon ze sterk walmt. Door de zaden fijn
te stampen en ze met katoen of klapperbolster ver
mengd om een stokje te rollen krijgt men een soort
van kaai'sen. Kemirie-olie gaat op Java voor een
liaargroei-bevorderend middel door. Do platte kiem,
die op do wijze van een tusschenschot hgt kiemwit
in twee doelen verdeelt, is vergiftig.
ALEXANDER DE GROOTE. De Koran (XVIII,
82—110; XXI, 96) vermeldt Alexander als den bou
wer van een grooten muur, waarachter op Allahs be
vel de goddelooze volkeren Gog en Magog (in het
Arabisch: Jadjoedj en Madjoedj) tot het einde der
dagen zouden opgesloten zijn. Deze voorstelling —
thans ook in een Syrischen tekst teruggevonden —
moet Mohammed van Christelijke zijde hebben ver
nomen. *) Blijkbaar was echter de naam Alexander
den Profeet — of misschien reeds zijnen zegslieden —
ontschoten. In den Koran althans wordt de bouwer
van bedoelden muur slechts aangeduid als DzoeTKarnain, d. i. „de man met do twee horens”.2) Do
latere Mohammedanen werden omtrent den in den
Koran vermelden DzoeT-Karnain weldra meer uit
voerig ingelicht. Men leerde zijnen naam Iskandar
(= Alexander) en de geschiedenis zijner fabelachtige
zwerf- en veroveringstochten kennen. Wat daarover
medegedeeld wordt door de moslimsche geschied
schrijvers (Dinawari, Tabarï, o. a.) en in de gods
dienstige werken, welke handelen over de profeten
’) Do Syrische tekst is uitgegeven door E. A.
Wallis Budge, Cambridge, 1889; later vertaald
en uitvoerig toegelicht door den Straatsburger
hooglecraar Th. Nöldcke, Beitrage zur Geschichte
des Aloxanderromans (Denkschr. der Kais. Akad.
der Wissensch. in Wien, Bd. 38 [1890] V). Vgl. ook
;■*. Franke], Zeitsohr. D. Morg. Gesellsch. XLV
(5891), 321 vv. — Reeds in do lo eeuw n. Chr.
di ad men den oorsprong van een machtig bouwva k, dat de bergpassen in den Caucasus moest afluiten tegen invallen van barbaarsche volksstam'ncn uit het Noorden, aan Alexander den Grooten
toegeschreven. (Zie: Veth, Bijbelsch Wdb., II, 468
en Zeitschr. D. Morg. Gesellsch. IX [1855] 799).
Volgens den auteur van don Syrischen tekst, (eon
Christen, in liet begin der 6o eeuw in hot N. van
Mesopotamië lovende) zouden speciaal Gog en
Magog — uit den Bijbel (Ezeeh. XXXVIII,
XXXIX en Opcnb. van Joh. XX, 8) welbekond
als gcesolen Gods — hebben behoord tot do door
Alexander achter den grooten muur opgesloten
volkeren, on in dezen vorm is do legende ook in
den Koran overgonomon. De opvatting van een
lateren Arabischon berichtgever, als zoude de Chineescho muur hot in don Koran bedoelde bouw
werk zijn geweest (vgl. M. J. do Gocjo, De muur
van Gog on Magog. Verslag en Mededeel, van do
Kon. Acad. v. Wotensch., Aid. Letterk., 3o R., Dl.
V, 87—124) berustte op misverstand; zie Nöldeke,
t. a. p., blz. 33, aanm. 5.
2) Ook deze aanduiding van Alexander was
aan do bedoelde Syrische legende ontleend; zio
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en andere groote mannen uit den tijd vóór Moham
med (zooals byv. in Tha’labi’s ‘Ara’is, edit. Cairo
1297, p. 345—356), komt in alle hoofdzaken overeen
met den inhoud van den Alexandrijnsch-Griekschen
Alexanderroman van Pseudo-Callisthenes, die ook in
het Westen in verschillende redacties zulk eene vermaardheid heeft verkregen. De stof werd echter in
Moslimschen geest bewerkt en aangevuld (zoo zou
Alexander o. a. ook reeds te Mekka zijn geweest).
Verder wordt in de Moslimsche redacties van den
Alexanderroman naast de historische traditie betref
fende Alexanders Macedonische afkomst meestal
vermeld, dat hij „volgens anderen” een zoon van den
Perzischen vorst Dara, en daardoor een halfbroeder
van den later door hem zelf onttroonden Darius, zou
geweest zijn, *j en dat de profeet Chidr (of Chadir)
hem op vele zijner omzwervingen, met name bij zijn
wonderbaarlijken tocht naar de bron des eeuwigen
levens zou vergezeld hebben. 2) — In de 10e eeuw
bracht de Perzische dichter Eirdausi in zijn helden
dicht Sjaknameh (d. i. Koningsboek) den Moslim
schen Alexanderroman, als een integreerend be
standdeel der nationale geschiedenis van Perzië, in
epischen vorm. 3)
Na do komst van den Islam in den Indischen Ar
chipel ontstonden ook daar, zoowel in het Maleisch
als in andere Inlandscho talen, bewerkingen van den
Alexanderroman. Maar men heeft daar de geschiede
nis van Iskandar DzoeT-Karnain blijkbaar niet on
middellijk uit Arabische of Perzische bronnen leeren
kennen. Do Inlandsche redacties vertoonen meer
overeenkomst met de in Vóór-Indiö populaire, Mohammedaansch-godsdienstige literatuur, waarin de
oudere Moslimsche traditie gewoonlijk min of meer
verbasterd wordt weergegeven. 4) In den Archipel
werd do stof bovendien nogmaals naar Inlandschen
smaak omgewerkt.6) — Ook nog in ander opzicht
Nöldeke, t. a. p. Oorspronkelijk moet deze voor
stelling wel daardoor ontstaan zijn, dat Alexander
zich, volgens het getuigenis van Grieksche auteurs,
bij sommige gelegenheden placht te tooien met
twee horens, het embleem van den god Jupiter
Ammon; vgl., K. H.'Graf, Zeitschr. D. Morg.
Gesellsch. VIII (1854), 447. .
0 Eene opvatting, blijkbaar in Perzië ontstaan,
waar men zich Alexander liefst als een telg uit het
nationale vorstenhuis placht voor te stellen; zie
Nöldeke, t. a. p.
2) Zio: K. Vollers, Chidher (Arch. für Relig.
Wissensch. XII [1909] 234—284'; I. Friedliinder,
Die Chadirlegende und der Alexanderrom_an,_Leipzig-Bcrlin, 1913 en do verdere literatuur over dit
onderwerp, in R. Hartmann’s bespreking van
laatstgenoemd werk (Zeitschr. D. Morg. Gesellsch.
LXVII [1913] 739—751) geciteerd. — Vgl. verder:
G. Weil, Biblische Legenden der Muselmanner,
blz. 91—96, 181; P. J. Veth, Oostcrsche legenden
(De Gids 1847, II, 299 vv.); D. Gerth van Wijk,
De Koranische verhalen in het Maleisch (Tijdschr.
van het Batav. Genootsch. XXXV, (1893) 271,
333 XXXVI (1893) 676 vv.).
3) In do Franseho vertaling van dit epos door
Mohl (Le livre des rois par Abou’lkasim Firdousi,
Paris 1876—1878) vindt men do Alexander den
Groote botreffendo zangen in Dl. V, 40—212.
4).Vgl. C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, II,
127.
5) Zio verder: B. F. Matthes, Kort verslag aan
gaande Makass. en Boegiueesche HSS., Amster
dam 1875, blz. 28 v.,; J. Pijnappel in de Bydr. tot
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speelde Alexanders nagedachtenis in Ned.-Indië eene
rol. Volgens de Maleische kronieken toch hebben de
vorsten van het rijk van Malaka hunnen stamboom
tot op Alexander teruggevoerd; een drietal afstam
melingen van Dzoe’l-Kamain zou zich naar Sumatra
begeven hebben; een hunner, Sri tri Boewana,
stichtte Singapoera en werd de grondvester van het
Maleische rijk, dat zich langs de Westkust van Achter-Indië uitstrekte en ook den Riouw-Lingga-Ar
chipel tot zijn gebied rekende. Zelfs beschouwt men
een graf op den Boekit Lama, bij Palembang, wel als
de laatste rustplaats van Alexander zelf en een vier
tal steenhoopen, aldaar op een rij geplaatst, zouden
de graven zijner volgelingen bevatten.
ALFOER. Het woord Alfoer, soms ook Alifoer,
Halfoer, enz. geschreven, en door de Indonesische
volksstammen, die het kennen, verschillend uitge
sproken (Alipoeroe, Alifoeroe, Aripoeroe, enz.), is
ontleend aan de Noord-Halmahera’sche talen en dus
geen Indonesisch woord. De juiste vorm is Halefoeroe, d. i. „woest land, boschgrond,” vandaar o halefoeroeka ma njawa” de bewoners van ’t woeste land,
de boschmenschen” (Van Baarda, Woordenlijst, Galelareesch-Hollandsch, bl. 171). In het Moluksch Ma
leisch wordt dit overgebracht met: orangA Zt’/oeroe,het
welk dus geheel gelijk staat met benamingen als To
Radja of To Raa, OrangDajak en dergelijke, die„Bovenlander, Binnenlander” betcekcnen. Deze namen
zijn minachtend; ze worden gebruikt in den zin van
„dorper, kinkel, lummel, onbeschaafd mensch” en
zijn uitgedacht door de strandbewoners om er de
binnenlanders mede aan te duiden. De aldus aangeduiden noemen echter zich zelf nimmer zoo en zijn
beleedigd, wanneer zulk een naam op hen wordt toe
gepast. De Europeanen en andere vreemdelingen
echter, die hunne eerste inlichtingen omtrent de bin
nenlanders steeds van de strandbewoners ontvan
gen, gebruiken dergelijke scheldnamen als volksna
men, en zoo is dan ook „Alfoer” in gebruik gekomen
voor de bewoners der binnenlanden van Celebes,
Boeroe, Ceram, Halmahera en tusschengelegen ei
landen ; zelfs vindt men het hier en daar op de bin
nenlanders van Nieuw-Guinea toegepast. Daar thans
vele der genoemde volksstammen tot het Christen
dom of den Islam zijn overgegaan en dan ook door
de strandbewoners niet meer Alfoeren worden ge
noemd, en de naam dus praktisch gelijk staat met
„Heiden”, is hij alleen maar bruikbaar als algemeene
aanduiding van den beschavingstoestand van heidensche volksstammen, die door Christendom of Is
lam reeds terstond pleegt te veranderen en dit op den
duur steeds meer doet. Het Heidendom dezer volken
nu vertoont, door zijn animislischen aard, bij de
verschillende „Alfoersche” stammen wel vele ge
meenschappelijke trekken, maar het is een veran
derlijke beschavingstoestand en kan dus geen blij
vend kenmerk van saamhoorigheid opleveren. Im
mers op den duur worden toch ook deze „Alfoeren”
binnen den kring van het wereldverkeer getrokken,
waarvoor men het Heidendom steeds ziet bezwijken,
zoodat de „Alfoer” tot het Christendom of tot den
Islam overgaat en, tegenover de Inlanders althans,
de Taal-, land- en volkenk. v. N.-L, 3e Volgr. V
(1871) p. 166 v.; H. H. Juynboll, Catal. van de
Mal. HSS. der Leidsche Univ. Bibl. p. 191—196;
Ph. S. van Ronkel, CataL der Mal. HSS. van het
Batav. Gen. v. K. en W. (Verh. van het Bat. Genootech., Dl. LVII [1909) 255—260); A. C. Vreede, CataL van de Jav. HSS. der Leidsche Univers.
Bibl., blz. 32—36.
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geen Alfoer meer kan genoemd worden. Indien nu
„Alfoer” in de ctknologie eeno bepaaldo beteekenis
had verkregen en b.v. de benaming was geworden
van een ras of onderras mot bepaaldo kenmerken,
dan kon men alle redenen hebben om het woord te
behouden. Nu dit echter niet het geval is, gebruike
men het woord alleen daar waar het geen misver
stand veroorzaakt, dus in het Nederlandsch nimmer
en in eene Indonesische taal alleen dan, wanneer men
er „heiden” mede bedoelt, en wel in minachtenden zin.
Dat men niet van „Alfoersche talen” kan spreken,
zal uit het bovenstaande wel gebleken zijn. De Moluksch-Maleische uitdrukking ba-sa Alifoeroe, toege
past op de talen van stammen, die het Heidendom
prijs geven, heeft reeds veel gedaan om die talen bij
de gewezen Alfocren in verachting te brengen en hen
die te doen ruilen voor het Maleisch der Europeanen,
daar zij voor de Inlanders geen andere beteekenis
kan hebben dan die van „boerenkinkeltaal”.
Vroeger geopperde afleidingen van het woord „Al
foer” vindt men zeer overzichtelijk bijeengevoegd in
Prof. Vcth’s werkje „Uit Oost en West”(1889), bl.
269, vïgg. Zie voorts Mr. S. C. J. W. van Musschenbroek, Mededeelingen omtrent grondstoffen uit het
oostelijk gedeelte van onzen Ind. Archipel, Leiden,
1880, blz. 9. —T. v. h. aardr. Gen. Ie ser. IV (1880),
blz. 94, V (1881), bl. 72 en 154. — A. B. MoyerUeber
die Namen Papua, Dajak und Alfuren. Wien 1882,
bl. 13. — Bastian Zeitschr. für wissenschaftliche
Geogr. 1881, blz, 155.
De verschillende vormen, die van het woord
Alfoer voorkomen behalve de oorspronkelijke vorm,
zijn: Arafoeren, Halifoeren, Harafoeren, Arafoera,
Alforen, Alfores, Alforias, Aripoeroe. De zee tusschen de Aroe-eilanden en Australië heet zelfs
Arafoera- of Harafoera zee.
ALGEMEENE SECRETARIE. Zie SECRETARIE
(ALGEMEENE).
c
'
ALI. Zie: SJIIETEN.
ALIHAN. District met gelijknamige hoofdplaals
van de afdeeling en het regentschap Kebocmèn, re
sidentie Kedoe. Het heeft eene oppervlakte van 198
K.M.2, heeft twee onderdistricten en 53 desa’s en
telde eind 1905: 75000 zielen, allen inlanders.
ALIJA (MAL.). Zie ZINGIBER OFFICINALE.
ALIM, d.i. Mohammedaanse!! wetgeleerde. Vgl.
C. Snouck Hurgronje, De Atjehers I, 74 (The
Achehnese I, 71).
ALIS-ALIS. Zie VAARTUIGEN.
ALITA, ALIETTA of ADIETTA (jongste) is do
naam van een Boegineesch landschap in Zuid-Cclebes, vroeger tot liet bondgenootschap Adjatapparang behoorende, sedert 1908 gevoegd bij het Land
schap Sawito, naar schatting niet groot er dan ^180
K.M2. Het bevat een groot meer, ongev. 110K.M.2
oppervlakte beslaande, dat echter sedert eenige
jaren voor do helft is drooggevallen, en voor dat
deel thans mot rijst wordt bebouwd. De voor
naamste rivieren zijn: de Lamorange, een zijtak
van de Sadang, en de Laboewange en Biroe-o, ont
springende uit de ongev. 250 M. hoogo bergketens
Mangaronkong en Laboewange. In den drogen moes
son bevatten zij bijna geen water. Do bevolking, die
uit Boegincezen bestaat, wordt zeer in het ruwe, op
ongeveer 1800 zielen gesteld.
Alita. Naam van een kampong, do hoofd plaats
van het gelijknamige staatje, uit ongev. 90 huizen
bestaande.
ALKAI of ALKAII. Grooto zwarte^Kakatoe, Microglossus ateïrimus, van de Aroe-eilanden. Van hier
oostwaarts overal te vinden tot op N. Guinea; op
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ALKAI — ALOR.
Andai heet zij Siong, te Doreh Mampais, te Sorrong
Sangija.
ALKMAAR (Inlandsche namen: Poeloe Mend jangan, herten-eiland, of Poeloe Damar kotjü, het ei
land met het kleine licht) is een van do vele kleino
onbewoonde eilanden in de baai van Batavia. Tijdelijlc heeft vroeger een klein licht op dit eiland bij den
bouw der Priok-haven dienst gedaan.
ALLAH, een der landschappen, behoorende tot
de federatie Doerie (zie aldaar) op Celebes, groot i
330 K.M2, bevolking ^ 14.000 zielen, verdeeld in de
districten Allah, Barokko en Tjariau. Voornaamste
plaatsen: Kalossi (zie aldaar), do belangrijkste kam
pong van geheel Doerie, verder Kalassi en Barokko,
op de 3 genoemde plaatsen zijn drukke passers.
(T. B. G. deel LIV (1912) blz. 560). /, / f
ALLIUM sp. fam. Liliaceae. Algemeene naam
op Java: Bawang. Op Java behooren geen soorten
thuis, maar zo zijn er ingevoerd en worden er alge
meen gekweekt. Bekend zijn:
lo. Allitjm ascalonicum L. Bawangmerah (mal.),
Branibang dbang (jav.), de Sjalot, waarvan de roode
bolletjes een zeer gebruikelijk ingrediënt zijn voor
iniandsche geneesmiddelen.
2o. At.t.tttm Cepa L. Bawang tjina (mal.), de Ui, al
gemeen voor de consumptie gebruikt.
3o. Allium Porrttm L. Bawang ketjil (mal.), Koetjai (jav.). Bawang roempoel (mal.), Bawang ontjang
(jav.), de Prei, als groente gebruikt.
4o. Allium sativum L. Bawang poetih(Jav.), Brambang of Bararribang (mal.) do Knoflook, algemeen als
geneesmiddel gebruikt of aan geneesmiddelen en
spijzen toegevoegd.
ALLOE. Hoofd plaats van het district Bangkala
(Zie aldaar) dicht bij de baai van Toratea. Vroeger
werd ook aan Bangkala zelf wel de naam Alloe
gegeven.
ALMA IR. Maleisch woord, gebruikt om lichtgev r.de Dnizendpooten aan te duiden.
ALOCACIA INDICA Schott. fam. Araceae. BI)IA IJ (mal.). Plant met groote pijlvormige bladeren,
die vaak donkerpurper van kleur zijn. De kruipende
wortelstok vormt knollen, die zeer scherp zijn en do
huid prikkelen.
ALOCACIA MACRORHIZA Schott, fam. Ara. Bira, Bira negri (mal.) Senté (Jav. mal.)
Jlih: ( a Mi..) Groote Aronskelk met een dikke op
den gioud liggende stengel. Vooral in het Oosten
van ilen Archipel wordt dezo plant op afvalplaatsen
gei. weekt. De stengel wordt in stukken gesneden en
in water afgekookt, waarna ze een goed voedsel
vormt, dat in smaak veel met keladi (Colocasia)
overeenkomt. In verseken toestand is hij scherp
en een igszins giftig en veroorzaakt verwonding van
de mondholte door de groote kristallen van oxaaly. u i e kalk. Het sap uit do bladstelen (Soewak Senté)
wordt veel gebruikt, ook als geneesmiddel.
ALOË (STRAAT) (Alor, Selat Marisa), tusschen
Lomblen en Pandai (Pantei) is breed en ruim, maar
weinig bekend. Vermoedclijk is zij diep en schoon,
maar de kusten en de in de straat gelegen eilanden
zijn nog niet voldoende onderzocht. Ankergrond
vindt men niet en do sterke, onregelmatige stroomen
maken de passage onveilig. Vooral in den Z.O. moesson moeten schepen, om de Z. bestemd, deze straat
mijden. Do verkenning is gemakkelijk door hot lioogo land aan weerszijden, liet eiland Batang (groen
eil.), in hot N.lijk gedeelte onder Pandai liggende,
heeft den vorm van een steek. Zie Zeemansgids,
deel IV.
ALOË FEROX Mill. fam. Liliaceae. Lidah boewaja
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(mal.), Ilat baja (jav.) Boomachtigo plant, meteen
roset van aan den rand gcstekeldo bladeren op een
stam van 1 a 3 M. Bloempluim lang, vertakt. Af
komstig uit Afrika, op Java gekweekt als sier
plant. Hot sap van de bladeren diont als hoofdwassching tegen luizen, en is, met stroop vermengd, een
middel tegen hoest. De gekneusde bladeren zijn een
verkoelend middel bij hoofdpijn.
ALOË VERA L. (Aloë vulgaris Lam.) fam. Lilia
ceae. De echte Aloë, van de vorige te onderscheiden
door de veel kortere stam en de onvertakte bloeiwijze. Aikomstig van de Canarische eilanden, op
Java maar zelden aangeplant. Het bekende genees
middel (Aloë), dat uit de plant verkregen wordt,
heet op Java Djadam of Djadam ardb, en wordt
meestal uit Bombay aangevoerd. Ook de plant zelf
draagt die namen.
ALOE-ALOE (IKAN). Zie ZEESNOEKEN.
ALOEN-ALOEN. Op nagenoeg alle standplaatsen
van regenten en districtshoofden op Java treft men
aan een ruime vierkante grasvlakte, door waringinboomen omringd, en met één of twee boomen in het
midden. Dit is de aloen-aloen. De kratons van de
Vorsten in de Vorstenlanden hebben twee aloenaloen’s nl. een noordelijko en een zuidelijke, waarop
echter geen gras mag groeien, en die dus groote zand
vlakten zijn. Op de aloen-aloen’s bevinden zich ter
weerszijden van den ingang van den dalem of woning
van den vorst of het hoofd open, op zich zelf staan
de pendoppo’s, waarin de ambtenaren en andere per
sonen, die hun opwachting bij den Vorst of het inlandsch hoofd willen maken (séba), het oogenblik
moeten afwachten dat het den gebieder welgevallig
is hen te ontvangen. Daaraan ontleenen die wacht
huizen den naam van paséban, welke benaming op
enkele plaatsen, b. v. te Semarang, ten onrechte tot
het geheele plein wordt uitgestrekt, en vroeger zelfs
tot passeerbaan verbasterd werd.
Op de aloen-aloen’s werden vroeger de steekspelen
gehouden, en thans nog wel een enkele maal gevechten tusschen tijgers en buffels of rampokpartijen (zie
RAMPOK) ter gelegenheid dat de Vorst of het
hoofd zich aan zijne onderhoorigen vertoont, waarbij
te Soerakarta en Djokjakarta de Vorst op den Sitiinggil, verheven zitplaats vóór den ingang van den
Kraton, plaats neemt, terwijl op de regentschapshoofdplaatsen zich meestal een panggoeng (op hooge
stijlen gebouwd open vertrekje) bevindt, van waar
de regent en zijn gezelschap de volksspelen gadeslaan. In West-Java vindt men ook kleinere aloenaloen’s bij do woningen van mindere hoofden, en
in Cheribon zelfs in alle desa’s, maar deze zijn niet
altijd met waringins omplant.
De Missigit (moskee) bevindt zich meestal aan do
Westzijde van den aloen-aloen.
ALOER. Zie VAARTUIGEN,
ALOR. Eiland, gelegon ten Noordwesten van
Timor, waarvan het door de 27 K.M. breede straat
Ombai gescheiden is. Hot eiland bestaat grootendeels uit oud-vulkanisch bergland, waarboven op
vele plaatsen koraalkalk ligt; alleen inde hoogst©
verheffing, nabij do Oostkust, valt do vulkaanvorm
to herkennen; de hoogsto top daarvan is als Piek
van Alor bekend (1650 M. ?). Overigens is het berg
land meest niet meer dan tot Jq 1000 M. hoog, maar
moeilijk begaanbaar, door de vele diepe en soms
zeer steile ravijnen. Alleen ligt bewesten den piek
de eenige hoogvlakte des oilands, die van Tanggapoeri en deze vormt dan ook een afzonderlijk landschap. Do overige^zes landschappen, waarin het
eiland verdeeld is, strekken zich alle tot de kust uit

i

i

.
32

;

I

V
ij

ALOR — ALTINGIA EXCELSA.

en hunne radja’s wonen in kustdorpen. De kust is
grootendeels rotsacktig en weinig ingesneden.
Slechts hier en daar komt een kleine kustvlakte voor.
Het eiland heeft één diepe baai, die van Kebola,
aan de westkust. Deze 16 K.M. lange en slechts
1—1.2 K.M. breede baai snoert het N.W. deel des
eilands af; dit deel heet|eigenlijk Alor; het is met het
hoofdeiland verbonden door een alluviale, slechts
tot 10 M. hooge landengte van 4 K.M. breedte.
De bosschen zijn bijna alle door den roofbouw
uitgerooid. Het eiland is grootendeels bedekt met
struikgewas, laag geboomte en alang-alang; overi
gens met ladangs, die om de zes of tien jaar worden
verlaten, na één jaar gebruik. De bevolking wordt
onderscheiden in strand- en bergbewoners, de eer
sten —naar beweerd wordt van vreemde afkomst —
hoofdzakelijk van vischvangst en handel levende,
de laatsten zich meer op den landbouw toeleggende,
vooral de teelt van djagoeng, rijst en in den laatsten
tijd ook van klappers en katoen. Copra en bij goe
den oogst djagoeng worden uitgevoerd. Ieder bezit
zijn eigen ladangs, die steeds in de familie blijven.
De strandkampongs zijn onversterkt; de huizen
staan er op den vlakken grond. De bergkampongs
zijn op de hoogste punten gebouwd en met bamboe,
muren of cactushagen versterkt, tengevolge van
den vroeger tusschen alle dorpen heerschenden
oorlogstoestand, waaraan echter in 1910 en ’ll een
einde is'gemaakt. — Een dorp telt 30—300 bewo
ners. — De bevolking spreekt een groot aantal talen
en tongvallen. Het algemeen gangbare betaalmiddel
waren tot het optreden van ons gezag uitsluitend
zoogenaamde mokko’s en gongs. Mokko’s zijn kope
ren bekkens, waarvan de waarde uiteenloopt tus
schen / 2 en /1000. Sedert is meer geld in omloop
gekomen. Het vruchtbaarst deel des eilands is het
landschap Alor, dat behalve het reeds genoemde
schiereiland ook het ten Z.O. der landengte gelegen
terrein bevat. Dit landschap heeft daarom nagenoeg
de helft der geheele bevolking, die op 50.000 zielen
gesteld wordt. Het eiland wordt door de booten van
de z.g. Makasser-lijn der Paketvaart-maatschappij,
die Kalabahi aanloopen, geregeld aangedaan.
ALOR. Onderafdeeling van de afdeeling ZuidTimor en Eilanden der residentie Timor, staande
onder een gezaghebber, die te Kalabahi aan de
Kebola-baai, op Alor, gevestigd is en wiens werk
kring zich uitstrekt over de eilanden Alor en Pantar
of Pandai en hunne kusteilandjes.^ ' 3
ALOSI (boeg.). Zie ARECA CATECHU.
ALPHABETTEN (Ned. Ind.). Zie LETTER
SCHRIFT.
ALPINIA GALANGA Sw. fam. Zingiberaceae.
Langkoewas (mal.), Laos (jav.). Kruid met een hooge
bebladerde stengel, en groote veelbloemigetrossen.
De wortelstok van de roode variëteit (Langkoewas
merah) wordt vooral als geneesmiddel gebruikt (Rhizoma Qalangae), evenals de zaden. De witte variëteit
dient meer bij de spijsbereiding. Op Java wordt
uit den wortelstok een citroengele vluchtige olie ge
wonnen.
ALPINIA STRIATA. Zie AMOMUM CARDAMON.
ALSOPHILA sp. div. fam. Filices. Pakoe tihang
(soend.). Boomvarens, waarvan de met haren bedek
te bladsteelen wel als Penawar Djarribi verkocht wor
den. Meestal zijn het echter de uit Sumatra afkom
stige bladsteelen van Cibotium-soorten, die dezen in4 y ,/ /landschen naam dragen. Zie PENAWAR DJAMBI.
1/
ALSTONIA SCHOLARIS R.Br., fam. Apocynaceae.
Gdboes, of Kajoe gaboes (mal.) Poelai (mal.). Zeer hoo

ge boom,dio in den geheelen Maleischen Archipel, in
een groot deel van Zuid-Azië en in Australië en Afrika
voorkomt. Het uiterst lichte, weeke en veerkrachtige
hout wordt gebruikt als surrogaat voor kurk, o.a.
voor drijvers van vischnetten. In Burma en de Molukken werd het hout vroeger voor schrijfplankjes
op de inlandsche scholen gebezigd, vandaar de naam
„scholaris”. De grijsgrauwe schors bevat een bitter,
caoutchouc-houdend melksap; vermoedelijk levert
deze boom met andere een deel van de Djeloetoeng.
Het melksap is een geneesmiddel voor het vee. De
bittere bast (Cortex Ditae) is een inlandsch genees
middel en heeft een reputatie als middel tegen sui
kerziekte^-/ •} “V (
ALTING (Mr, WILLEM ARNOLD). Gouv.Gen. van Ned.-Indië van 1780—1797. Geboren
te Groningen 11 Nov. 1724, overleden op Kam
pong Melajoe (Batavia) 7 Juni 1800. Na als on
derkoopman bij de Compagnie in dienst te zijn
getreden (1750), klom hij spoedig tot hoogere rangen
op, en werd 1772 Raad van Indië, en in 1777 tot Directeur-generaal benoemd, de eerste betrekking na
die van Gouv.-Generaal. Gedurende de ziekte van
zijnen voorganger, de Klerk, werd hij tot waarne
mend landvoogd benoemd, en in 1780 door den
Raad van Indië tot provisioneel Gouv.-Generaal ge
kozen. Het bestuur van Gouv.-Gen. Alting biedt
een treurig tafereel aan. Familieregeering en familie-intrigues, tirannie, zedeloosheid in de ruimere
beteekenis van het woord, schromelijke misbrui
ken onder het ambtenaarspersoneel, diep verval
— voor een deel veroorzaakt door den oorlog met
Engeland van 1780/1784 — der 0,1. Compagnie
zijn de kenmerken van zijn Gouverneur-Generaalschap. Alting zelf wordt geschetst „als niet on
bekwaam maar zwak en dus onmachtig; niet
„slecht, maar niet bestand tegen eigen omgeving,
„eigen egoïsme en eigen gebreken. Een halve man,
„een kleine persoonlijkheid”. De ongerustheid in
Nederland gewekt door den minder gunstigen
loop van zaken in Indië gaf eindelijk aanleiding
tot de benoeming van de bekende commissie van
1791 , (zie Commissarissen-Generaal), waarvan het
doel was onderzoek doen naar de in Indië bestaande
misstanden, aanbrengen en vooi-stcllen van her
vormingen, invoeren van bezuinigingen. In die
Commissie werd echter ook Alting zelf benoemd
en al spoedig wist hij daarin ook zijn schoonzoon
Siberg, toen tijdelijk Directeur-Gcneraal, als mede
lid te doen benoemen, met het gevolg dat dc Bataviasche familieregeering haar intrede deed ook
in bedoeld lichaam van Commissarissen-Generaal.
Verbeteringen in den rotten toestand bleven uit;
de schandelijke misbruiken woekerden voort. Na
de omwenteling in het moederland cn het optreden
van het Comité tot de zaken van den O.-I. handel
en bezittingen, in plaats van hot bestuur der O.-I.
Compagnie (1790), vroeg Alting ontslag uit zijne
beide betrekkingen van Gouv.-Gen. en Commiss.Gen. on trad 17 Febr. 1797 als zoodanig af. Na
dien tijd leefde hij nog enkele jaren als ambteloos
burger te Batavia. Zie v. Rhede v. d. Kloot. Do
Gouv.-Gen. en Comm.-Gen. ’s-Grav. 1891, bl. 110—
114. Zie ook do monografie „Mr. Willem Arnold
Alting, een Groningscho Gouverneur-Gencraal van
Ned. Indië” door Prof. Mr. J. E. Heeres in den
Groningschen Volksalmanak voor het jaar 1911.
ALTINGIA EXCELSA Nor., fam. Hamamelidacoae.
Rasamdla(soend., mal.), Kimala (soend.). Zeer groo
te boom, op Java uitsluitend in enkele deelen van de
Preanger voorkomend op een hoogte van 1000—
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ALTINGIA EXCELSA — AMBARAWA.
1700 M. boven zee, bovendien in Achter-Indië en
naar het schijnt in Nieuw-Guinea. Het duurzame
hout wordt vooral in de Preanger, waar djatihout
moeilijk te krijgen is, als bouwhout gebruikt. Hot
bevat een naar Storax riekende hars, (getah kandai),
die soms in plaats van Benzoë gebruikt wordt, maar
weinig in den handel komt. De inlanders gebruiken
de terpentijnacktig riekende bladeren als een ge
neesmiddel. Zie RASAMALA.
ALYXIA STELLATA BI. (Qynopogon Reinwardti
Kds.), fam. Apocynaceae, Poelasari (mal. ). Klimplant
met kleine gele bloemen. De naar cumarine riekende
bast is een zeer gebruikelijk inlandsch geneesmiddel,
dat meestal met venkel- (adas) vruchten gemengd
in den handel komt, vandaar dat men het vaak met
den gecombineerden naam van adas-poelasari vindt
aan geduid. In de Nederlandsche Pharmacopee is de
bast als „Cortex Alyxiae” onder de middelen tegen
indische spruw opgenomen. Ook tegen dysenterie
en gonorrhoë wordt een afkooksel van de bast ge
bruikt.
AMABI. Landschap op het eiland Timor, behoorende tot de onderafdeeling Koepang van de afdeeling Zuid-Timor en Eilanden der residentie
Timor en O. Het valt gedeeltelijk samen met het
onder rechtstreeks bestuursgebied behoorend ter
rein om de baai van Koepang.
AMAHAI. Onderafdeeling van de afdeeling Cer&w, residentie Amboina, aan de zuidkust van het
eiland Cerara, zich westelijk uitstrekkende tot het
gebied der negorij Kamarian en oostelijk tot dat
van Ha toemeten. De kust maakt hier een diepe
1 ocht, de Elpapoetih-baai, en daarin zijn de voor
naamste negorijen gelegen, welker bewoners gedeelden Mohammedaanschen godsdienst belijden
on voor een ander deel het Christendom hebben omb- ' ;t, terwijl dc heidensche inlanders zich.bij voor!: : in liet gebergte ophouden. Middelen van be.
vindon zij in de sagobosschen, het aankweeken
\ • enige groenten en aardvruchten, en een weinig
•. i' .scherij. Zie AWAYA. l
AMAHAI. Hoofdplaats der afdeeling Ceram en
der gelijknamige onderafdeeling, als zoodanig standpiuals van den Assistent-Resident van Ceram on
van den Gezaghebber bij het Binnenlandsch-Bestuur
gelegen aan do oostkust der Elpapoetih-baai, met
t u: 11 goede roede. Zij bestaat uit twee negorijen:
Amahai-Sarani en Amahai-Islam, de laatste met een
kerk- en schoolgebouw. Op een aangrenzende land
tong wordt nog de ruïne van een Portugeesche
sterkte aangetroffen.
AMAKONA. Zie MIOMAFFO.
AMANATOENG. Landschap ten O. van Amanoebang (zie aldaar) behoorende tot de onderafdeeling
Zuid Midden-Timor, der afdeeling Noord- en MiddenTimor, residentie Timor en O.
AMANDIT. District der onderafd. Kandangan,
afdeeling Oeloe Socngei, res. Z. en O. Afd. van Borneo, onder hot bestuur van een kjai (districtshoofd)
met standplaats Kandangan. Het omvat het ooste
lijk deel der onderafd. en is rijk aan rijstvelden en
klappor-aanplantingen der bevolking. De copra-be
reiding is een der voornaamste takken"van bedrijf.
De voornaamste kampongs zijn die, welke onder
Kandangan ressorteeren, Socngei Raja, Hamparaja,
Simpocr, Gambal, Angkinang, enz. De bevolking
is welgesteld en bezit vele grobaks en trekdieren. De veestapel is eöhter niet groot. Uitgevoerd
worden voornamelijk rijst en copra, alsmede boschproducten. c fc/u *o
AMANGKOE BOEWANA, „die hot heelal op zijn
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schoot heeft of draagt”, is een van do titels door de
Sultans van Djokjakarta gevoerd, waaronder zij in
den regel worden vermeld, b.v. Amangkoe B. I, die
de eerste vorst van dat rijk was. Onder den titel
Amangkoe Rat, die ongeveer hetzelfde beteekent,
zijn een vijftal Soesoehoenans van Mataram bokend.
Zie JAVA en TITELS (INLANDSCHE RANGEN
EN.)
AMANOEBANG. Landschap op de zuidkust van
het eiland Timor, tusschen Amarasien Amanatoeng,
behoorende tot de onderafdeeling Zuid MiddenTimor van de afdeeling Noord- en Midden-Timor,
der residentie Timor en O., hoofdplaats Niki-Niki.
Het staat onder direct toezicht van den te Niki
Niki gevestigden gezaghebber.
AMARANTUS BLITUM L., en verschillende an
dere soorten van Amarantus, fam. Amarantaceae,
Bajam (mal. ),Bajem (jav.), Senggang (sound.), Hooge
kruidachtige plant, waarvan alle deelen als groente
gegeten worden.
AMARANTUS SPINOSUS L., fam. Amaranta
ceae. Bajam doerie (mal.), Bajem eri (jav.), Senggang
tjoetjoeh($OESD.).Een kruidachtige plant,dieveelop de
vorige gelijkt, en als onkruid vaak tusschen het gras
voorkomt. De gedoomde plant wordt niet als groen
te gegeten, maar wordt op verschillende wijzen
door de inlanders als geneesmiddel gebruikt.
AMARASI. Landschap behoorende tot de onder
afdeeling Koepang der afdeeling Z.-Timor en Eil.
van de residentie Timor en O., met de hoofdplaats
Baoen of Baoeng. In den omtrek van Baoen zijn uit
gestrekte bosschen. De in het landschap gelegen Noi
Minabaai is meer dan eens op haar bruikbaarheid als
afvoerhaven voor de producten van Midden-Timor
onderzocht, doch zonder succes.
AMAROE- of MAROE-MEER. Gelegen in het
heuvelterrein van den z.g. „Vogelkop” van NieuwGuinea. Door ondergrondscho kanalen in den kalkbodem voedt dit meer de Kais-rivier, die ten O. van
de Warongé-baai in zee valt. J! ■
AMAS (GOENOENG). Berg, hoog 2270 M., ge
legen op de grenzen der Padangsche en der Kamparsche bovenlanden, signaal-punt voor de triangu
latie van Sumatra (T. A. G., 2de serie, IX, kaart II).
AMBACHTSONDERWlJS. Zie ONDERWIJS.
AMBALAU, ook AMBALO, MEMBALAU, KA■MALO en KEMALO geheeten, is de harsachtige,
donkerrood of oranje gekleurde korst, die op de tak
ken en twijgen van verschillende boomen, vooral
door de wijfjes van een klein insect, de Coccus Lacca,
gevormd wordt. Het meest komt die voor op Schleichera trijuga, Butea frondosa, Ficus-soorten, Zizyphus sp. e. d. Do beste ambalau is echter afkomstig
uit China; het door middel van overgioting met warm.
water verkregen deeg bezigt men om houwers, mes
sen, enz. in het gevest vast te maken, ook als lijm
en tot het verlakken van krisscheeden.
AMBANG, een nog weinig of niet onderzocht ge
bergte ten Z.W. van het meer Danau (D. Moöat)
in do afdeeling Bolaang Mongondou, Noord-Celebes;
met vrij grooto zekerheid kan worden gezegd dat de
Ambang uit vulkanisch materiaal bestaat. De hoogte
is volgens de zeekaart 2070 M. Zie Koporberg in
T. A. G. 1899, 589 en in Jaarb. mijnw. 1901. 117;
verder Sarasin, Entwurf, p. 99.
AMBAR MRITJA (jav.). Zie BRUCEA.
AMBAR WINANGOEN. Badplaats van den Sul
tan van Djokjakarta, ongeveer 3 K.M. ten W. van
de hoofdplaats Djokjakarta gelegen.
AMBARAWA. Meervlakto ^ 55 K.M2 groot,
500—^470 M. hóóg, het centrum van het distriot
3
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AMBARAWA — AMBOEROMBOE.

Ambarawa (zie aldaar) vormend. In ’t N. overgaand
in de hellingen van den Oengaran, in ’t Z. in die van
den Telemojo, wordt ze naar ’tN.W. afgesloten
door de westelijkste ketens van den Goenoeng
Kendeng, waardoor do Toentang, de afvloeiing der
vlakte, zich met veel bochten een weg breekt. Het
midden der vlakte wordt ingenomen door een meer cn
moeras, de Rawa Pening (zie PENING). De grootste
dorpen liggen allen in een krans om de vlakte heen:
aan den noordrand de hoofdplaats, aan den grooten
weg van SemarangnaarKedoe(Magelang); l]/2 K.M.
ten Z. van deze ligt de als zoodanig opgeheven ves
ting Willem I (zie VERSTERKINGEN) en 41/*
K.M. bezuiden die vesting het militaire kampe
ment Banjoebiroe (zie ald.). In 1865 en in 1872
was de dalketel van Ambarawa het middelpunt
van zware aardbevingen, die vooral in eerstge
noemd jaar groote verwoestingen hebben aange
richt.
AMBARAWA. Controle-afdeeling van de residen
tie Semarang met de districten Ambarawa en
Oengaran en met hoofdplaats Ambarawa.
AMBARAWA. District met gelijknamige hoofd
plaats van de controle-afdeeling Ambarawa, re
gentschap Semarang, afdeeling Salatiga van de
residentie Semarang. Het heeft eene oppervlakte
van 225 K.M2, heeft 4 onderdistricten met 103
desa’s en telde op ’teinde van 1905 : 94.000zielen,
t.w. 500 Europeanen, 1130 Chineezen, 55 Arabieren,
27 andere vreemde Oosterlingen en 92.600 Inlanders.
De hoofdplaats bezat in 1900: 15.000 inwoners. Men
vindt in dit district drie cultuurondememingen,
gedreven op acht erfpachtsperceelen, waarop koffie,
cacao, rubber, specerijen en kina worden geteeld.
Op één onderneming (Baneran) wordt ook veeteelt
uit geoefend.
AMBATJANG. Berg, 959 M. hoog, gelegen in het
Barisan-gebergte (Sum. Westk.) ten N.O. van Kajoe
Tanam. Tot 1833 voerde het eenige toegangspad
tot het centrum der Pad.-Bovenlanden over dezen
berg, ook de kanonnen der Hollanders moesten hier
langs gesleept worden. In 1833 werd op last van den
Comm.-Gen. J. van den Bosch een aan vang gemaakt
met den aanleg van een transportweg door de Ancikloof (zie ANEI).
AMBËLAU. Eiland aan den zuidelijken ingang
van Straat Manipa, niet ver van de Zuidoostkust
van Boeroe, op 3°52' Z.B. en 127°15' O.L. Het behoort tot de onderafdeeling Boeroe, afdeeling Amboina der residentie Amboina, is omstreeks 90 K.M2.
groot en bevat zeven negorijen, die elk uit twee tot
vijf gehuchten bestaan, welker hoofden den titel
voeren van Patih of Orang Kaja. De bevolking be
draagt ruim 1300 zielen en belijdt den Mohammedaanschen godsdienst; zij vindt haar bestaan in de
visscherij en den handel op de naburige eilanden.
Het eiland is bergachtig en onvruchtbaar, zoodat
het zelfs geen sago genoeg opleveil, welke dan ook
van de Zuidkust van Boeroe wordt gehaald, waar
de meeste Ambelauneezen gebruiksrechten op sagoen klapperbosschen hebben. Specerijen worden op
het eiland niet geteeld en de grond levert alleen kalk
op. Een dicht bosch overdekt het geheele eiland;
men vindt er vele wilde zwijnen. De kusten zijn
rondom door klippen omgeven. Geologisch komt het
eiland niet met Boeroe, maar meer met Am bon
overeen; er werd alleen een (oud. mioceen?) eruptiefgesteente aangetroffen, dat door koraalkalk
wordt gedekt, welker terrassen tot 218 M. boven zee
reiken. De hoogste toppen van het eiland worden op
300 M. geschat. Zie Verbeek, Molukken verslag, p. 567.

AMBER is een stof, die doorgaans in kleine stuk
jes, maar een enkelen keer in grootere brokken tot
van 50 K.G., op zee drijft, en die door Blumenbaclr
gehouden wordt voor een uit het darmkanaal van do
potvischafgescheiden substantie.Latere onderzoekin
gen pleiten voordemecning,dat hij in ’talgemeen een
voortbrengsel is van de gal der walvischachtige die
ren. Hij bestaat uit regelmatige, ondoorzichtige,
wasachtige, broze en op de breuk fijn-korrelige of
bladerige stukken, die bruinachtig zwart of lichtgrijs
van kleur zijn met donkere strepen of vlekken. Hij is
smakeloos, maar heeft een aangenamen geur, welke
naar dien van muskus zweemt, en is bij voldoende
warmte week en buigzaam; hij smelt bij een matige
hitte, vat lichtelijk vuur en verbrandt met een hel
dere vlam. Zijn hoofdbestanddeel is een eigenaardige
soort van vet, amberoet (ambrine) genoemd. De am
ber bevat daarenboven benzoëzuur, keukenzout, een
zoet extract, en een alleen in warmen alkohol oplos
baar bruinachtig overblijfsel. Hij is zeer gezocht als
reukwerk, en wordt ook wel in den vorm van poeder
of tinctuur ingenomen. De amber wordt in den Ind.
archipel meest in de Moluksche zeeën gewonnen;
reeds in de Xde eeuw spreken berichten van Arabi
sche zeevaarders van den rijkdom van Java aan am
ber. V. d. Lith et Devic, Livre des Merveilles de
1’Indej Leiden 1883, bl. 232.
AMBER SEPATER. Staafjes of kleine lichtgrijze
bolletjes uit een soort van aarde gekneed en som
tijds 3 aan 3 samenhangend. Ze worden met het
waterig aftreksel van Kajoe pong, de gekronkelde
peulen van Dichrostachys cinerea, als vermifugum
gebruikt. Een andere soort van amber sepater, als
de „echte” geroemd, bestaat uit gebrande aluin.
AMBERNO, Zie MAMBERAMO.
AMBERPON. Eiland bij de westkust der Geelvinkbaai, dicht onder den vasten wal van NieuwGuinea. Vroeger vond men er een nederzetting van
Noemforen, maar thans zijn het de Papoea’s van
Windesi, die er kampongs bouwden en zich in den
omtrek met de vischvangst onledig houden.
AMBIJA. Zie ANBIJA.
AMBIL ANAK of semendo ambil anak (elders:
angkap, enz.) is een in vaderrcchtelijkc streken, o.a.
in doelen van Zuid-Sumatra, voorkomende huwe
lijksvorm, waarbij de man voorgoed wordt ingelijfd
bij de vrouwsfamilie en ook zijn kinderen tot deze
gaan behooren. Zie HUWELIJK en ANGKAPhuwelijk.
AMBOEN AMBOENG (mal.). ZieSCAEVOLA.
AMBOENG-BERAS. Naam door Verbeek (Jaar
boek v. h. Mijnwezen. I. 1881. bl. 118) gegeven aan
een bergketen, tot het Barisan-gebergle behoorendo
en welke, volgens D. D. Veth (Sumatra-exped. Aardr.
beschrijv. v. Middcn-Sumatra bl. 151) slechts aan
een voortop van dat gebergte eigen is; de naam komt
op de bestaande kaarten niet voor, doch moet be
trekking hebben op liet gebergte dat, op de grenzen
van Lebong, Ra was en Moesi Oeloo (grens Palembang—Bcnkoelen), zich uitstrekt van Bt. Tëbo Penjaboeng in het N. over Bt. Tëbo Loemoet Renah
en Bt. Tëbo Kotong tot Bt. Oöeloe Soeloep in het Z.
AMBOENTEN. Hoofd plaats van 'het distrikt
Baratdaja, contr. afdeeling Noord-Soemenep, afd. en
regentschap Soemenep, res,Madoera,aan den rijweg
langs de noordkust van hot eiland gelegen en mot
een druk verkeer met de afdeelings-hoofdplaats Soomenep. In do nabijheid treft men langs de zeekust
tamelijk hoogc duinenreeksen aan, welke een eigen
aardig karakter aan het landschap vorleenen.
AMBOEROMBOE of KEO-VULKAAN, een work-
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zamc kegel in Midden-Flores, 2149 M. hoog, die nog
sterke daling der prijzen is de nagelcultuur sterk ach
geregeld rookt. Teekening bij Wichmann, Tijdschr.
teruitgegaan (zie KRUIDNAGELEN). De cultuur
Aardr. Gen. 1891. De top word nog niet bezocht,
van muskaatnoten is hoofdzakelijk tot de Banda.solfataren liggen vooral aan de noordzijde.
cilanden beperkt en daar nog altijd van beteekenis.,
AMBOINA. Naam door de Portugcczen gogc- ' (vgl. NOTEMUSKAAT en BANDA-EIL.) Veel werk
hot
eiland
Arabon
en
wellicht
zijn
oor
ven aan
wordt gemaakt van het aanplanten van klappersprong dankende aan eene omschrijving in het Maboomen, tot bereiding van copra. Timmerhout komt
leisch van den bij de inlandsche bevolking gebruiin tal van soorten en goede hoedanigheid voor, voor
kelijken naam van Noesa Japoono — Ncvel-eiland,
al oi? Ceram en de Kei-eilanden; een belangrijke uit
door amboen, amboen of embon, dat zooveel als dauw
voer van dit hout heeft uit de Kei-eilanden plaats
of nevel beteckent. Na de inbezitneming der Moluknaar Makasser, vooral van het z. g. ijzerhout.
ken door de Nederlanders bleef die naam behouden
Enkele ingezetenen der hoofdplaats zijn in het be
en in alle officieele stukken van vroegeren of latcren
zit van tuinen of doesoens, waar zij behalve de ge
tijd wordt geen andere gebezigd. Daar men op de
noemde producten nog wat cacao en Liberia-koffie
plaats zelve uitsluitend van Ambon hoort spreken,
telen, maar veel heeft dit niet te beduiden en met
zoo is hieronder bij het woord Anriboina alleen de
kleine voordeelen stellen zij zich tevreden; als werk
residentie beschreven en voor het eiland en de hoofd lieden hebben zij gewoon lijk Binongkoreezcn in
plaats de plaatselijke benaming behouden.
dienst.
AMBOINA. Residentie in het oostelijk deel vanden
Door de inlandsche bevolking wordt nog ver
Archipel, bestaande uit de volgende eilanden en de
bouwd: rijst (op droge velden), maïs (het meest op
daartoe behoorende kleinere eilanden: Amboina,
Haroekoe), bataten, kaladi, oebi, suikerriet, peul
Oma of Haroekoe, Honimoa of Saparoea, Noesalaoet,
vruchten en gierst (dit op Boeroe); terwijl alom tal
Boeroe, Manipa, Kelang, Boano, Ambelau, Ceram, de
van vruchtboomen worden gekweekt, waaronder pi
eigenlijke Banda-eilanden, de Aroe-eilanden, de
sang en papaja het meest gezocht zijn.
Kei-eilanden, de Tanimbar- of Timor Laoet groep
De nijverheid bepaalt zich tot het tappen van saen de groep van Babar, zoomede uit Nederlandsch
géroe (sagoweer) uit den Arenga saccharifera; het
Nieuw-Guinea met uitzondering van het tot de
vlechten van doozen en matten met fijn gesneden
residentie Ternate behoorend deel (zie de afzon
pandanbladereD, en op de Oeliasers het bakken van
derlijke beschrijvingen dezer eilanden).
potten en ander aardewerk. Enkele meubelmakers
Voor Klimaat, plantengroei, fauen grofsmeden vervaardigen tegen hooge prijzeD
n a zie de algemeeno artikelen en de verschillende
slechts middelmatig werk en de weinige goudsmeden
eilanden der residentie Amboina.
verstaan hun ambacht al even gebrekkig. Scheeps
Bevolking. Het aantal zielen mag volgens de
bouw wordt als tak van nijverheid alleen beoefend
laatste verkregen gegevens voor het jaar 1912 ge
op de Kei-eilanden, waar allerlei inlandsche vaartui
schat worden op 273.900, tc verdeelen als volgt:
gen en zelfs kleine schoeners van stapel loopen; de
Afdeelmg Amboina:
bekende Ambonsche orembaaien komen echter van
ondevafdeeling Amboina
22.800
Boano. Op Boeroe wordt uit de bladeren van den
„
Banda ..
10.500
kajoepoetihboom olie gestookt, het meest door lie
er
„
Boeroe
87.000'
den, die van Soela afkomstig zijn; de prijs varieert
„
Saparoea
34.300
van ƒ 0.80 tot / 1.— de flesch. Naar Makasser en Sin
SQ.600
gapore wordt jaarlijks voor een waarde van ^
Afdecling Ceram:
ƒ 200.000 uitgevoerd.
ï
onderafdecling West Ceram .... 23.500
De vischvangst heeft slechts op kleine schaal
„
Amahai .............. 13.000
plaats, daar er weinig inlanders zijn, die hiervan een
„
Wahai.................. 10.200
beroep maken en bijna ieder voor zich zelf vischt.
„
Oost Ceram, Ce
Men maakt daarbij gebruik van lijn, hengel, werpram Laut cn Goof sleepnetten en ook van fuiken en séro’s; voorna
ram...................... 25.500
melijk van Ceram wordt veel gedroogde en gerookte
72 200 visch te Banda te koop aangeboden. De Aroe-eilan
Afdceling Kei-eilanden..............................
20.000 den zijn hot rijkst aan pareloesters en tripang komt
„
Aroe-eilanden ........................
9.400 in de grootste hoeveelheden voor rondom de Tanim
„
Tanimbar cn Babar-eilanden
23.700 bar- on Zuidwestor-eilandcn.
..........
35.000
West Nieuw-Guinea
Bij do bovolking bestaat weinig geneigdheid tot
,,
Zuid Nieuw-Guinea ..............
20.000
veeteelt; in do Christen- en heidensche negorijen
Totaal.............................. 273.900
fokt men meest varkens, in de MohammedaanZie verder onder ALFOER, AMBOINEEZEN en
sche daarentegen geiten en schapen; het getal
verschillende eilanden der residentie.
paarden en runderen is gering. In 1915 bedroeg de
Cultures, n ij v o r h o i d, handel. Do
veestapel in het gewest: 200 paarden, 4500 buffels,
voornaamste producten zijn sago, kruidnagelen, no2200 runderen, 8000 schapen, 10000 geiten ert^K)00
temuskaat en timmerhout. Het eerste vormt het davarkens.
gelijksch voedsel der bevolking on, met uitzondering
Het handelsverkeer tusschon do verschillende ei
landen geschiedt mot djoengkoe’s en orembaaien.
van liet zuidelijk schiereiland van het eiland Ambon
Allo voornaamsto plaatsen op do verschillende eilan
on de Oeliasers, treft men schier overal uitgestrekto
den worden evenwel aangedaan door do booten dor
sagobosBehen aan, terwijl de boomon op daartoe ge
schikte gronden bovendien veel worden aangeplant.
Koninklijko Paketvaart Maatschappij, die elke twee
Het door klopping uit den stam verkregen meel ver
weken den Ambon-Archipel doorkruisen en eens in
pakt men in gevlochten mandjes van i 25 katies
de maand ook Nieuw-Guinea bezoeken. Op de hoofd
plaats zijn het meer bijzonder Arabieren en Ckmeezwaarte en daar één boom gemiddeld 25 mandjes
zon, dio zich met den handel bezighouden. Als voor
sago oplevert, zoo is de opbrengst voldoende om godurendo een paar maanden in de behoefte van een
naamste artikelen van invoer ten behoeve der in
landsche markt worden genoemd: ijzerwerk, koperniet te groot gezin te voorzien. Ten gevolge van do
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C. een eeuwig verbond met de drie voornaamste
draad, lijnwaden, lampen, waterglazen, aardewerk,
vorsten der Molukken (van Ternate, Tidore on Batrijst en petroleum. In het jaar 1915 bedroeg de to
jan) en werd zij tevens als „lieer over de Papoeëri of
taal invoer voor het gewest een waarde van
alle eilanden van dien, die onder den Koning van
ƒ3.100.000 en de totaal uitvoer een waarde van
Tidore stonden” erkend. Eerst den 18en Aug. 1678
f 2.910.000.
werd een contract met den Radja van Onin (W.
Ten opzichte van de toekomst van dit gewest mag
Nieuw Guinea) gesloten. Onze eerste vestiging op
men de beste verwachtingen koesteren. Vooral op
Nieuw Guinea had plaats in 1828, toen het fort du
handelsgebied is het gewest in de laatste jaren zeer
Bus werd gebouwd, dat evenwel na een gansche
vooruit gegaan, met name door de krachtige maatre
lijdensgeschiedenis iu Febr. 1836 werd opgebroken.
gelen door het bestuur genomen tot bestrijding van
Ondertusschen hadden in 1796 de Engelschen zich
den z.g. „optiehandel”, die in het, bijzonder zijn
van Ambon meester gemaakt en verbleven daar tot
schadelijken invloed uitoefende op Nieuw-Guinea,
1802, om later nogmaals van 1810 tot 1817 aldaar
doordat hij den plaatselijken handel benadeelde of
het bewind te voeren. Onder de Engelsche Gouver
on mogelijk maakte. Op de hoofdpi. Ambon hebben
neurs Farquehar en Mackenzie werden mildere bepa
zich sedert een paar jaren gevestigd een tweetal
lingen ten aanzien van den speceryhandel toege
Europeesche handelshuizen, n.1. de „Crediet- en
past, maar met de teruggave van alle bezittingen
Handels Vereeniging Banda” met een filiaal te Banaan de Nederlanders in het laatstgenoemde jaar
<ïa-Neira en de ,,'Maleische'Handels Vennootschap”,
moesten de vroegere regelingen weder worden inge
terwijl sedert medio 1913 Amboina met de buiten
wereld in telegrafische gemeenschap staat door de
voerd. Dit had een opstand op Saparoea ten gevolge,
openstelling van het radiografisch station voor
waarbij de resident Van den Berg met alle Europea
nen benevens de geheele bezetting van het fort
draadlooze telegrafie te Noesa-Nivé (nabij de punt
Duurstede vermoord, de van Ambon gezonden troe
van het schiereilandLeitimor, 18K.M. vandehoofdpl.
pen door de opstandelingen verslagen en deze eerst in
Ambon), een der grootste installaties op dat gebied
1818 door eene van Java uitgeruste expeditie, onder
in het Oosten.
Geschiedenis. De oorspronkelijke bewoners
bevel van den Commissaris Generaal Buyskes tot on
derwerping gebracht werden, nadat door de voort
der Ambonsche eilanden hadden reeds in de vroeg
durende blokkade der Oeliasers elke tegenstand was
ste tijden aanraking met Ternatanen, Tidoreezen,
Javanen en Makassaren, die deze oorden bezoch gebroken en de hoofdaanvoerder, Thomas Matoealesi, zich had overgegeven. Latere ongeregeldheden
ten voor den ruilhandel in specerijen. Ternatanen.
en Tidoreezen vestigden zich op meerdere plaatsen
zijn door een krachtig optreden in korten tijd beteu
dier eilanden en onderwierpen de omwonende bevol geld.
Voor den Gouverneur Generaal Van der Capellen
king. Na de ontdekking van Ambon door Antonio
was het weggelegd betere maatschappelijke verhou
d’Abreu in 1512 kwamen ze in het bezit van Portu. gal, hetgeen voortduurde tot het einde der 16e eeuw.
dingen tot stand te brengen. Tijdens zijn bezoek aan
In 1599 verscheen de Hollandsche Admiraal Van
Ambon in 1824 gelastte hij, dat de inkoopsprijzen
der specerijen zouden verhoogd en de Hongitochten
Waerwyek te Hitoe Lama en werd hem toegestaan
aldaar handel te drijven. Reeds in het volgende jaar
moesten afgeschaft worden, terwijl voorts dc aanriepen de hoofden van Hitoe de hulp in van Steven
plant van kruidnagel en muskaatboomen overal
mocht geschieden en het leveren van materialen al
van der Hagen om de Portugeezen te verdrijven, met
■dit gevolg,dat den 23en Februari 1605 het kasteel te
leen tegen behoorlijke betaling zou plaats hebben.
Kota Laha op Leitimor werd veroverd en Frederilc
Het inlandsche bestuur en het rechtswezen werden
'Houtman als eerste Gouverneur optrad. De hoofdgewijzigd; langzamerhand volgden andere verbete
zetel der Compagnie was toen te Ambon gevestigd
ringen en op den len Januari 1864 is de verplichte
en het verder uitgebouwde fort ontving den naam
teelt on lovering van kruidnagelen voor goed afgevan Nieuw-Victoria. De eerste aanrakingen met
schaft. In verband hiermede werd in 1807 hot Gou
Nieuw Guinea dateeren van 1616, toen Le Maire en
vernement der Molukken, waartoe ook do noordelij
Willem Comelisz Schouten daar bij toeval landden.
ker gelegen gewesten hadden behoord, opgeheven en
Al spoedig werd met de voornaamste hoofden een
sedert staat aan het hoofd een resident, op dezelfde
verbond gesloten voor den alleenhandel in specerijen,
wijze als dit elders het geval is.
welke tegen vaste prijzen, met uitsluiting van andere
Sedert is het grondgebied der residentie — behalve
natiën, geheel aan de Nederlanders zou worden afge
dat do administratieve indceling gewijzigd werd, het
staan en aldus werd de kiem gelegd van een monopo
laatst bij Ind. Stb. 1911, N°. 631—meteen grootdeel
liestelsel, dat tot groote willekeur en tal van onrecht
van Nieuw-Guinea uitgebreid geworden. Het eerst
matige handelingen heeft geleid. Nu eens waren het
mot West-Nieuw-Guinea, dat tot het landschap Ti
•de lage prijzen, somwijlen nog beneden het vastge
dore behoort en eertijds onder de residentie Ternate
stelde bedrag uitbetaald, waarvoor het product
ressorteerde en Fak Fak tot hoofdplaats heeft, welke
moest geleverd worden, dan weder strenge bevelen
vestiging van 1898 dateert. Aan het hoofd van het
lot gedwongen aanplant, dan weder de uitroeiing
landschap Tidore staat thans een Raad van landsvan overtollige boomen, [waartoe, als men in het
grooton, welke Raad in 1909 de korte verklaring
vaderland voor te grooten aanvoer beducht was
aflegdo (bekrachtigd bij G. B. dd. 6 Sept. 1909,
onder den naam van Hongi, langdurige vemieN°. 20.) In 1911 (Ind. Stb. N°. 500) werd West
'lingstochten werden ondernomen], die in meerdere
Nieuw-Guinea van Ternate afgescheiden en bij do
of mindere mate medewerkten om het volk te verar residentie Amboina gevoegd. De zooevengenoemde
men en te verbitteren en herhaaldelijk oorzaak wa
Raad gaf bij verklaring d.d. 15 Nov. 1911, hare be
ren van verzet, dat met geweld moest worden onder
voegdheden ter uitoefening over aanHaroena, radja
drukt, waarmede van weerszijden groote wreedhe
van Ati-ati Onin, die voortaan met do Europeesche
den gepaard gingen. Het meest bekend zijn de op
ambtenaren zou onderhandelen en de bestuurszaken
stand van Kakiali, welke in 1634 en die onder Toeafdo en.
loekabesi, welke in 1646 met den dood dier aanvoer
Een tweede uitbreiding onderging de residentie
ders eindigden. In 1660 (10 December) sloot de O. I.
met 1 October 1913, toen ingevolge Ind. Stb N°. 415
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AMBOINA — AMBOINEEZEN.
van dat jaar de voormalige zelfstandige assistentresidentieZuid-Nieuw-Guineabij baar werd gevoegd
Bestuur. Administratief is deze residentie
thans verdeeld in 7 afdeelingen:
1. Amboina verdeeld in 4 onderafdeelingen: o.
Amboina, bestaande uit het eiland Amboina met de
omliggende eil., de Luoipara- en de Schildpad eil.
rechtstreeks bestuurd door den Assistent-Resident
bijgestaan door een Gezaghebber; b. Boeroe, bestaande uit de eil. Boeroe en Ambelau met de omliggende eil., onder een Gezaghebber met standplaats
Namlea, bijgestaan door een posthouder te Tifoe;
c. Saparoea, bestaande uit de eil. Saparoea, Oma
of Haroelcoe en Noesa-Laoet met omliggende eil. •
onder een Controleur met standplaats Saparoea. d.
Banda, bestaande uit de eigenlijke Banda-eil, de eil.
Teoen, Nila en Seroea, onder een Controleur met
standplaats Neira.
2. Ceram, eveneens verdeeld in 4 onderafdeelingen:
a. West-Ceram, bestaande uit het westelijk deel van
Ceram met de eil. Manipa, Kelang, Boano en omliggende eil., onder eeD officier van de landmachtalsGezaghebbermetstandplaatsPiroe; b. Wahai bestaande
uit Noordelijk Midden-Ceram onder een Controleur
(thans waargenomen door een officier als gezaghebber) met standplaats Wahai; c. Amahai, bestaande
uit Zuidelijk Midden-Ceram, onder een Gezaghebber met standplaats Amahai; d. Oost-Ceram, CeramJaoet en Qoram, bestaande uit het Oostelijk deel
van Ceram en de Ceramlaoet-, Matabela- en Gorameil. onder een Gezaghebber met standplaats Geser,
bijgostaan door een posthouder te Kwaos.
3. West Nieuw-Guinea, met omliggende eil. waaronder Misooi van de groep der Radja-Ampat, onder
een Assistent-Resident te Fakfak bijgestaan door
een Gezaghebber aldaar.
4. de Aroe-eilanden onder een Controleur met
standplaats Dobo.
o. de Kei-cilanden, idem met standplaats Toeal.
6. dc Tan im bar- en Babar-eilanden onder een Gegezaghebber met standplaats Saumlaki, bijgestaan
door een posthouder te Larat en een te Tepa.
7. Zuid Nieuw-Guinea onder een Assistent-Residont te Merauke, bijgestaan door een gezaghebber
te Merauke en een te Okaba.
De inlandsche bevolking bestaat uit Christenen,
Mohammedanen en Heidenen. Zij woont nagenoeg
overal in kampongs of negorjjen, waarvan gewoon
lijk elk eene op zich zelf staande gemeente vormt,
onder een eigen hoofd of regent, met den titel van
Radja, Patih, Orang Kaja of Gezaghebber—de laat
ste meer bijzonder bij minderjarigheid of ontstentenis
van den wcrkelijken titularis. Die hoofden worden
door do bevolking gekozen en ontvangen van Gouvemementswege een acte van aanstelling. Hun on
derscheid in gsteeken bestaat in een stok met gouden
of zilveren knop, waarop het Nederlandsche wapen
is gegraveerd; dc verschillende rangen worden bovondien door de kleuren van pajongs en vlaggen aangeduid, die evenwel thans zoo goed als niet meer in
gebruik zijn. Ondergeschikt aan hen zijn de hoofden
van wijken, op Arabon en de Oeliassers Kapalasoa
geheoten; in do door Heidenen bewoonde streken
zijn hot dikwerf de oudsten van gezinnen, aan wie
eenig gezag is toegekend. — In de afdeelingen Am
boina en Sapoeroa vindt men bovendien zoogenaamde
burgers, onder eigen sergeant-wijkmeesters staande
(zie AMBOINEEZEN en BURGERS).
In de geheele residentie, met uitzondering van de
afdeeling Zuid Nieuw-Guinea, wordt thans van de
inlandsche en daarmede gelijkgestelde bevolking de
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bij Ind. Stb. 1914, No. 130 ingestelde algemeene belasting op bedrijfs- en andere inkomsten geheven.
In Zuid Nieuw- Guirea wordt bij wijze var proef voorloopig eer hoofdelijke belasting geheveD, die vooreer»
groot deel in natura (klappemoten) betaald wordt.
Bij de regeling der heerendiensten (met uit zondering der afdeeling Banda) is als beginsel aangenomen, dat de heerendienstplichtigheid rust op den
persoon en dat heerendiensten alleen gevorderd zullen worden voor het onderhoud en de herstelling van
wegen, bruggen en duikers en pasanggrahans, het
vervoer van personen en troepen op marsch en hunne goederen, het bezetten van wachthuizen en het
doen van Dachtelijke rondes, zoomede voor ’t overbrengen van dienstbrieven buiten den postdienst enhet vervoeren van gevangenen, terwijl als maximum
is gesteld 36 dagen arbeids in het jaar (Ind. Stlx.
1912, No. 505).
Wat het rechtswezen betreft, behoort de residentie Amboina tot het rechtsgebied van den Raad
van Justitie te Makasser en wordt, met uitzondering
van de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea en van die streken, waar de bevolking voorloopig is gelaten in het
bezit harer eigen rechtspleging, de rechtspraak over
de inlandsche bevolking uitgeoefend door de regentschapsgerechten, de magistraten en de landraden;
met de uitoefening der magistratuur zijn belast de
Europeesche gezagvoerende ambtenaren. Landraden zijn gevestigd te Amboina, Saparoea en Ban
da-Neira, onder een rechtsgeleerden voorzitter, te
Fak-Fak en te Dobo onder de daar ter plaatse bescheiden hoogste bestuursambtenaren (Ind. Stb.
1882, No. 29, zooals dat sedert is gewijzigd). Het
rechtsgebied der landraden is bij eene afzonderlijke
ordonnantie bepaald (Ind. Stb. 1914, No. 417).
In die gedeelten, waar de bevolking voorloopig is
gelaten in het bezit harer eigene rechtspleging, spre
ken Raden van Hoofden onder leiding der Europee
sche bestuursambtenaren recht.
In de residentie zijn 65 Gouvemementsscholen der
2de klasse met 9400 leerlingen, waarvan bijna 4000
meisjes. Bovendien telt men er 162 particuliere
scholen, waarvan er 114 gesubsidieerd zijn. Van deze
particuliere scholen zijn 122 protestantsch, 38 ka
tholiek en 2 neutraal. De scholen op godsdienstigen
grondslag tellen 7120 leerlingen, waarvan 2400 meis
jes en de neutrale scholen hebben 85 leerlingen,
waaronder 18 meisjes.
In het ressort van den predikant te Amboina wor
den 136 Christengemeenten met circa 58.000 Inlandscho Christenen aangetroffen; in dat van den
predikant te Banda 96 Christengemeenten met circa
17.000 Inlandsche Christenen. Hulppredikers heeft
men te Leitimor, Roomahtiga, Saparoea, Piroe,
Amahai, allen ressorteerende onder Amboina, een
op de Kei- en Aroe-eilanden, en een op de Tanimbar- en Babareilanden, beiden ressorteerende onder
Banda.
Literatuur: I. G. F. Riedel, De sluik- en kroesha
rige rassen tussohen Celebes en Papua, ’s Grav.
1886; G. W. W. C. Baron Van Hoëvell, Ambon en
meer bepaaldelijk de Oeliasers, Dordr. 1875. — Ludeking, Schots van de residentie Amboina, ’s Grav.
1868. — Bleeker, Reis door de Minahassa en den
Mol. Archipel, Bat. 1856 — Van der Crab, De Mol.
eilanden, Bat. 1856. — Een nieuwe algemeene be>
schrijving van de Molukken ontbreoktit v
AMBOINEEZEN of AMBONEEZEN.[Amboneezen f.. . — .
in het gewone spraakgebruik, Amboineezen in offici- , ~ _>
eelo stukken], Algemeene benaming van de bewoners
der Ambonsche eilanden en meer bijzonder van r<
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dio inboorlingen, welke de Christelijke of Mohammedaanseke leer belijden, daar de zooge
naamde heidenen gewoonlijk Alfoeren worden ge
noemd. Zij schijnen door langdurige aanraking
met vreemdelingen, zoowel uit andere oorden van
den Archipel als Westerlingen, hun oorspronkelijk
type te hebben verloren en kenmerken zich thans
in het algemeen door een vrij donkere huidskleur,
kroezig of golvend haar, platten neus met vooruit
stekenden mond en eenigszins dikke lippen, bene
vens regelmatigen en krachtigcn lichaamsbouw;
terwijl de vrouwen meer tenger zijn, vaak door
schoonheid van gelaatstrekken evenwel niet door
sierlijkheid van vormen uitmunten. Van nature is
de Ambonees niet ijverig; trouwens overal waar de
bevolking leeft te midden van sagobosschen, niet
ver van de zee of van een baai, kan ze met een mi
nimum van arbeid voldoende spijs verzamelen voor
een eenvoudigen maaltijd. Zijn zin voor handenar
beid is gering; en een krachtig nullen óm door handel
vooruit te komen treft men zelden bij hem aan.
Over ’t geheel zijn intusschen de Amboneezen be
paald intelligent te noemen en ze bezoeken, als ze
maar eenigszins de kans schoon zien er op te komen,
een Europeesche school. De Christenen en Moham
medanen worden onderscheiden in burgers (orang
bébas) en negorij lieden (orang negri). De eersten zijn
afstammelingen van inboorlingen, die wegens in
vroeger tijden aan de Compagnie bewezen diensten
van alle verplichte werkzaamheden werden vrijge
steld, behoudens deelneming aan de Ambonsche
schutterij. De negorijlieden vormen de kern der eigen
lijke inlandsche bevolking en op hen zijn toepasselijk
de bepalingen, in het artikel Amboina vermeld. Deze
negorijlieden kunnen verdeeld worden in vier stan
den: 1°. de bangsa radja, of de familie van vroegere en
tegenwoordige regenten; 2°. de bangsa liatsil, van iets
lagere afkomst; 3°. de bangsa Jcapala kèwan, waaruit
de boschwachters of bosehopzickters gekozen wor
den ; en 4°. de bangsa orang masing, of kleine man. In
hun dagelijksch leven, wat woning, voeding en begrip
pen betreft, verschillen de burgers niet van de nego
rijlieden. Overigens kan men dit van hen zeggen. De
burgers, hetzij dienstdoende, hetzij contribueerende
schutters, die het geringste deel der bevolking uitma
ken, vormen slechts zelden afzonderlijke negorijen;
doen zij het, dan worden die negorijen door den naam
van Kampong aangeduid. In den regel wonen zij in de
•gewone negorijen, maar alsdan gewoonlijk in af
zonderlijke wijken vereenigd. Zij staan even wel onder
het gezag hunner eigene sergeanten-wijkmeesters.
Zij zijn vrij van kwarto-(heeren)diensten. Als zijnde
niet bij de daties ingedeeld missen zij de revenuen
der datie-doessongs. Ook enkele voordoden met be
trekking tot de onbebouwde gronden, die de gewone negorijen heeft, zijn hun onthouden. Niettemin is
elke burger trotsch op zijn naam als zoodanig en
acht zich, door de bijzondere positie die hij inneemt,
boven de negorijlieden verheven. Talrijk zijn de
voorbeelden dat een negorijman allerlei listen te baat
neemt, om zich in een andere negorij, waar hij onbe
kend is, bij verrassing als burger te laten inschrij
ven. In kleeding zijn de burgers en negorijlieden, die
den Mohammedaanschen godsdienst belijden, niet
van elkander onderscheiden; onder de Christenen
bestaat evenwel verschil. Terwijl de negorijman te
kennen is aan zijn lang zwart baadje en in de ne
gorijen op de OeÜassers en in de strandnegorijen op
Ceram en Boano aan zijn wijde broek, draagt de
Ohristenburger, hetgeen hij voor fatsoenlijker houdt,
■een nauwe pantalon (Kelsanpas) en een witte geslo-
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ten kabaja (banian), waarover dan weder een open
kabaja van gekleurd katoen, dikwijls met enormwijde mouwen, gedragen wordt. Ook onder de vrou
wen en meisjes bestaat verschil in kleeding tusschen
negorijvolk en burgers. Op Ambon draagt do negorijvrouw in het algemeen een lange zwarte of witte
kabaja en sarong. Buiten Ambon dragen de negorij vrouwen veelal een kort baadje en de grove Saleijersche sarong, bij plechtige gelegenheden een korte
gekleurde kabaja van mousseline of katoen en een
fijnere Makassaarsche sarong. De Christen bur
gervrouw draagt altijd, ook op Ambon, deze laatste
kleeding en tooit zich bij feestelijke gelegenheden
met do lange witte kabaja met nauw sluitende
mouwen, welke met zilveren of gouden knoopjes aan
de polsen worden dicht gemaakt. {, C'<- ~ ■
•
De vaste ingezetenen eener negorij, d. w. z. zij,
die bij de daties zijn ingedeeld en dus recht hebben
op een zeker aandeel in de datie-doessoengs, kunnen,
zoo zij zulks verlangen, een stuk woesten grond ter
ontginning krijgen. De burgers, in een negorij geves
tigd, worden ten deze als vreemdelingen beschouwd.
Missen zij do revenuen der datiedoessoengs, zij zijn
ook van het recht tot exploitatie van woeste gron
den uitgesloten. Wel wordt soms aan enkelen hunner
bij wijze van gunst ook een gedeelte van den grond
afgestaan om er tuintjes aan te leggen tot den aan
plant van tweede gewassen, of suikerriet, tabak,
djagoeng enz., doch aanspraken kunnen zij niet
doen gelden. Nimmer wordt hun evenwel de ver
gunning verleend om op dat stuk grond klapper,
koffie-, nagel- of andere blijvende vruchtboomen
te plaatsen, opdat zoodoende zulk een stuk grond
na verloop van tijd geen doessoeng tatanaman
wordt, waarop de burger ten gevolge van langdurig
ongestoord bezit, misschien erfelijke rechten als eige
naar zou kunnen doen gelden.
AMBOINEEZEN (militairen). In het le
ger worden onder den algemeenen naam van
„Amboineezen”, behalve de inboorlingen van do
Ambonsche eilanden, ook begrepen Men ad on eozen, inboorlingen van de Sangi- en Talauer-eilanden enheidensche bewoners van do verdere Me
lukken (sedert 1879) zoomede de afstammelin
gen van deze bevolkingsgroepen. Deze „Amboi
neezen” zijn over het algemeen goed gebouwd, intel
ligent, vrijheidslievend, gehoorzaam, ondergeschikt,
matig, ondernemend en moedig en vormen dus een
uitstekend soldaten-materiaal. Volgens den oudresident Riedel (Ind. Gids, 1885,1. blz. 321) zouden
de Amboineesche soldaten uit de onderste lagen van
hot volk voortkomen, een bewering, die echter van
andere zijde is tegengesproken (Ind. Mil. Tijdschr.
1885, II, blz. 1066) en zeer zeker in den tegenwoordigen tijd bezijden de waarheid is. Am boineesche mili
tairen worden thans alleen ingedeeld bij de Infante
rie, het hospitaal- en het schrijverspersoneel; tus
schen 1840 en ’50 kwamen zij ook in de formatie van
de Cavalerie voor. Zij worden betaald, gevoed en ge
kleed als do militairen van Eur. landaard. Amboi
neezen van hoogo geboorte konden tot J 915, evenals
de overige inlanders van voorname afkomst, tot inlandsch 2o Luitenant der Infanterie worden opgeleid.
(Zie het artikel ONDERWIJS, MILITAIR-); voor
hen bestaat ook de gelegenheid om officier van
gezondheid te worden, terwijl zij sedert 1916
ook tot de Kon. Mil. Academie en de Cadetten
school kunnen worden toegelaten. (Zie de artike
len LEGER, aanvulling officieren en ONDERWIJS,
MILITAIR-). Bij resolutie van de Ind. Regeering
van 31 December 1804 werd den „Ambonschen gou
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AMBOINEEZEN.
vomour” opgedragon drio compagnieën Amboineezen, elk van 200 man, voor 5 jaren aan te werven;
voor ontbrekende Amboineezen konden ook „Corammers en Alpboeren van Tomaten” aangeworven
worden. Do „gages en randsoenen” van deze militai
ren zouden gelijk zijn aan die der inlandsche-ehristen
compagnie te Batavia (Mr. J. A. van der Chijs, Ned.Ind. plakaatboek 1602—1811). Alhoewel in de door
de militaire commissie van 1814 (zie het artikel LE
GER) voorgestelde formatie Amboineezen niet als
zoodanig zijn genoemd, is van dezen landaard wel
sprake in liet bij besluit van de Commissarissen Ge
neraal van 9 October 1816 no. 15 vastgestelde „tarief
der rantsoenen aan de armee te verstrekken”, ter
wijl in 1817 drie inlandsche compagnieën van het
bataljon van linie No. 25 vervangen werden door een
gelijk aantal amboineesche. Vermoedelijk Svas in
dien tijd en ook tijdens- en kort na - den Java-oorlog
de lust om op Java te dienen onder de bevolking van
de Molukken niet groot, hetgeen wordt toegeschre
ven aan het feit, dat vóór dien Amboineezen, die we
gens lichaamszwakte of gebreken naar hun geboorte
land waren teruggekeerd, geheel aan hun lot waren
overgelaten. De Amb. militairen dienden in bedoelde
jaren dan ook hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend, bij
de in de Molukken gelegerde troependeelen. Het in
compleet bij een in 1817 naar de Molukken gezonden
bataljon, zou aldaar worden aangevuld met Amboi
neezen, die, reeds aangeworven, volgens den consi
derans van het Gouv. besluit van 30 Augustus 1817
no. 13, „volstrekt niet op Java wilden dienen”. In
1825 (Gouv. besluit van 10 Februari no. 1) word een
ter bezetting van de Moluksche eilanden te formeeren bataljon samengesteld o. m. uit 5 Amb. compag
nieën. Dc tijdens den Java-oorlog bepaalde werving
in het Gouvornement der Moluksche eilanden (re
solutie van 13 Februari 1827 No. 6), liep uit op een
loveiing van inl. hulptroepen door de betrokken
vorsten en gaf als zoodanig goede resultaten in Menado, Ternatc en Tidore; op Ambon zelf waren
slechts 103 man, behoorende tot de bezetting, waar
van het Amb. gedeelte zich had verbonden om uit
sluitend in den Molukschen archipel te dienen, te be
wegen om, tegen betaling van een premie van 10
Spaansche matten, op Java dienst te nomen. In 1829
werden 197 Amb. soldaten van het garnizoen te Saparoea voor straf naar Semarang ingescheept om
deel !<• nemen aan de krijgsverrichtingen in de Vor
stenlanden. In 1828 werd besloten vorenbedoelde levering van Amboineesche- en Mcnadoneesche hulp
troepen lo laten varen en te vervangen door een ge
heel vrijwillige werving onder genoemde landaarden
en de aldus aantewerven recrutcn in te doelen bij de
geregelde troepen. Het handgeld werd bij besluit van
17 November 1828 No. 16 gesteld op ƒ 15 voor 1 jaar,
ƒ 22 voor 3 jaren en / 30 voor 5 jaren. Deze werving
had geringe rosultaten (van April tot en met Juni
1829 werden in dc Minahassa slechts 16 man gewor
ven), waaraan het vermoedelijk is toe te sehrijvon,
dat op don hier bedoelden landaard niet werd gere
kend in do door van don Bosch voorgestelde on bij
Kon. besluit van 16 Maart 1832 bekrachtigde legorformatio. In genoemd jaar word de duur van do
dienstverbintenis gesteld op 6 jaren en het daarbij
toe te kennen handgeld op / 40, of, wanneer de aangeworvonen alleen in de Molukken wilden dienen, op
/ 20. In de bij Kon. besluit van 12 Juni 1840 vastge8telde legcrformatie kwam hot Amb. element tot eon
aantal van 763 minderen voor; ultimo van dat jaar
waren 1030 Amboineezen in het leger aanwezig, in
1845 800 en in 1850 790. De legerformatie van 1852
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stelde hot aantal Amboineezen op 1744, een ver
meerdering alzoo van 130 %. De resultaten van de
werving waren echter niet zóódanig, dat dit aantal
kon worden verkregen (ultimo 1855 aanwezig 1118,
dank zij een buitengewone werving in dat jaar van
i 350 recrutcn), zoodat de formatie eenigc malen
tijdelijk moest worden ingekrompen, in 1864 tot 872
man. In 1860 werd de premie bij een verbintenis
voor 6 jaren gebracht op ƒ 60 en die bij reöngagement voor 2 jaren op ƒ 40, voor 4 jaren op ƒ 80 en
voor 6 jaren op ƒ 120. Desniettegenstaande kon het
Aunb. element in het leger niet op sterkte worden
gehouden; van 1860—67 werden slechts 300, van
1868—1873 slechts 280 man aangeworven. Dit leid
de in 1874 tot verhooging van de premie tot /100
voor een dienstverbintenis van 6 jaren, in 1875 zelfs
tot ƒ 200 voor 6 en ƒ 120 voor 4 jaren. Tevens werd in
1873 (Gouv. besluit van 5 September no. 24) en 1875
(Gouv. besluit van 13 April no. 30) de medewerking
van de betrokken residenten ingeroepen om de wer
ving in hun gewest aan te moedigen. De premiën bij
reëngagement werden in 1875 tijdclijk verhoogd tot
/ 50 voor 2-, ƒ 150 voor 4- en ƒ 240 voor 6 jaren en de
gagementen na 25 jaren effectieven dienst gebracht
op ƒ 300 ’s jaars voor een sergeant, ƒ 240 voor een kor
poraal en ƒ 200 voor een fuselier. Ook werden de hoof
den bij de werving geïnteresseerd, doordien hun voor
elk hunner onderhoorigen, die in militairen dienst
trad, ƒ 50 werd betaald. Al deze maatregelen, waarbij
ook genoemd dienen te worden het toelaten van heidensche in boorlingen der Molukken als Amboineezen
in 1879 en het in het belang van de werving met'verlof
naar hunne negorijen zenden van onderofficieren en
manschappen in 1873 (zie in*hetartikel LEGER, Aan
vulling minderen), hadden het gewenschte resultaat:
ultimo 1875 bedroeg de sterkte aan Amboineezen
967 man, ultimo 1877 1108 en ultimo 1S801322 man.
Gebruik makende van den grooten toeloop werd de
formatie van het Amb. element gaandeweg uitge
breid : in 1890 tot 2242, in 1893 tot 2257 man. Het
jaar 1896 was buitengewoon gunstig voor de Amboi
neesche werving, die toen 1072 man, of ongeveer
driemaal zooveel als de laatste voorafgaande jaren
opleverde. In 1897 was het overcompleet aan Amboi
neezen zóó groot dat de werving in Mei van dat
jaar beperkt en in December 1898 zelfs tij
delijk gesloten moest worden; de sterkte bedroeg
ultimo van laatstgenoemd jaar 4434 man bij een for
matie van 3009. Eerst in April 1901 werd de wer
ving weder opongesteld, doch do groote toeloop
maakte het noodig haar in 1902 nu en dan, naarmate
van do behoefte, te beperken. Sedert is de aanne
ming van Amboineezen voor het leger tot Augustus
1914 beperkt opengesteld gebleven. In laatstge
noemd jaar werd, in verband met de verwikkelingen
in Europa en het groote tekort aan Eur. militairen,
bedoelde werving weer onbeperkt opengesteld, niet
tegenstaande toen reeds een overcompleet van
i 2200 man aanwezig was.
Werd tot 1904 aan alle hoofden in de residentiën
Amboina, Ternate en Mcnado ƒ 50 uitbetaald voor
elk hunner onderhoorigen, die in dienst trad, bij het
Gouv. besluit in Ind. staatsblad 1904, no. 432, werd
bepaald, dat vorenbedoelde bedrag alleen botaald
zou worden aan do hoofden in de residentiën Am
boina en Ternate, echter niet bij indiensttreding van
inlandsche burgers gevestigd ter hoofdplaats Am
boina, ter afdeclingshoofdplaatsen Banda-Neira, Saparoea en Kajeli en te Hila.
Dc premiën bij engagement en reëngagoment zoomede dc gagementen zijn voor Amboineezen thans
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(1915) nog dezelfde als in 1875 vastgesteld (zie boven).
AMBOLAN. Zie DYSOXYLUM ACUTANGULUM.
AMBON. Eiland in de Banda-zee, waarop de hoofdvesïogiSg^der Nederlanders is gelegen en dat door
vreemdelingen wel, evenals de geheel© residentie,
Amboina wordt genoemd; sedert 1882 tevens controle-afdeeling van dien naam. Het strekt zich uit
tusschen ongeveer 3°29' en 3°48' Z.B. en 127°54' en
128°25' O.L. en heeft een oppervlakte van ruim 761
K.M.2 (ongeveer x/3 der oppervlakte van de provincie
Groningen). Het bestaat uit twee schiereilanden,
door de Landengte of Pas van Bagoeala (zie aldaar)
met elkaar verbonden; het Noordelijke heet Hitoe
(eigenlijk de naam der noordkust), het Zuidelijke
Leitimor en beiden worden gescheiden door een
breede baai, die oostwaarts in diepte afneemt, doch
vooral ter hoogte der hoofdplaats aan schepen een
veilige ligplaats aanbiedt. Behalve een iets grooteren
inham, Telok Wai, aan Hitoe’s Oostkust, is de kust
vrij regelmatig en daalt op eenige plaatsen steil in
zee af, zoodat de nadering met kleinere vaartuigen
zeer bemoeilijkt wordt en o.a. bij de Oostkaap of T.
Alang tijdens onstuimig weder geheel onmogelijk is.
Langs het grootste deel der kust vindt men een zeer
smal strookje alluvium, dat hier en daar een kleine
vlakte vormt van 1 a l1/, K.H. breedte. In een van
deze,,vlakten is de hoofdplaats gebouwd, een andere
vormt de landengte, die Hitoe en Leitimor verbindt.
Overigens is het eiland zeer bergachtig. Leitimor
stijgt in den G. Horiel tot 562 M. Het bergland van
Hitoe wordt door een inzinking in het midden (laag
ste punt van de waterscheiding 283 M.) in een weste
lijk en een oostelijk gedeelte gescheiden. In het
Westen zijn de G. Latoea (882 M.) en de G. Toema of
G. Wawani (875 M.) de hoogste toppen; verschei
dene andere echter doen hiervoor slechts weinig on
der. In het Oosten bereikt het Salahoetoe-gebergte
een hoogte van 1027 M. In tegenstelling met het
geen tevoren vrij algemeen geloofd werd, hebben de
onderzoekingen van Verbeek in 1898/9 uitgemaakt
dat eigenlijke jong-vulkanische verschijnselen op
Ambon niet voorkomen en dat de Wawani geen vul
kaan is (Jaarb. Mijnwezen 1905). Het eiland wordt
en werd echter dikwijls geteisterd door tektonische
aardbevingen, die ten deele Oost-West zijn gericht
(en dan van Haroekoe, Saparoea of Ceram afkomstig
zijn), ten deele Noord-Zuid (en dan hun oorsprong
dicht bij het eiland hebben); vooral de laatste heb
ben herhaaldelijk groote verwoestingen aangericht.
In evengenoemd Jaarboek vindt men op pag. 267—
274 een volledige lijst der bekende aardbevingen van
1629—1903; de voornaamste zijn die van 1644,1674,
1687, 1754, 1835, 1898. —De uitvoerige geologische
beschrijving van Ambon is eveneens in dat Jaarboek
te vinden; een korte aanvulling daarvan in Verbeek’s
Molukken-Verslag (Jaarb. mijnw. 1908,583). De baai
van Ambon wordt omringd door kalksteenformatie,
waarin druipsteengrotten voorkomen (grot Batoe
Lobang, bij Ambon en Batoe Gantong ten Zuiden
van Ambon.) Door gebrek aan vlak terrein kunnen
de talrijke beken zich nergens tot bevaarbare ri
vieren vormen. Smalle wegen worden alom aange
troffen, maar zijn door den steenachtigen, zeer onef
fen bodem alleen voor voetgangers begaanbaar.
De bevolking wordt onderscheiden in burgers,
orang borger of o. bébaa, en negorijlieden, orang negri,
beiden zoowel Christenen als Mohammedanen; zij is
rnim40.000 zielen sterk en verdeeld over 47 negorijen
en 11 kampongs, van welke Erna, Toeléhoe, Wai, Lili-

boi en Alang do grootste zijn. Metuitzondoringvan do
noordkust van Hitoe en enkele andere plaatsen,
waar de landstaal in verschillende dialecten tot he
den is bewaard gebleven, wordt meer bijzonder in do
Christen-negorijen en door de burgers overal Maleisch gesproken, dat echter met vele vreemde woor
den is vermengd. De landbouw is onbeduidend en
door de gesteldheid van den grond is deze ook niet
voor alle cultures geschikt. Als cultuurgewassen zijn
het belangrijkst de kruidnagelen en de notemuskaat, benevens wat koffie en cacao; ook klapperboomen worden opzettelijk aangekweekt. Sago is er
niet voldoende voor de behoefte en wordt van Ceram
'gehaald. Voor dagelijksch gebruik teelt de bevolking
allerlei groenten en op Leitimor vooral vindt men
een groot aantal vruchtboomen, waarvan de oogst
door de vrouwen op de hoofdplaats ter markt wordt
gebracht. In de baai planten Binongkoreezen (zie al
daar) hier en daar langs het strand padi op droge vel
den en te Wai en Toeléhoe wordt wat tabak ver
bouwd, ofschoon anders aan de Boeroesche tabak
de voorkeur wordt gegeven.
De negorijen zijn over het geheel genomen vrij re
gelmatig aangelegd en zoowel straten als huizen goed
onderhouden; de meesten hebben een kerk- en
schoolgebouw en soms een bailéo, vroeger voor open
bare vergaderingen bestemd, maar nu meer in ge
bruik tot opberging van materialen. Het huisraad
bestaat uit tafels, stoelen, ledikanten, rustbanken,
enz. en naar gelang van meerdere of mindere gegoed
heid zijn vele gezinnen in het bezit van voorwerpen
van waarde, meestal door voorvaderen in den strijd
buitgemaakt en thans als erfelijke talismans op hoogen prijs gesteld. De kleeding is zeer eenvoudig; voor
de mannen kabaai met lange broek en het hoofd ge
dekt door hoed of pet; voor de vrouw in het algemeen
de zwarte of witte kabaja en de sarong. De kleeding
verschilt echter eenigszins voor regenten, burgers en
negorijlieden. Uit vrees van door landgenooten of fa
milieleden beschimpt te worden, wijkt men hiervan
zelden af. (Zie ook blz. 38) Sagoeweer wordt in groote
hoeveelheid gedronken en bij feestelijke gelegenheden
is het onmatig gebruik bijna regel; zoowel Christenen
als Mohammedanen geven zich hieraan over,ai schei
den zij zich bij overigens goede verstandhouding ook
scherp van elkaar af. Hot negorij volk is verdeeld in
<ZaJt’s(zieook DATI)of afdeelingen,die gemeenschap
pelijk grondbezit hebben en dus ook gezamenlijk do
daaraan verbonden lasten moeten dragen; elke nego
rij heeft er een bepaald aantal en aan hot hoofd staat
een ka/pala dati, terwijl de andere, tot de dati behoorende personen anale dati of toeloeng dati heeten. De
gronden worden door de rechthebbenden geëxploi
teerd onder toezicht van de kapala dati en deze recht
hebbenden genieten alleen de voordeelen van de op
brengst ; de burgers zijn hiervan geheel uitgesloten.
Bovendien heeft elke negorij nog eigen gronden, waar
over een kapala kéwan als boschwaehter of politie
agent het'toezicht heeft, tegen tegemoetkoming van
een klein deel van het product. Velen vinden in do
vischvangst een voordeelig beroep, wel het moest
in de baaien, waar de zee gewoonlijk kalm is.
AMBON. Hoofdplaats der residentie Amboina, gelegen op liet gelijknamige eiland binnen de baai aan
de noordwestkust van Leitimor op 2°41'40" Z.B. en
128°15' O.L.; zetel van den resident en den contro—£‘’r'
leurder afdeeling Ambon en van den militairen kommandant der Molukken. Vlak bij het strand ligt het
fort Nieuw-Victoria, een onregelmatige zevenhoek
met bastions, waarin de kazernen, magazijnen en
eenige officierswoningen. De stad strekt zich uit tus-
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A3VIB0N — AMBONSCHE TONGVALLEN.
schen do riviertjes Wai Tomo on Wai Gadjah, of met
de buitenwijken tot Batoe Mérah on Batoe Gantoeng
en aan do landzijde tot do heuvels van Soja.
Ten Zuiden en ten Noordoosten van het fort wonen
do Europeanen, ten Zuidwesten daarvan is het Chineesche kamp, terwijl de inlandscho bevolking ver
spreid is over de negorijen Hatiwe, Seilale, Tawiri,
Noesaniwe, Latoehalat en Oeroemesen, benevens
Soja di Atas en Mardika ten Noorden der Wai Tomo.
De grenzen der hoofdplaats zijn vastgesteld bij Ind.
Stb. 1888 No. 91. In 1905 bedroeg de binnen deze
gevestigde bevolking 8328 zielen, zijnde 879 Euro
peanen en daarmede gelijkgesteldeD, 539 Chmeezen,
277 Arabieren, 66 andere vreemde Oosterlingen en
6567 inlanders, waaronder burgers, negorijHeden,
Javanen, Makassaren enz. en Binongkoreezen. In
1912 telde de bevolking 9665 zielen. De burgers (zie
aldaar) vormen het meerendeel der schutterij, be
staande uit een compagnie, onder een schutterofficicr met den rang van kapitein.
De stad is regelmatig gebouwd en heeft mime en
zindelijke straten, met vele van steen opgetrokken
en naast elkander gebouwde huizen. De voornaamste
gebouwen zijn: de markt, de protestantsche kerk,
het societeitslokaal, het weeshuis, het hospitaal,
meerdere scholen, de gevangenis en het residentiehuis te Batoe Gadjah, temidden van een fraaien tuin
met etroomend water. De plaats bezit twee parken,
naar R-umphius en Frangois Valentijn geheeten. Het
klimaat is zeer gezond. Amboina was sedert 1854
een vrijhaven, doch is in 1904 bij het tolgebied ingclijfd. In het jaar 1913 bedroegen de in- en uitvoereijfers in geldswaarde respect. ƒ1.900.000 en
/ 2.600.000.
De plaats werd op 6 Januari 1898 door eene aard
beving zwaar geteisterd, waarbij vele steenen huizen
werden vernield en het fort Victoria ook veel te lij
den heeft gehad. Het aantal slachtoffers aan menschenlevens bedroeg 141, waaronder 9 Europeanen.
Na dat tijdstip zijn op de hoofdplaats verder geene
steenen huizen gebouwd en de daken der huizen van
zink en atap opgetrokken. De uitvoerige beschrij
ving dezer aardbeving, met photo’s, vindt men in het
Jaarboek v. h. Mijnwezen 1905, blad. 286—302, van
do hand van Dr. R. D. M. Verbeek. ! '
AMBON (BAAI VAN). Een 11 KM. breede, 27
K.M. lange en smal toeloopende baai met zeer steile
kanten aan de Z.W.kust van het gelijknamige eiland,
op ongeveer 128° 2' O.L. van Gr., waaraan de plaats
van dien naam. Het 5 K.M. lange, N.O.lijko gedeelte
vormt een bxnnenbaai, met de buitonbaai verbonden
door een smalle, schoone straat en van do O.kust van
het eiland gescheiden door do smalle, zandige land
tong van Paso, waarin een kanaal voor prauwen is
gegraven. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. V.
AMBONEEZEN. Zie AMBOINEEZEN.
AMBONSCHE BURGERSCHOOL. Zio ONDER
WIJS.
AMBONSCHE TONGVALLEN. Van de landstaal of
landstalen van Ambon zijn twee tongvallen, die van
Asiloeloe en van Hila eenigszins nader bekend ge
maakt. Daarmede na-verwant zijn de dialecten, ge
sproken op de Oeliasers, d. z. de eilanden Haroekoe,
Saparoea en Noesalaut. Voorloopig kunnen die tong
vallen en dialecten onder don naam van „de Ambonschc Tongvallen” samengevat worden. Het
klank-stelsel is uiterst verweerd, zooals kan blijken
bijv. uit: hatu, hau{l) = Mal. Pol. watu, batu, steen;
ai = Mal. Pol. kaju, kai, boom; hala, ala = Mal.
padi, rijst; enz. De mediae ontbreken geheel. Aan
bet einde van een woord kan alleen een klinker voor
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komen; in sommige woorden evenwel is een oorspronkelijke neusklank, (hier steeds n luidende),
t,l oir door een toegevoegd element gespaard geble
ven, als in htdanno, (hulano, hulane) = Mal. urat,
ader, pees; enz. De algemeen gebruikelijke Mal. Pol.
woord-vormings-suffixen zijn geheel verdwenen;
ditzelfde geldt ook van de meeste prefixen en infixen, ofschoon hiervan toch nog enkele overblijfsels
zijn te vinden; bijv. van het prefix pa, tot vorming
van causatieven in den vorm pa of a; het iufi-y in
tot vorming van substantieven; geheel levend
schijnt echter geen dezer formatieven meer te zijn.
Daartegenover staat, dat meerdere naamwoorden
een of ander toevoegsel vertoonen, wat ook blijkens
de vergelijking der verwante talen, als nieuwer afleidings-element is op te vatten, als bijv. eene n in
hahalan (no), hahalan(jo), hahalan(o), hahalan(e),
draagstok, van hola, met een draagstok dragen,
(Bat. abara, schouder); eene t als in matate, (matatele), dood, levenloos, van mata, sterven, (MaL Pol.
matai); putiil {puil), wit, Mal. putih. Ook vele
transitieve werkwoorden vertoonen een toevoegsel,
bijv. hunië, pahunike, verbergen, (Mal. Pol. vmni).
Uit de gegevens is niet met zekerheid op te maken of
deze nieuwere afleidings-elementen nog levend zijn
of niet; het schijnt wel, dat ook zij reeds weder in on
bruik zijn geraakt. De aan naamwoorden toege
voegde uitgang l, (lo, no, resp. jo), welke de tongval
len van Saparoea en Noesalaöet onderscheidt, moet
oorspronkelijk een lidwoord geweest zijn, dewijl hij
in het meervoud verdwijnt, als: latvl, (laul) vorst,
meervoud: latuo, (lauo).
Bij de werkwoorden bestaat in alle dialecten die
innige vereeniging met een verkorten vorm van het
pers. voomw., welke met den naam van vervoeging
kan worden aangeduid, welke vervoeging evenwel
meerdere vernieuwingen moet ondergaan hebben;
bij enkele verba van intransitieve beteekenis staat
het pers. voornw. achteraan. Bij de substantieven
wordt het meervoud onderscheiden door een toege
voegd partikel. Eene genitief-bepaling staat vóóraan
latu ni luma (latul ni lumal, enz.), den vorst zijn huis,
het huis van den vorst; zoo ook in vele samenstel
lingen, als: wad-(water)-matanno of- maanjo, [mata,
oog), bron — Mal. mata-air. Daarnevens komen ech
ter ook samenstellingen voor met de omgekeerde
volgorde: luma- (voor lumal, huis) latu, vorsten
huis, vorstelijke woning. Bij de aanhechting van het
verkorte pers. voomw. aan naamwoorden in de
functie van ons bezittelijk voomw. vertoont de taal
de bijzonderheid, dat sleohts bij enkele woorden, en,
naar opgave, alleen in het enkelvoud, het voomw.
op algemeen Mal. Pol. wijze na het substantief staat,
bij de meeste gaat het daaraan vooraf. Opmerkelijk
is ook, dat er. in den derden persoon enkel-en meer
voud een afzonderlijk als bezittelijk gebezigd voor
naamwoord voor zaken bestaat.
De Ambonsche dialecten zijn het naast verwant
met de talen en tongvallen van Boeroe, Ambelau
en Ceram, (althans van West-Ceram), en vertoonen
voorts in grammaticaal opzicht zoovele punten van
overeenkomst met de talen van Timor, Rotti, enz.
dat zij daarmede tot ééno groep te brengen zijn; de
aanrakingen in den woordenschat zijn evenwel nu
juist niet zoo heel groot. Overal heeft het Maleiseh
grooten invloed op do landstaal gehad, zoodat
reeds vele woorden door Malcische vervangen zijn
en op meerdere plaatsen de oorspronkelijke taal
geheel verdwenen is.
Literatuur: Woordenlijst van eenige dialecten
van Zuid-Ceram en de Ambonsche eilanden, door A.
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van Ekris, (Mededeelingcn v. h. Ned. Zend. Gen. VIII
(1864) en IX (1865). Iets over de vijf voornaamste
dialecten der Ambonsche landstaal, door G. W. W.
C. Baron v. Hoëvell, (Bijdr. T.-L.- en Vlk. van Ned.Indië, Deel IV, Ser. 1,1877), alwaarook enkele Woor
denlijsten opgesomd worden. Vgl. ook: Vocabulari
um van Vreemde Woorden voorkomende in het Ambonsch-Maleisch, en Ambon, (enz.) door G. W. W.C.
Baron van Hoëvell, (beide te Dordrecht, Blussé en v.
Braam, 1876 en 1875), als ook J. C. G. Jonker: „Over
de Eind-medeklinkërs in het Rottineesch en Timoreesch”, (Bijdr. T.-L. en Vlk. v.Ned.-Indië, 7de Volg
reeks, DeelV, 1906) en idem: „jDver de vervoegde
werkwoordsvormen,” (enz.), (Bijdr. T.-L. -Vlk. v.
NecL.-Indië, 8ste Volgr., Deel I (1911). J. C. G. J.
AMBRANG. Zie OTTERS.
AMBTELIJK GRONDBEZIT, Zie AMBTSVELDEN.
AMBTENAAR. Alle personen in burgerlijken
staatsdienst in Nederlandsch-Indië zijn gouvernements-ambtenaren. Het is echter gewoonte om de
landsdienaren van lagen rang, zooals klerken en be
dienden (met een lager inkomen dan ƒ150 ’s maands)
beambten te noemen. Voor zoover niet het tegen
deel daaruit blijkt, gelden de hieronder behandelde
voorschriften voor alle burgerlijke ambtenaren.
De betrekking tusschen den Staat en zijn ambte
naren is een publiekrechtelijke, die naar beginselen
van staats- en administratief recht en slechts bij uit
zondering naar de regelen van het burgerlijk recht
moet beoordeeld worden.
Als regel worden de ambtenaren benoemd, ontsla
gen en op pensioen gesteld door den Gouverneur-Ge
neraal (art. 49 R.R.). Uitzonderingen op dezen regel
zijn de Luitenant-Gouvemeur-Generaal, de VicePresident en de Leden van den Raad van Nederlandsch-Indië, de President van het Hooggerechts
hof van Nederlandsch-Indië en de Voorzitter en de
Leden van de Algemeene Rekenkamer, die evenals
de Landvoogd zelf, door de Kroon worden be
noemd en -ontslagen. De zoogenaamde beambten
worden aangesteld en ontslagen (zie verder lager bij
de mededeelingen over het ontslag) door de hoofden
van algemeen en van gewestelijk bestuur en door de
betrokken colleges.
In het algemeen zijn blijkens Lid. Stb. 1913, no.
658, onverminderd de aan de bekleeders van bij
zondere betrekkingen in verband met haar eigen
aardig karakter te stellen eischen, tot betrekkingen
bij den burgerlijken dienst in Ned.-Lidië allen
benoembaar, die Nederlandsch onderdaan zijn op
den voet van de wet van 10 Februari 1910 (Ind. Stb.
no. 296), dit zijn, behalve de Nederlanders zelf, voor
namelijk diegenen, die in Ned-. Indië geboren zijn
uit aldaar gevestigde ouders (dus ook inlanders en
vreemde oosterlingen) en de buiten Ned.-Indië ge
boren kinderen van een Nederlandschen onderdaan,
die nog geen 18 jaar oud zijn of die na het bereiken
.van dien leeftijd in het koninkrijk gevestigd zijn.
Bij Ind. Stb. 1913, no. 659 en Ind. Stb. 1914, no. 329
zijn een aantal technische en wetenschappelijke be
trekkingen aangewezen, die ook kunnen worden
vervuld door niet-Nederlandsche onderdanen.
Blijkens eene bekendmaking in de Javasche Cou
rant van 22 Augustus 1913 no. 67 is het beginsel
aanvaard om bij het bekleeden van gelijke betrek
kingen en het voldoen aan gelijke voorwaarden
van benoembaarheid van Europeanen, Inlanders
en Vreemde Oosterlingen gelijke bezoldiging toe te
kennen. Het ligt in de bedoeling dit beginsel in
toepassing te brengen bij de geleidelijk ter hand te

nemen personeelsreorganisatiën bij de verschillende
dienstvakken.
Voor bijzonderheden aangaande de benoembaar
heid. tot en de bezoldiging van de verschillende In
dische ambten wordt verwezen naar de artikelen
betreffende de afzonderlijke diensttakken (zooals
„Boscliwezen”, „Pandhuisdienst”, enz.) en naarde
artikelen handelende over bepaalde ambten (zoo
als „Administratieve ambtenaren”, enz.).
Hieronder volgen nog eenige bijzonderheden
aangaande de Europeesche- en de Inlandsclie amb
tenaren in het algemeen.
Europeesche ambtenaren. De ambtenai-en worden in Indië zelf aangeworven of uit Nederland uitge
zonden. Bij de uitzending van personen uit Neder
land voor een burgerlijke betrekking in Indië wordt
een tegemoetkoming in de kosten van uitrusting
toegekend, voorts vrije overtocht op staatsrekening
(zie het Overtochtsreglement, dat geheel bijgewerkt
voorkomt onder de bijlagen van het eerste gedeelte
van den Regeerings Almanak voor Ned.-Indië) en
dadelijk na aankomst, soms bij inscheping, een voorloopig traktement. Als regel wordt aan alle gehuwde
mannelijke personen, die als ambtenaar naar Indië
worden uitgezonden, nog een tegemoetkoming toe
gekend, bedragende een maand van de Indische
activiteitsinkomsten (Ind. S. 1914, no. 645). Allen
moeten zich schriftelijk verbinden om ingeval zij
binnen 5 jaren (in sommige gevallen wordt een
kortere termijn genomen) na aankomst in Indië
om eenige andere reden dan welbewezen ziels- of li
chaamsgebreken uit ’s Lands dienst mochten wor
den ontslagen, op de eerste aanmaning aan ’s Lands
kas terug te betalen hetgeen voor hun uitrusting en
hun overtocht is voldaan. Geen uitzending heeft
plaats zonder geneeskundig onderzoek, zooals ove
rigens ook in Ned.-Indië zelf geen benoeming van
Europeesche landsdienaren plaats heeft zonder keu
ring (Lid. Stb. 1904, no. 206). De in Nederland ter
beschikking van den Gouvemour-Generaal gesteldo
ambtenaren moeten naar Ned.-Indië vertrekken
binnen den termijn door den Minister van Kolo
niën bepaald.
Het bezoldigen der ambtenaren geschiedt naar het
beginsel dat, behalve de toe te leggen jaarwedde,
geen andere dan de uitdrukkelijk toegestane voordeelen uit het ambt mogen worden getrokken (art.
51 R.R.). De Gouv. Generaal regelt liet bedrag dor
bezoldigingen, voor zoover het niet door de Kroon is
vastgesteld. Bezoldigingen bij Koninklijke besluiten
bepaald of begrepen in een goedgekeurde begrooting,
kunnen door den Gouv.-Generaal, zonder machti
ging der Kroon, niet worden verhoogd (art. 50 P^.R.).
De bezoldigingen worden in Lidië maandelijks voor
uit betaald; in het algemeen vangt de bezoldiging
aan op den eersten dag van de maand volgende op do
maand, waarin men werd aangesteld, terwijl bij ont
slag uit een betrekking het salaris wordt toegekend
over de volle maand, waarin het ontslag plaats vond.
Eenige catcgoriën van ambtenaren genieten, behalve
hun bezoldigingen, ook vrije huisvesting van den
Lande, of, bij gemis van een landswoning, vergoe
ding voor huishuur tot een voor elke categorie of
voor elk ambt vastgesteld bedrag. Bedoelde catego
rieën en ambten, alsmede het bedrag der vergoedin
gen zijn bij verschillende ordonnanties vastgesteld.
Op 1 April 1915 is de regeling afgeschaft, volgons
welke landsdienaren op een vaste maandelijksclie
bezoldiging, zoomede gepensioneerden een gedeelte,
hoogstens de helft, van hun bezoldiging, wachtgeld,
non-activiteitstraktement of pensioen door bemid-
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deling van de regeering naar Nederland mochten delegeeren. De op genoemden datum bestaande delegatiën kunnen echter blijven voortbestaan.
Volgens art. 49 dor Comptabiliteitswet kunnen
voorschotten worden verleend aan ambtenaren op
traktementen — verlof- en non-activiteitstraktcmenten daaronder begropen — wachtgelden, pensi
oenen, declaratiën wegens reis- en verblijfkosten en
op vaste uitkeeringen (Bijbl., no. 1797). Bij vertrek
naar en van Nederlandsch-Indië kan aan gouvemements passagiers, indien de dag van vertrek en die
van hun vermoedelijke aankomst niet in dezelfde
maand vallen, opde hun gedurende den tijd van over
tocht toegelegde inkomsten een voorschot worden
verleend over het tijdvak van één maand en zulks
boven en behalve de hun toekomende inkomsten
over de maand van vertrek (Ind. Stb. 1910, no. 335).
Bepalingen op het verleenen van voorschotten aan
in Nederlandsch-Indië verplaatst wordende ambte
naren zijn vervat in Ind. Stb. 1895, no. 74, aange
vuld bij Ind. Stb. 1897, no, 140, 1900, no, 125 en
1902 no. 178.
Ten behoeve van particuliere schuldeischers wor
den geen kortingen meer verleend op uit ’s lands kas
genoten wordende inkomsten van landsdienaren,
gewezen landsdienaren, hun weduwen en weezen. (Ind
Stb. 1898, nos. 207 en 208). Blijkens Ind. Stb. 1898,
no. 210 worden tot aanzuivering van schulden aan
den Lande inhoudingen bevolen tot 1/.1 van de in
komsten (na aftrek der verplichte contributiën) van
ƒ 200.— ’s maands en daarbeneden en tot x/3 van de
inkomsten van meer dan ƒ 200.— ’s maands. De ge
zamenlijke inhoudingen mogen met inbegrip van de
inhoudingen tot aanzuivering van voorschot op
traktement of borgtocht het vorenbedoeld bedrag
niet overschrijden. Met het oog op financiecle om
standigheden van den schuldenaar kan het bedrag
der inhoudingen op minder dan x/4 of x/3 van het netto-inkomen gesteld worden.
Bepalingen omtrent den ambtseed zijn vervat in
Ind. Stb. 1827, no. 115, laatstelijk gewijzigd bij Ind.
Stb. 1908, no. 307.
Er bestaan administratieve belooningen en straffen
ter bevordering van een nauwgezette plichtsbe
trachting. Tot de belooningen behooren o.a. tevredenheidsbetuigingen, onderscheidingen en buiten
gewone bevorderingen; tot de straffen berispingen,
stilstand van bevordering, schorsing on niel-eorvol
ontslag. De ambtenaren zijn voorts gerechtelijk vorvolgbaar voor misdrijven, waaronder ook ambtsmis
drijven, zooals knevelarij, omkooping en misbruik
van gezag. Schorsing kan, waar zulks niet uitdruk
kelijk aan andere autoriteiten is toegekend, alleen
geschieden door den Gouv.-Generaal(Bijbl.no.2902).
Aan do burgerlijke ambtenaren in Ned.-Indië kun
nen worden verleend binnenlandsche on buitenlandsche verloven. De binnenlandsche verloven kunnen
worden verleend wegens ziekte voor ten hoogste zes
maanden en wegens andere gewichtige redenen voor
ten hoogste drie maanden voor landsdienaren op
Java on Madoera en voor ten hoogste vier maanden
voor landsdienaren op do Buitenbezittingen. Verlo
ven wegens ziekte brengen het behoud van vol trak
tement mede gedurende de eerste drie maanden, ter
wijl ingeval van verlof wegens gewichtige redenen,
vol traktement behouden wordt gedurende do eerste
maand voor hen, die op Java en Madoera en gedu
rende de eerste twee maanden voor hen, die in do
Buitenbezittingen geplaatst zijn. Tijdens den vor
deren duur dier verloven wordt half traktement ge
noten. De Gouv.-Gen. is echter bevoegd ook voor
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den verderen duur van het verlof wegens ziekte de
uitkeering van vol traktement te vergunnen, ingeval
de ziekte een gevolg is van bevolen of gevorderde
diensten. Voorts kan do Gouv.-Generaal wegens ge
wichtige redenen voor bepaalden of onbepaalden
tijd verlof toestaau buiten bezwaar van den Lande.
Zie verder het Reglement voor het verleenen van
binnenlandsche verloven aan Europeesche ambtena
ren, vastgesteld bij Ind. Stb. 1912, no. 198. Ingevolge
de bij Ind. Stb. 1910, no. 643 vastgestelde regeling kan
aan Europeesche burgerlijke ambtenaren, die krach
tens de bestaande bepalingen binnenlandsch verlof
kunnen gekomen, verlof worden verleend naar plaat
sen buiten Ned.-Indië (zie ook Bijbl. no. 7352). Op
het verleenen van buitenlandsche verloven is een
Reglement vastgesteld bij Kon. besluit van 25 Au
gustus 1892, no. 32 (Ind. Stb. no. 235, laatstelijk ge
wijzigd bij Ind. Stb. 1912, no. 522). Deze verloven
worden onder genot van verlofstraktemenfc en van
vrijen overtocht verleend aan in vasten dienst zijnde
Europeesche ambtenaren en wel wegens ziekte of
wegens langdurigen dienst, in het eerste geval voor
den tijd in het geneeskundig certificaat vermeld, be
houdens een maximum van twee jaren, in het laatste
geval voor den tijd van acht maanden na ten minste
zes jaren dienst. Bedraagt de diensttijd meer dan zes
jaren, dan wordt voor elk vol jaar boven dat getal de
duur van het verlof met een maand verlengd, met
dien verstande, dat het verlof nimmer wordt ver
leend voor langer dan één jaar. Aanspraak op ver
lof wegens langdurigen dienst wordt driemaal ver
kregen telkens na ten minste zes jaren dienst in Ned.Indië. Bij Kon. besluit kan ook andere diensttijd dan
Indische diensttijd in aanmerking worden gebracht
voor de berekening van den diensttijd, die aanspraak
geeft op verlof wegens langdurigen dienst (Ind. Stb.
1912 no. 522). Een verlof naar Europa wegens lang
durigen dienst kan, wanneer daarop aanspraak ver
langen is, alleen worden geweigerd, ingeval de Gouv.
Gen. het met de belangen van ’s Lands dienst onvereenigbaar acht, dat de verzoeker zijn werkkring
op het door hem aangegeven tijdstip verlaat. In zoo
danig geval geschiedt de weigering bij gemotiveerd
besluit en wordt een termijn bepaald, na welken op
het verzoek kan worden terug gekomen. Het maandelijksche verlofstraktement wordt berekend naar
den volgenden maatstaf: 70 % van de eerste ƒ125
der maandelijksehc bezoldiging, 50 % van de tweede
ƒ 125, 30 % van de volgende ƒ 500 en 25 % van elk
volgende bedrag (Ind. Stb. 1910, no. 679). In den
Regeerings Almanak voor Ned.-Indië (eerste ge
deelte) is onder het hoofdstuk „Personeele verorde
ningen omtrent landsdienaren en andere personen”
een staat opgenomen, waarin achter elk traktement
het verlofstraktement is vermeld. De verloven naar
Europa onder genot van verlofstraktement kunnen
door den Minister van Koloniën wegens ziekte wor
den verlengd met behoud van dat traktement, mits
het daardoor niet langer dan drio jaren genoten
wordt. Ook kan de Minister de verloven naar Europa
verlengen buiten bezwaar van den Lande, wanneer
’s Lands belangen hot naar zijn oordeel gedoogen.
In geval van verlenging van een verlof, dat verleend
is mot behoud der betrekking en tijdolijko voorzie
ning in de waarneming daarvan, kan de Gouv.-Genoraal, zulks geraden achtende, definitief in de betrekking voorzien. De Gouv.-Generaal bepaalt wel
ke betrekkingen bij verlof van de titularissen voor
niet langer dan één jaar tijdelijk worden waargeno
men. De bepalingen omtrent hot verleenen van bui
tenlandsche verloven zijn medo van toepassing op
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den president en de leden van de Algemeen e Reken
kamer, met deze uitzondering nochtans, dat zij niet
geacht worden door het vragen van verlof afstand te
doen van hunne betrekking (Ind. Stb. 1898, no. 164).
2e omtrent den voorzitter, de vice-voorzitters en de
leden van het Hooggerechtshof art. 99 R.R. Ten
slotte wordt hierbij aangeteekend, dat ook verlof
kan worden verleend wegens dringende redenen,
doch slechts voor den tijd van hoogstens zes maan
den en buiten bezwaar van ’s Lands schatkist.
Non-activiteitstraktement wordt genoten door de
niet in actieven dienst zijnde landsdienaren, die uit
Nederland voor den Indischen dienst zijn uitgezon
den, indien hun bij de akte van aanstelling een voorloopig traktement of wachtgeld is toegekend of die
uit Nederland van verlof terugkeeren. De eerste ca
tegorie geniet het bij akte van aanstelling bepaalde
bedrag, de tweede categorie geniet het l/3 van
het laatste ontvangen activiteitstraktement, doch
niet meer dan ƒ 500 ’s maands. De toekenning van
non-activiteits traktement geschiedt tot wederopzeggens, doch telkens na verloop van een jaar moet
door den betrokken departementschef of dienstchef
omtrent de redenen der niet-herplaatsing worden
gerapporteerd. Wachtgeld wordt genoten door de
niet in actieven dienst zijnde landsdienaren, wier
betrekking bij een reorganisatie is ingetrokken of
die door andere oorzaken buiten hun schuld of toe
doen genoodzaakt zijn hun betrekking te verlaten.
Het wachtgeld bedraagt een derde van het laatst ge
noten activiteitstraktement, doch niet meer dan
f 500 ’s maands. Wachtgeld wordt bij intrekking
van het bekleede ambt voor den zelfden duur ver
leend als non-activiteitstraktement, met dien ver
stande, dat bij ontslag uit de betrekking wegens
ziekte of andere redenen buiten schuld of toedoen
van den betrokkene het wachtgeld gedurende ten
hoogste twee jaar kan worden toegekend en bij ont
slag wegens ongeschiktheid gedurende ten hoogste
één jaar. Onderstand kan worden verleend aan de
niet in actieven dienst zijnde landsdienaren, voor
zoover zij niet in de termen vallen om non-activi
teitstraktement of wachtgeld te ontvangen. De on
derstand bedraagt het drie tiende gedeelte van het
laatst genoten activiteitstraktement, doch niet meer
dan ƒ 250 ’s maands (zie het Reglement op het toe
kennen van non-activiteitstraktement, wachtgeld en
onderstand in Ind. Stb. 1905, no. 611).
Ter zake van de vergoeding van reis- en verblijf
kosten zijn de noodige voorschriften vastgesteld in
het „Reglement op het reizen in Ned. Indië van Eu
ropeesche burgerlijke landsdienaren en andere per
sonen (Ind. Stb. 1890, no. 209, gew. bij Ind. Stb.
1902, no. 441 en 442). In dit reglement zijn slechts
algemeene en aan weinig verandering onderhevige
beginselen opgenomen, terwijl de uitvoering dier
beginselen in nadere bijzonderheden door den Gouv.
Generaal wordt geregeld. De ambtenaren worden in
het reglement verdeeld in vier klassen, nl. 4e klasse
met een bezoldiging van minder dan ƒ 150 ’s maands,
3e klasse met een bezoldiging van ƒ150 of meer,
doch minder dan ƒ 500, 2e klasse met een bezoldi
ging van ƒ 500 of meer, doch minder dan ƒ1000 en
le klasse met een bezoldiging van ƒ 1000 en hooger.
De daggelden bedragen voor de le klasse ƒ 10, voor
de 2e klasse ƒ 8, voor de 3e klasse / 6 en voor de 4e
klasse ƒ 5. Voorts worden transport- en bagagekosten
vergoed.
Ontslag kan worden verleend óf alleen uit de be
trekking, waardoor de ambtenaar onder genot van
zekere inkomsten ter beschikking van de Regeering

blijft, óf wel uit ’s Lands dienst, waardoor hij op
houdt ambtenaar te zijn. Ontslag wordt op of zonder
eigen verzoek, eervol of niet-eorvol verleend. Ontslag
uit den dienst steeds door den Gouv. Generaal, ont
slag uit de betrekking, indien het ambtenaren betreft
door den Gouv. Gen., en indien het beambten betreft,
door de daartoe bevoegde autoriteit. Ten aanzien van
de beambten is echter als beginsel aangenomen, dat
aanvragen' om ontslag uit de betrekking wegens
andere redenen dan ziekte niet aanstonds mogen
worden ingewilligd, maar bij de Regeering moeten
worden voorgebracht met voorstel om den betrok
ken persoon uit ’s Lands dienst te ontslaan, terwijl
voorts ambtenaren en beambten, die langer dan vijf
jaren buiten werkelijken dienst van den Lande zijn,
evenzeer voor ontslag uit den dienst in aanmerking
moeten worden gebracht. Voor ontslag wegens
dienstweigering van ambtenaren, die eigenmachtig
hun betrekking hebben verlaten, wordt verwezen
naar Bijbl. nos. 5519 en 7099.
Het „Reglement op het verleenen van pensioenen
aan Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederl.
Indië”, vastgesteld bij Ind. Stb. 1881 no. 142, laat
stelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1914, no. 648 (het Re
glement is geheel bijgewerkt opgenomen onder de
bijlagen van het eerste gedeelte van den Regeerings Almanak voor Ned. Indië), bepaalt dat de
ambtenaren, die eervol ontslagen zijn, recht hebben
op pensioen, als zij een diensttijd hebben van 20
jaren en den ouderdom van 45 jaren hebben be
reikt, dan wel als zij in of door de uitoefening van
hun ambt of ter zake van die uitoefening, hetzij ten
gevolge van gewelddadige aanranding of verzet, of
van met gevaar gepaard gaande dienstverlichtingen
wonden of gebreken bekomen hebben, die hen vol
strekt ongeschikt maken langer te dienen. Hun lean
na eervol ontslag uit s’ Lands dienst pensioen wor
den verleend, indien zij een diensttijd hebben van
minstens 10 jaren en ongeschikt worden geacht voor
verderen dienst, dan wel een diensttijd hebben van
minstens o jaren en door wel bewezen ziels- of
lichaamsgebreken belet worden langer te dienen.
Ook kan hun pensioen worden verleend, ongeacht
hun diensttijd en leeftijd, als zij eervol uit den
Indischen dienst zijn ontslagen wegens een benoe
ming tot Hoofd van een Dep. van Alg. Bestuur in
Nederland. Voor een diensttijd van 20 jaar is het
jaarlijksch bedrag van het pensioen vastgesteld op
driemaal de hoogste maandelijkscho bezoldiging
gedurende 24 maanden genoten of op driemaal do
hoogste maandelijkscho bezoldiging gedurende 36
maanden genoten, al naar gelang die bezoldiging
ƒ 1000 of minder, dan wel meer dan / 1000 heeft be
dragen. Wanneer de hoogste bezoldiging niet gedu
rende 24 maanden of gedurende 36 maanden is ge
noten, wordt het pensioen berekend naar het gemid
delde van de hoogste en de naast daarbij komende
maandelijksche bezoldigingen, in het eerste geval
over 24 maanden en in het tweede geval over 36
maanden. Wanneer het pensioen, berekend over de
gemiddelde maandelijksche bezoldiging gedurende
36 maanden genoten, lager zou worden dan het
bedrag, hetwelk als pensioen zou zijn toe te kennen,
indien de maandelijksche bezoldiging van den amb
tenaar niet boven ƒ 1000 ware geklommen, wordt
het pensioen op dat bedrag vastgesteld. Waar do
hier gestelde maatstaf ontbreekt, wordt als grond
slag van het pensioen genomen de middelsom der
genoten maandelijksche bezoldiging. Het jaarlijksche pensioen van hen, die in of door de uitoefening
van hun ambt gebreken gekregen hebben, wordt
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zonder berekening van den diensttijd bepaald op
driemaal de hoogst genoten maandelijksche bezol
diging. Voor een diensttijd van meer of minder
dan twintig jaren wordt het pensioen van een twintigjarigen dienst naar verhouding van één twintigste
° eik jaar vermeerderd of verminderd. De ver
voor
meerdering bedraagt hoogstens de helft van het pen
sioen voor evengenoemden diensttijd, doch met
dien verstande dat het pensioen nimmer meer kan
bedragen dan ƒ 9000 ’s jaars.
Er bestaat in Indië een Weduwen- en Weezenfo?ids van Europeesche burgerlijke ambtenaren,
dat door de Ind. Regeering is opgericht voor het
toekennen van uitkeeringen aan weduwen en weezen der deelgenooten (Zie het Reglement voor het
Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche bur
gerlijke ambtenaren in Nederl. Indië in Ind. Stb.
1913, no. 359). Het fonds wordt samengesteld uit
de bijdragen der deelgenooten, d.z. alle mannelijjke en vrouwelijke burgerlijke ambtenaren. De
gewone contributie bedraagt voor mannelijke
deelgenooten 5 % en voor vrouwelijke 2x/2 % van
alle als ambtenaar genoten inkomsten, behalve huishuurindemniteit en inkomsten als vergoeding voor
onkosten en overwerk. Buitengewone contributies
zijn verschuldigd bij eerste indiensttreding, bevor
dering en huwelijk. Het pensioen der weduwen
wordt berekend naar de gemiddelde maandelijksche
bezoldiging door den overleden landsdienaar geno
ten gedurende de twee laatste jaren van zijn werke
lijker» dienst. Indien de overledene nog geen twee
\ in.-n in actieven dienst heeft doorgebracht, wordt
!v't pensioen berekend naar het gemiddelde bedrag
genoten maandelijksche bezoldiging. Het pender weduwen bedraagt: van traktementen
.n ƒ 100 ’s maands of minder 20 %, doch minstens
;
’s maands; van traktementen boven ƒ100 ’s
"ïds 16%, doch minstens /20 ’s maands en
toogstens / 160 ’s maands. Boven dit pensioen wordt,
oiang de weduwe in leven is, door de minderjarige
kinderen en stiefkinderen een onderstand genoten
volgens een vastgesteld tarief berekend naar het be
drag van het pensioen der weduwe. Heeft de moe
der geen aanspraak op pensioen of is zij eveneens
overleden, dan wordt de onderstand aldus berekend:
a. bij een getal weezen van drie of minder krijgt
ieder van hen J/3 van het pensioen, hetwelk hun
moeder, in leven zijnde, zou genoten hebben; b.
bij oen getal van meer dan drie wordt voor drie daar
van de onder a bedoelde berekening toegepast en
voor de anderen het bovenbedoelde tarief, met dien
verstande dat elk der weezon recht heeft op een
gelijk aandeel van het totaal dor aldus verkregen
lied ragen. (Zie verder artt. 18 en 19 van hot
bovengenoemd Reglement voor hot Weduwen
en Weezenfonds). Voorts kan onderstand worden
toegekend aan do nagelaten betrekkingen van
alle Eur. landsdienaren, die in Ned. Indië in den
strijd of bij en door de uitoefening van gevorderde
of bevolen dienstverrichtingen zijn gesneuveld of
omgekomen of binnen een jaar aan de onmiddellijke
gevolgen van den strijd of van gemelde dienstver
richtingen zijn overleden. Hot moet echter gebleken
zijn, dat de achtergeblevenen ten gevolge van den
dood hunner betrekkingen aan geldelijken onder
stand van landswege dringend behoefte hebben (Zie
Ind. Stb. 1875, no. 92 en Ind. Stb. 1901, no. 234).
De onderstand wordt verleend in Nederland door
don Minister van Koloniën on in Ned. Indië door
don Gouv. Generaal tot zoodanig bedrag, voor zoo
langen tijd en onder zoodanige voorwaarden als hun •
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in ieder voorkomend geval billijk en noodzakelijk
zal voorkomen.
Inlandsche ambtenaren. Wat de inlandsche
burgerlijke ambtenaren in de gouvemementslanden
op Java en Madoera betreft, is bij Ind. Stb. 1867, no.
168 (Zie ook Ind. Stb. 1887, no. 88) bepaald, welke
ambtenaren door den Gouv. Generaal en welke door
de Hoofden van gewestelijk bestuur in overleg met
de regenten worden benoemd en ontslagen. Zulks is
voor zoover de inlandsche ambtenaren en beambten
in dë gouvemementslanden op de Buitenbezittingen
aangaat — het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden uitgezonderd — bepaald bij Ind. Stb. 1881,
no. 117 en wat laatstgenoemd gewest betreft bij
Ind. Stb. 1899, no. 259 (§ X) en 1908, no. 41 (§ H).
Zie voor het Gouv. Celebes en Onderhoorigheden nog
Ind. Stb. 1906, no. 374, 1907, no. 161 en 1919, no.
359, voor do residentie Bal» en Lombok Ind. Stb.
1882 no. 123 en Ind. Stb. 1900, no. 54, voor de resi
dentie Lampongsche Districten Ind. Stb. 1909 no.
273. Benoeming van inlandsche ambtenaren mag
niet plaats hebben on voordrachten daartoe mogen
niet worden gedaan, zonder dat de controleur der
betrokken afdeeling is gehoord (Bijbl. no. 3626).
Betrekkingen voor inlanders bestemd worden met
aan Europeanen opgedragen (Bijbl. no. 4147 en
6084). Zoowel bij eerste benoemingen in ’s Lands
dienst als bij bevorderingen zal rekening moeten
worden gehouden met de door de betrokken candidaten of ambtenaren genoten opleiding (Bijbl. no.
4722, 5556 en 5693). Voor hun kunde en geschikt
heid zijn echter geen bindende regels bij algemeene
verordening gesteld.
De Hoofden van gewestelijk bestuur zijn bevoegd,
om, wanneer de belangen van dien dienst dat vorde
ren, de onder hun bevelen gestelde inlandsche amb
tenaren, uitgezonderd do inlandsche officieren van
justitie, in de uitoefening hunner bediening te
schorsen en tijdelijk in het daardoor openvallend
ambt te voorzien. Voor zoover betreft personen, die
door andere autoriteiten benoemd zijn, geschiedt de
schorsing onder nadere goedkeuring dier autoritei
ten. Het schorsen van ambtenaren mag niet het ka
rakter hebben van een administratieve bestraffing
(Bijbl. no. 2527). Schorsing bij wijze van straf kan
alleen worden opgelegd door don Gouv.-Generaal.
Bij Ind. Stb. 1867, no. 10, 1874, no. 94a, 1882,
no. 19 en 1902, no. 380 zijn do inlandsche ambtena
ren aangewezen, tegen wie geen burgerlijke rechts
vordering of vervolging tot straf mag worden in
gesteld dan na bekomen verlof op Java en Madoera
van den Gouv. Generaal, daarbuiten van den hoogsten gewestelijkon gezaghobbor.
De bezoldiging van een aantal inlandsche hoof
den en ambtenaren is vastgcsteld bij Ind. Stb. 1867,
no. 125 en 1870, no. 124, juncto Ind. Stb. 1870, no.
200 en 1871, no. 50 Zie verder de artikelen over af
zonderlijke diensttakken en ambten.
Voorschriften op het vorleenen van voorschotten
aan inlandsche landsdienaren bij verandering van
stand- of woonplaats in Ned. Indië zijn te vin
den in Ind. Stb. 1902, no. 200, juncto 1911, no. 164.
Buiten do daarin bedoelde gevallen worden voor
schotten slechts bij uitzondering en na verkregen
machtiging van den Gouv. Generaal verkregen.
De binnenlandsche verloven aan inlandsche ambte- ■
naren zijn geregeld in het „Reglement omtrent het
verleenen van binnenlandsche verloven aan Euro
peesche en inlandsche burgorlyke landsdienaren in
Ned. Indië (Ind. Stb. 1912, no. 198). Buitenlandsche verloven kunnen aan inlandsche ambtenaren
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alleen buiten bezwaar van den Lande verleend
worden (Bijbl. 6376).
De inlandsche burgerlijke landsdienaren op Java
en Madoera hebben ingevolge het bij Kon. bcsl.
van 24 Aug. 1887, no. 18 (Ind. Stb. no. 192, gewijzigd
bij Ind. Stb. 1905, no. 527) vast gesteld reglement
recht op pensioen na een diensttijd van dertig jaren, zoomede indien zij in of door de uitoefening
van hun ambt of ter zake van die uitoefening, ten
gevolge van gewelddadige aanranding of verzet
of van met gevaar gepaard gaande dienstverrich
tingen, wonden of gebreken bekomen hebben, welke
hen volstrekt ongeschikt maken langer te dienen.
Hun kan na eervol ontslag pensioen worden ver
leend, als zij een diensttijd hebben van minstens 10
jaren en ongeschikt worden geacht voor verderen
dienst, hetzij een diensttijd hebben van ten minste
5 jaren en door welbewezen ziels- of lichaamsge
breken belet worden langer te dienen. Voor een
diensttijd van 30 jaren wordt het jaarlijksche bedrag
vastgesteld op driemaal de hoogste maandelijksche
bezoldiging gedurende vierentwintig maanden ge
noten. Dit reglement is bij Ind. Stb. 1891, no. 208
toepasselijk verklaard voor de inlandsche burger
lijke landsdienaren in de gezamenlijke bezittingen
buiten Java en Madoera.
Aan weduwen van inl. ambtenaren kan bij hooge uitzondering onderstand worden toegekend en
daarvoor komen alleen in aanmerking de weduwen
(eerste wettige vrouwen) van regenten en enkele
anderen bij wijze van gunst, indien daartoe wegens
hooge geboorte of politieke overwegingen voldoende
reden wordt gevonden.
Het toekennen van wachigeld aan inl. ambtenaren
is geregeld bij Ind. Stb. 1907, no. 344, 1908, no. 108
en 1911, no. 164. Inl. ambtenaren, die in de uitoe
fening hunner functies zijn geschorst of uit hun be
trekking zijn ontslagen onder aanteekening, dat
omtrent den aard van dat ontslag nader zal worden
beslist, komen voor onderstand bij wijze van
wachtgeld in aanmerking.
De vergoeding van reis- ev verblijfkosten is voor
de verschillende categorieën van inl. ambtenaren af
zonderlijk geregeld. Zoo ook de kostuums, statie,
enz. Aan inlanders van aanzien kan ter belooning
voor bewezen diensten een eereteeken worden toege
kend in goud, zilver of brons. Voorts kan aan in
landers de medaille worden toegekend voor moed
en trouw, waaraan een geldelijke toelage kan wor
den verbonden.
Naar aanleiding van een door de Ind. Regeering
te kennen gegeven wensch heeft zich opuilnoodiging van den Minister van Koloniën te ’s Gravenhage gevormd een commissie van toezicht over zo
nen van inl. hoofden en andere aanzienlijke inlanders, die in het belang lmnner opleiding in Nederland vertoeven,
Jv ?. f1 AMBTSVELDEN. Gelijk 'men in zelfbesturendo
landschappen bezoldiging door toekenning van apanages kende en kent (Zie APANAGE), zoo kwam
of komt ook in rechtstrecksch gebied bezoldiging
van inlandsche hoofden en beambten van gouvemementswege voor door toekenning van voordeelen uit
bepaalde stukken gronds. Een enkel maal gescliiedde
dit in den apanagevorm, d.i. doordat zulke hoofden
het recht kregen belasting te heffen van de toe
gewezen gronden; aldus b.v. was het vóór 1819
en van 1833 tot 1867 voor een aantal regenten op
Java (Margadant, Het Reg. regl., III bl. 47). Meest
al echter kreeg de titularis een tijdelijk genotdan wel gebruiksrecht op den grond, die dan te

zijnen bate door de onderhebbende bevolking
moest worden bewerkt voor den enkelen kost. Een
wezenlijk bezitrecht, dat dan echter aan veel be
perkingen onderworpen is, dus ambtelijk grond&ezit, is zeldzaam; men ontmoet het bij de ornamentsvelden van Zuid-Celebes, die immers heeten toe te behoorenaanhetornament(het kleinood vandengebiedskring) zelf. Nadeelen van het bezoldigen met ambtsvelden zijn :de groote ongelijkheid en wisselvalligheid
der inkomsten, de gereede aanleiding tot knoeie
rijen, en de bebouwing door telkens andere personen.
Voor de inlandsche gouvernementsambtenaren
op Java zijn de ambtsvelden in 1819 afgeschaft
doorCommissarissen-Generaal (Ind.Stb. 1819 no. 11)
in 1832 of 1833 op ’s konings last hersteld door Van
den Bosch, doch voorgoed afgeschaft op initiatief
van Fransen van de Putte in 1867 (Ind. Stb. 1866 no.
3 en 130, 1867 no. 122, vgl. 1870 no. 122). Een over
eenkomstige wijze van bezoldiging op de buitenbe
zittingen blijkt uit het staatsblad slechts indirect
voor hoofden in Tapanoeli (Ind. Stb. 1913 no. 128 § 3
onder f), voor gerechtigden op ornamentsvelden
in de afd. Makasser en Bonthain (Ind. Stb. 1910 no.
624, 1912 no. 151), en misschien voor Bali en Lom
bok (Zie beneden).
Ook vele inlandsche gemeenschappen in rechtstreekseh gebied kennen vanouds, wegens het ge
mis eener kas, een bezoldiging van haar bestuurders
en beambten door toekenning van voordeelen uit
een bepaald stuk grond, hetwelk tegenwoordig soms
door de bevolking moet worden bewerkt voor den
enkelen kost, soms ook door den ambtsdrager zelf
bewerkt moet worden. Mogelijk zijn de vroegere
tanah oekoeng in de Minahasa aldus op te vatten,
zie Adatrechtbundel, IX bl. 23 en 94. Op West-Java
zijn zulke ambtsvelden voor dorpsbestuurders zeld
zaam, op Middel- en Oost-Java talrijk; vóór ei3
verkiezing van een nieuw dorpshoofd moet wor
den herinnerd, hoe het met het recht der leden
van het dorpsbestuur op ambtsvelden staat (Ind.
Stb. 1907 n° 212 art. 4 naast Ind. Stb. J 906 n° 83 artt.
3 en 13); zie voorts v. Deventer, Economisch over
zicht enz., 1904, bl. 18—19, 100 en 172, Hasselman
Rapport desadiensten, 1900, bl. 92—90, en Ind.Stb.
1900 n°. 240 artt. 1 en 8. De ambtsvelden op Java
en Madoera zijn landrenteplichtig, maar dikwerf
wordt hun landrente met of zonder goedvinden dor
overige grondbezitters of -gebruikers over dezen .>mgeslagen. De nagari-ordonnantie voor Sumatra’s
Westkust (Ind. Stb. 1914 n°. 774) zwijgt van ambts
velden; de inlandsche gemeente-ordonnantie voor
Amboina (Ind. Stb. 1914 n°. 629 art. 4) noemt zo
evenmin, doch regentsdoesoens d. z. boomgaarden
in ambtelijk genot der dorpshoofden op de Ambonsehe eilanden worden vermeld in Ind. Stb. 1880 n°.
21.7 art. 3. Voor Zuid-Bali en Lombok worden
ambtsvelden vermeld in de ordonnanties op pad jeg
en oepeti (Ind. Stb. 1910 n°. 256 naast 1904 n°. 275
en n°. 276 art. 2) als vrijgesteld van die belastingen,
doch het blijkt niet, of ook gouvernementsambtena
ren ze genieten.De in Ind.Stb. 1906 n°. 83 art. 13
aan dorpsambtsvelden gegeven naam van apanage
geeft de bestaande wijze van voordeeltrekking on
zuiver weer.
Terwijl voor de gouvernementsambtenaren ambts
velden zijn tegengegaan, ziet men voor do ambts
dragers in inlandsche gemeenten het omgekeerde.
Niet alleen zijn voor de ambtsvelden der dorpsbestuurders in het rechtstreeksch gebied van Java
in gewestelijke regelingen somtijds voorzieningen
•getroffen (vgl. Kol. Versl. 1892 bijl. Q en Eindresu-
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mé III bl. 288—306) en heeft Bijbl. 555S (van . met standplaats Amoentai aan de samenvloeing
1901) voor om vang, nieuwvorming en opmeting
van Balangan en Tabalong gelegen, tevens de stand
van deze velden op Java en Madoera een lei
plaats van don Controleur. — Voornaamste kam
draad gegeven, doch Bijbl. 6535 (van 1906) mach
poengs zijn: Amoentai (uit 4 kampoengs bestaande),
tigt de residenten aldaar zelfs om voor zulke
Kandang Halang, Moeara- Roekam, Palembangan, en
ambtsvelden gronden af te staan in desabezit,
Panangkalaan. — De bevolking (Maleiers) bestaat
en sinds 1909 worden buitendien op de-Ind. beuit landbouwers en handelaren. Een groote, druk
grooting gelden uitgetrokken om aan desa’s voor
bezochte passer vindt men te Amoentai. — Her
schotten te verleenen voor aankoop van ambtsvelden
haalde misoogsten hebben de bevolking in de laatste
(zie Polak, Agrar. regel., 1911, bl. 16—17,154,156—
jaren verarmd, waardoor telken jare een vrij groot
161). Voorts zijn en worden ambtsvelden ingevoerd
aantal emigreert naar de Straits, Djambi en el
voor onderwijzers aan desascliolen op Java enMadoeders. Voornaamste uitvoerartikel is poeroen, waar
ra en misschien ook voor beambten van het dorpsvan matten vervaardigd worden. Als middel van
kredietwezen aldaar, terwijl men ze tevens dienst
bestaan speelt de zoetwatervisscherij een voorname
baar wil maken aan het desalandbouwonderwijs
rol. Uitvoer van gedroogde visch heeft echter niet
(vgl. Kol. Versl. 1915 kolom 213—214.)
plaats.
AMFIOEN. Zie OPIUM.
AMOENTAI. Onderafdeelings- en districtshoofdAMFOAN. Landschap op het eiland Timor, beplaats in de res. Z. en O. afdeeling van Bomeo temid
hoorende tot de onderafdeeling West-Midden-Tiden van moerassen gelegen, met een warm en onge
mor der afd. Noord- en Midden Timor, res. Timor
zond klimaat en eene bevolking in 1905 van ruim
on O. Het wordt bestuurd door een Radja, die te
-f- 2000 zielen waaronder 5 Europeanen en een der
Soelo woont en staat onder het direct toezicht van
tigtal Chineezen. Eertijds de standplaats van een
Ass. Resident en het centrum der tabaksplantages in
den gezaghebber der onderafdeeling met standplaats
Tjamplong. Het is bekend wegens den grooten uit de districten Balangan en Tandjoeng, terwijl er ook
garnizoen heeft gelegen, is de plaats na de ophef
voer van was.
AMIL (djakatinner). Zie DORPSGEESTELIJKE
fing van het garnizoen en de liquidatie der verschil
en DJAKAT.
lende tabaksplantages sterk achteruitgegaan en
AMNESTIE is een besluit van het politiek gezag,
vervallen. Er zijn thans nog een postkantoor, een
krachtens hetwelk zeker misdrijf of zekere klasse van
groot Gouv.’s zoutverkooppakhuis en een Gouv.’s
misdrijven voor hen, welke zich daaraan schuldig
inl. school der 2e klasse gevestigd. Ook vindt men er
maakten, onverschillig of zij al dan niet bekend zijn
een goede pasanggrahan. Geregelde stoombootdienen onverschillig ook of er reeds eene rechtsvervol sten onderhouden de verbinding te water met Bandjermasirk, — De grenzen der plaats zijn vastgesteld
ging was ingesteld, niet zal opleveren de gevolgen,
welke de wet er aan verbindt. In N.I. heeft de Gouv.
bij Ind. Stb. 1888 no. 84.
• '
-:'
Gen., in overeenstemming met den R. v. I., het
AMOERANG. Onder-afdeeling van de afdeeling
recht daartoe, voor zooveel inl. Vorsten en hoofden
Menadb"dër residentie Menado, bevattende de di
stricten: Romoön Tombassian, Tompaso, Ka:
betreft. Art. 52 R.R. en Bijbl. no. 737.
AMOENTAI. Onderafdeeling der afd. Oeloe-Soenwangkoan, Sonder, Tombariri en Tonsawang. De
gei van de residentie Zuider en Oosterafd. van Borstandplaats van den Controleur is Amoerang aan
de golf van dien naam (zie aldaar). De disneo onder een Controleur met standplaats Amoentai,
bestaande uit de districten Amoentai, Alabioe en
trictshoofdplaatsen zijn respectievelijk Amoerang,
Balangan (zie aldaar). De onderafdeeling omvat het
Motoling, Kawangkoan, Sonder, Tanawangko en
stroomgebied der Balangan rivier en het meren- en
Tombatoe. De onderafdeeling is zeer bergachtig.
Alleen langs de kuststreek en in de valleien der groomoerassengebied van Alabioe en Amoentai. Destreek
benoorden de Balanganrivier en tusschen die rivier
tere rivieren zijn vlakke voor rijstbouw geschikte
on de Soengei Batoe-mandie is heuvel- en bergachtig
gronden. De voornaamste rivieren zijn; de Poigar,
en voor een groot gedeelte met ocrbosschen bedekt.
de grensrivier tusschen do Minahassa en Bolaang
Het overige deel der onderafd. is vlak en bestaat
Mongondo, de Ranoiapo (stroom der voorvaderen
uit uilgestrekte meren, plassen en moorasbosseken
of góden), de grootste rivier der Minahassa en de
Ronawangko. — Goede, verharde ofschoon iet
(z.g. hapau’s). In den Westmoesson wordt dozo
streek voor het grootste gedeelte onder water gezet
wat zandige wegen verbinden de grootste negorijen
door de wateren van de Barito en Negara. In don
met de hoofdplaats. De voornaamste wegen zijn;
van Amoerang naar Bojong; van Amoerang naar
Oostmoesson worden de drooggekomen velden voor
Pontak; van Amoerang naar Bélang aan do Oost
den rijstbouw gebruikt. — De grootc postweg van
kust gelegen (46K.M.); van Amoerang naar Tana
Bandjermasin loopt door do onderafd. en volgt, na
wangko en door naar Menado langs dekust(57K.M.),
de moerassen tusschen de Alai en de Negara te heb
ben doorkruist, hoofdzakelijk do Negara (Tabalong)
met do zjjtakken Tanawangko-Tomohon (24 K.M.)
stroomopwaarts van Moeara Roekam via Amoentai
en Toempaan-Kawangkoan (27 K.M.). Het groot
naar Kloea. In het district Alabioe is een ringvormige
aantal kleine stroompjes maakt dat vele bruggen in
weg voor kanentransport aangelegd, die de grootste
die wegen noodig zijn. — Hot bevolkingscijfer be
kampoengs in dat district met elkaar en met Amoen draagt ^ 60.000 zielen, nagenoeg allen Christe
nen, die eenzelfde taal spreken, het Tontemboansch
tai verbindt en het zuidelijkst tot Moeara Babirik
(de grootste der vijf Minahassischo talen) uitgezon
reikt. — Verder bestaan goede karren wegen van Amoentainaar Lampehong en Pringin, terwijl de we derd het district Tombariri, dat Tomboeloesch en
het district Tonsawang, dat Tonsawangsch spreekt.
gen van Pringin via Awajan naar Birajang on van
Behalve do gewone gewassen (mais en rijst) wordt
Lampehong via Batoe-mandi naar Iloeng in aan
hoofdzakclijk koffie geteeld (koffieland Bojong 470
leg zijn. Een bestuurstelefoon verbindt Amoentai
M. hoog). Klappers worden allerwegen door de
met Barabai, Tandjoeng en Kendangan.
bevolking bijgeplant.
AMOENTAI. District der onderafd. Amoentai,
AMOERANG (van Oewoeran „vindplaats van
afdeeling Oeloe Soengei, res. Z. en O. Afd. van Borpalmiet” oewoer). Hoofdplaats der gelijknamige
neo onder het bestuur van een kjai (districtshoofd)
.
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AMOERANG — AMPENAN-WEST.

prediker; met een bevolking van dr 3000 zielen,
waaronder ± 50 Europeanen, 400 Chineezen en 40
Arabieren, volgens de opneming van 1905. De inl.
bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Mohammedaansche en Christen burgers. Handel is er weinig, of
schoon deze plaats door de booten der Paketvaartmaatschappij geregeld wordt aangedaan; de reede is
voor alle winden veilig. De netto tonnen-inhoud der
binnengekomen en uitgegane schepen afzonderlijk
was in 1914 ^ 384.000 M3. Hoewel door Graafland
gerekend tot de „villes mortes” der Minahasa, be
gint de plaats door het snel aangroeiende Chineesche
kamp te herleven; het is vooral daaraan te danken,
dat de pasar door de omwonende bergbewoners
steeds meer wordt bezocht. De enkele openbare ge
bouwen hebben een zeer eenvoudig aanzien. Van
Romoön is Amoerang gescheiden door do rivier
Ranojapo (zie aldaar), die aan hare monding ruim
60 Meters breed is. De verbinding wordt gevormd
door een groote, ijzeren brug.
AMOERANG (BAAI VAN)..Een 7 K.M. breede
baSiTmetlsteile kusten én groote diepten, aan de N.kust van Celebes. In het Z.O. gedeelte ligt, aan een
beschut gedeelte der baai, de plaats van dien naam,
waar men zelfs tijdens zware barat-buien veilige an
kerplaats heeft. Zie Zeemansgids O. I. Arch., dl. IV.
AMOK. Toestand van zenuwachtige overprikkeling, waartoe de inlander zich soms opwindt, hetzij
door overmatig gebruik van opium, hetzij door toe te
geven aan zijne hartstochten, als toorn, enz. en waar
in hij met of zonder onmiddellijke aanleiding of pro
vocatie in woede ontsteekt, een wapen -grijpt en
iedereen, die hem in den weg komt doodt of ver
wondt, tot hijzelf onschadelijk wordt gemaakt.
Iemand, die in dien toestand verkeert noemt men
amok-maker. In het Maleiseh en Javaan sch wordt
amoek als een stamwoord beschouwd. De ware stam
o'is echter vx\k, dat in het Oudjavaansch „verwoede
^ aanval” beteekent en waarvan amök een werk
woordsvorm is. Tot het vangen van amok-makers
bedient men zich van vorken (Jav. tjanggah, Soend.
tjagak) met tanden of dorens, die in de wachthuizen
(Jav. gèrdoe) bewaard worden. Zie Mayer, Een blik
in het Javaansche volksleven, pag. 9, afbeelding.
Hierbij vergelijke men ook het groote artikel Amuck in Yule and Bumell’s Glossary of Anglo-Indian words (1886), p. 12—16./I ?-)'■ 6
AMOMUM, verschillende soorten, fam. Zingiberaceae. Hanggasa (soend.), Wresah (jav.). Tepoes
(jav., sofnd., mal.,). Kruidachtige planten met
bebladerde, niet-bloeiende stengels, en aparte, uit
den wortelstok te voorschijn komende onbebladerde
bloeiwijzen. De vruchten zijn een bekende specerij
en worden ook wel als geneesmiddel gebruikt. Ook
andere deelen van de planten dienen als medicijn.
In het algemeen worden de soorten van dit geslacht
niet goed van elkaar onderscheiden, en zelfs wordt
Amomum met andere geslachten der Zingiboraeeae
verward.
AMOMUM CARDAMON Willd. (Amomum Cardamomum Willd. Alpinia striata Hort.) fam. Zingiberaceae. Kardamoenggoe (mal.) Kapoelaga (jav. mal.),
Hanggasa lernboel (soend.). De ronde vruchten van
deze plant komen in den handel in kleine ineengedrongen trosjes. Ze worden wegens de zaden door de
inlanders tegelijk met de sirih gekauwd. Ook het
kruid en de wortel zijn een inlandsch geneesmiddel.
De vruchten moeten niet verward worden met die
van Elettaria Cardamomum, die ingevoerd worden
en kapol Sabrang heeten.

i

AMORPHOPHALLUS CAMPANULATUS BI., fam.
Araceae. Ileus, Atjoeng (soend.), Badoer (jav.), IlesIles (jav.). Waloer (jav.). Kruidachtige plant met
een zeer groote wortelknol, die wel eens, ondanks zijn
scherpen smaak, gegeten wordt. Uit dezen knol ont
staat beurtelings een zeer groot blad met een gevlek
te bladsteel of een bloeikolf, waarvan de scheede
ongeveer 30 c.M. lang is.. „A ' v
AMORPHOPHALLUS VARIABILIS BI., fam.
Araceae. Atoerboeng (mal.), Kevibang bangah (jav.).
Veel gelijkend op de vorige soort, maar kleiner. De
bloeiend plant, geeft een sterke lijkenlucht van
zich. j/y ‘K)Or

'AMPALONG- Zie .KARPERACHTIGEN.
AMPAS. Afval. Als handelsterm bekend in suiker
fabrieken.
AMPAT ANGKAT (IV Angkat), district in OudAgam (zie aldaar). A
AMPÈL. Het Noordwestelijkste (Soesoehoenansckë)~dlstnc£’ van de afdeeling Bojolali, residentie
Soerakarta, met de onderdistricten Ampèl, Sclo en
Tjepógö. Einde 1905 had het ruim 34.000 in
woners, waaronder 74 Europeanen en 64 Chineezen.
Het landhuis Ampèl op het gelijknamige, thans
door den Soesoehoenan voor eigen rekening geëx
ploiteerde land gelegen nabij den grooten postweg
van Salatiga naar Soerakarta, is tijdens den Javaoorlog door den Heer Dezentje versterkt en door
wallen met bastions, die nog onderhouden worden,
omgeven, zoodat het op een klein fort gelijkt. Het
belangrijkste deel van dit land is sedert eenige jaren
in een bloeiende thee-onderneming omgezet.
Overigens worden er evenals op de overige in dat
regentschap, grootendeels op de hellingen van den
Meraboe, gelegen ondernemingen, in hoofdzaak
koffie, daarnevens cacao, kapok, peper, notemuskaat, cubebe en enkele andere gewassen geteeld.
De hoofdplaats van het district is gelijknamig.
AMPÈL (district van Soerakarta). In dit district
komt eene enclave voor van het district Tengaran,
residentie Semarang, omvattende 3 aaneengesloten
Gouvemements-desa’s.
AMPÈL, in de residentie Soerabaja, thans een
armoedtgewijk van de hoofdplaats van dat gewest,
bevatte vroeger do meest beroemde Mohamraedaansche school van Java, gesticht door Raden
Rachmat, ook wel Soenan Ampèl (Ngampel) ge
naamd, wiens graf daar nog wordt aangewezen,
nabij do zeer oude messigit, met hoogen mina
ret.
AMPENAN. Havenplaats — de voornaamste van
heteilaüd~—'aan de Westkust van Lombok, lan
dingsplaats der expeditie in 1894 en eerste stand
plaats van den Assistent-Resident van Lombok.
Het is thans een net plaatsje, alwaar zich vrij vele
Chineesche handelaren en eenigen van anderen
landaard o.a. Armeniërs, gevestigd hebben. De
reede is zeer goed, in den Zuid-Oost moesson volko
men beschut. Ampenan is het uitgangspunt van den
grooten weg, die via Mataram, Tjakra Negara,
Narmada en Selong dwars over het eiland loopt en
te Laboehan-Hadji aan de Oostkust eindigt. In 1914
bedroeg het aantal aangekomen en vertrokken
stoomschepen 157 (621.628 M3), in 1913 was dit
getal 171 (647.096 M3). Zie verder LOMBOK.
AMPENAN-OOST, Sasaksch district van de
onfierafdeelirig West-Lorabok, afdeeling Lombok,
residentie Bali en Lombok.
AMPENAN-WEST, Sasaksch district van de
ondérafdeeling West-Lorabok, afdeeling Lombok,
residentie Bali en Lombok.
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AMPHIBIEËN — ANAS.
AMPHIBIEËN (Tweeslachtige Dieren). Klasse
van koudbloedige, gewervelde Dieren met naakte
huid, die gedeeltelijk aan het water-, gedeeltelijk aan
het landleven aangepast zijn. Gepaarde ledematen,
indien aanwezig, als vijf (of vier-) teenige pooten
ontwikkeld; kaakapparaat door middel van een
vierkantsbeen (quadratum) aan den schedel verbon
den, twee aehtcrhoofdsknobbels aanwezig evenals
bij Zoogdieren; kieuwadcmhaling bij larve aanwezig,
soms ook blijvend; het hart bezit één kamer en twee
boezems, zoodat aderlijke en slagaderlijke harthclften onvolledig gescheiden zijn, en een sterke men
ging van beide bloedsoorten plaats heeft; de nieren,
die door open trechters met de lichaamsholte in
verbinding staan, monden door middel van primaire
urine-leiders tezamen met het geslachtsorgaan in
het einde van den darm uit (Cloaca). Ontwikkeling
door middel van gedaante-verwisseling, meestal
door kieuwen ademhalende waterlarve aanwezig,
geen primaire eivliezen, (zie ook onder KRUI
PENDE DIEREN).
De tegenwoordige levende Amphibiën worden in
drie orden verdeeld:
I. Gymnophiona (zie aldaar) of Blindwoelers.
Blinde, pootlooze, wormvormigc en gravende die
ren met kleine schubben en korten staart. Deze
orde wordt in den Archipel spaarzaam vertegen
woordigd door 2 soorten uit Sumatra.
TI. Urodela of Gestaarte Amphibiën (Salaman
ders). Langgerekte waterdieren met korte pooten en
goed ontwikkelden staart. Deze orde komt in onzen
Oost niet voor. maar bezit een enkele vertegen
woordiger in A. Indië (Amblystoma).
III. Anura of Staartlooze Amphibiën (kikvorschen in ruimen zin (zie aldaar). Lichaam kort en
gedrongen; staart ontbreekt; ledematen goed ont
wikkeld, vooral de achterste, welke in hoofdzaak
voor springende of zwemmende voortbeweging zijn
ingericht; trommelholte, trommelvlies en buis van
Eustachius altijd aanwezig. Van deze orde komen
talrijke vertegenwoordigers in onzen Oost voor,
w'aaronder vele boomvormen.
Alf/emeene litteratuur over Amphibiën: G. A. Boulcngcr. Cataloguc of the Batrachia gradientia and
llie Batrachia apoda in the British Museum. Lon
den, J882; Cataloguc of the Batrachia Salientia in
the British Museum. London, 1882. — H. Gadow.
Amphibia and Reptiles. Cambridgo Natural History. Vol. VIII, 1901. —J. T. Cunningham and G. A.
Boulonger. Amphibia, uit Cunningham. Reptiles,
Amphibia, Fishes and Lower Chordata. London,
1912. — F. Wcrncr. Lurche und Kriechtiere, Bd. I
uit Brchm’s Tierleben, 4 Aufl., Lcipzig und Wien,
1912.
AMPHITRITE-BAAI. Een 31 K.M. breede, grootendcels ondiopo baai aan do O.kust van Sumatra op
ongeveer 0° 10' Z.Br., waarin verscheidene rivieren
uitloopen. De voornaamste van deze is de Indragiri,
welke een grootc delta vormt. Zie Zeemansgids
O. I. Arch. dl. II. AMPIBABO, 'zclfbcsturend landschap, behoorcnclo tot do onderafd. Parigi (zie aldaar), der afd.
Midden Celebes, residentie Mcnado, onder een zelfbestuurder, die niet door een hadat wordt terzijde
gestaan; de bevolking telt ruim 1500 zielen, w.o.
den stam der Tololc, die zich gevestigd heeft in de
gelijknamige kampong en langzamerhand in do
andere bevolking wordt opgenomen. Het landschap
was vroeger met Moöctong bondgonootschappeijk
verbonden. (Med. Ene. Bur. deel II bl. 168 e.v.).
AMPILAN zijn waardigkeidsteokenen, die den Soe-
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soehoenan van Soerakarta en den Sultan van Djokjakarta bij plechtige gelegenheden achterna gedra
gen worden. Zij zijn bijna alle voorvaderlijke erf
stukken ; men vindt daaronder in Djokjakarta een
groote ronden, zilveren trommel, die het kinder
speelgoed van een der vroegere Sultans bevat; een
gouden waschkom en waterkruik, enz. Eene opsom
ming dier ampilan wordt aangetroffen voor Djokja
karta bij Groneman: In den Kraton te Jogjakarta
p. 15, en voorSoerakarta. (met afbeeldingen) in Bijdr.
t. d. 1.1. en vlk. Ile R. II p. 358. Zij moeten niet ver
ward worden met de eigenlijke rijkssieraden, waartoe
de oepatjara behooren.
AMPO. Zie AARDE (EETBARE).
AMPOK. Maleische naam voor een Baardvogel,
Xantholaema haematocephala; in Deli bij de inboor
lingen aldaar Tjanda.
AMSTERDAM. Eilandje benoorden kaap Oentoeng Djawa, die de westelijke hoek van de baai
van Batavia vormt, waarom het eiland bij de in
landers bekend is onder den naam van Poeloe Oentoeng Djawa. Het is slechts door enkele visschers
bewoond.
Onder den naam „Koning Amsterdam” is een der
Vorsten van Temate, Kaitjil Sibori, bekend. Zie
TERNATE (GESCHIEDENIS).:^-.-,
vVAMULETTEN. Zie FETISISME.
ANACARDIUM OCCIDENTALE L., fam. Anacardiaceae. Djamboe Monjet, Gadjoes (mal.), Djamboe
Mete(J\v.). Boom uit Zuid Amerika, in alle tropische
landen gekweekt. De leerachtige bladeren komen ge
droogd als Folia Anacardii in de apotheek voor, en
zijn een geneesmiddel bij huidziekten. De niervormige
vruchten zitten op een verdikte, eenigszins peervor
mige, sappige vruchtsteel, die uit een vergroeiing
van bloembodem en bloemsteel ontstaan is, en eet
baar is, evenals het zaad. De secretieholten van den
vruchtschil bevatten Cardol, een olieachtige, sterk
blaartrekkende vloeistof, benevens harszuren en
looistoffen. Wegens het Cardolgehalte worden de
vruchten onder den naam van Fructus Anacardii
occidentalis in de apotheek gebruikt. Ze zijn ook .
bekend onder den naam van Aljeh-nooten, Apenooten.
-rt
en West-Indische olifantsluizen.*
ANALABOE. Zie MEULABQH. ,
W_ '
ANAMBAS-EILANDEN. Groep mlanden gelegen r.
in de Chineesche zee tusschen 2°40' en 3°30' N.B. -- ■i'
en 105o35' en 106°30' O.L., deel uitmakende van de
Poelau Toedjoeh (zie aldaar). Het hoofdbestaan van
de bevolking is tegenwoordig de klappercultuur;
: i/ '-L-- ■
het bouwen van prauwen, het verzamelen van zee- ••
producten als waardevolle schelpen en tripang zijn G-/ ¥-X. Z. I
slechts neven bedrijven; ook de vischvangst beteekent niet veel.
ANAMIRTA COCCULUS. Zie KOKKELKORRELS.
ANANASSA (Ananas). Zie NANAS.
ANAOE (mal.). Zie ARENGA SACCHARIFERA.
ANAPHALIS, fam. Compositae. Scndoro, Sindoro
(jav.). Overblijvende wollig behaarde kruiden of
heesters, waarvan eenigo soorten bijna uitsluitend in
hot hooggebergte van verschillende deelen van den
Archipel worden aangotroffon. Bekend is vooral A.
javanica, die op den top van den Pangerango in groote
hoeveelheden voorkomt en wel eens de Javaansche
Edelweiss genoemd wordt.
ANAS. Landschap ten O. van Amanatoeng (zie
aldaar) bclioorende tot do onderafdeeling MiddenTimor afdeeling Noord en Midden Timor. Het was
te voren een deel van het onder Beloo rossorteerendo Waiwihoe-Waihale en door dit landschap

T

4

i

50

I

l :

;

r

:
li
■

i
V'

ii
■

'

ANAS — ANEI.

op het rijk van Groot-Sonnebait veroverd, doch het
werd door ons in 190S op ethnologische gronden
weer bij Midden Timor gevoegd. Vroeger werd het
Nenometan genoemd.
ANASTATICA HIEROCHUNTICA L., fam. Cruciferae. Rembang (Alcar) patimah (mal.). Hot houtige
stengelgeraamte van de zoogenaamde Roos van
Jericho, als inlandsche drogerij uit Arabic door de
Arabieren ingevoerd. Daar de plant zich bij weeleen
in water tot een platte schijf opent, bezit ze volgens
de begrippen der doekoens een openende kracht,
die op het water overgaat, waarin de plant geweekt
is. Vandaar dat men dit water aan Inlandsche baren den, wier verlossing moeilijk gaat, te drinken geeft.
ANATTO. zie BIXA.
ANBIJA, d.i. profeten (mrv. van nabi); in de Mohammedaansch godsdienstige literatuur in Ned.
Indië gebruikt als titel van geschriften over één of
meer profeten.
ANDAGILE. Zie ATINGGOLA.
ANDALAS, zie MORüS MACROURA.
ANDALAS, ANDËLAS, ANDËLËS. Vermoedelijk
van Arab. oorsprong; verg. „Andalusië” in Spanje.
Speciale term voor Zuid-Sumatra’s Westland, ons
Bengkoelen, Jav. hangkoelon (zie BANGWETAN).
Deze naam voor Bengkoelen komt wel het eerst
voor in eenSoendasch geschrift van 1518; en vooral
bij Barros (III, 1563, Livr. V, cap. 1, teruggaand
tot + 1525); zie bij SUMATRA (Geschiedenis).
Wordt daarna in den aanhef van cap. 2 der Sad jarali
Mëlajoe van 1612 reeds genomen voor geheel ZuidSumatra, waarvan „Paralembang” = Palembang
deel uitmaakte. Later dan weer in inlandschen mond
overgedragen op geheel Sumatra.
De „groote” Andalas-rivier (A ndalas ga dong) is die
van Silebar, even bcz. Bengkoelen; zieSILEBAR.
Doch ook op Sumatra’s Westkust zijn, waarschijnlijk
reeds in de 16e eeuw, verschillende kampoeng’s
Andalas ontstaan (Minangkabausch: Andaleh), o.a.
bij Matoer; en verg. de Soengai Andaleh bovenstrooms van Tandjoeng (zie deze plaatsnamen).
G. P. R.
ANDELANG of ANDELAN (Handeuleum). Laag
eilandje in de Welkomstbaai aan Java’s westkust.
Het behoort tot het district Tjibalioeng van de
afdeeling Pandeglang, residentie Bantam, en ont
leent zijn naam aan een veelvuldig daarop voor
komende kroton-soort.
ANDEUË en LALA. Een aan den rand der Pidië
vallei gelegen landschap van de onderafdeeling
Sigli, afdeeling Noordkust van Atjèh, groot ruim 5
K.M.2, met ^ 400 mannelijke bewoners. Het be
staat uit slechts één moekim en omvat 3 gampöngs:
Andeuë, Sintob en Lala. Het ontgonnen gedeelte is
bijna geheel vlak en wordt voor een deel ingenomen
door van den regenval afkankelijke rijst veld en .Waar
de bevolking maar dun is,blijft er echter veel grond
onbebouwd. Zoo is er overvloed van gras, wat aan de
veeteelt ten goede komt. Het bestuur wordt gevoerd
door den oelèëbalang, aan wien de keutjhi’s, die een
of meer meunasah’s besturen, rechtstreeks onder
geschikt zijn. Vroeger strekte het landschap nog
al eens tot verblijf aan vijandig gezinden, die bij het
naderen van militaire patrouilles een goed heen
komen zochten in het aangrenzend, in de ravijnen
zeer bedekte, heuvelterein.
ANDJASMÖRÖ. Een groote en sterk uitgespoelde
vulkaanruïne op de grens van Soerabaja, Kediri en
Pasoeroean; het hoogste punt is 2342 M., doch de
rug op de grens der beide laatste residenties is veel
lager, 550—740 M.

ANDJING. Zie HOND.
ANDJING AJER. Zie OTTERS.
ANDJING ANDJING (mal.), ZieCYNOMETRA
CAULIFLORA.
ANDJING ANDJINGAN. Zie BOEROENG TIKER.
ANDJING OETAN. Zie HONDEN.
ANDJOEWANG. Zie HANDJOEWANG.
ANDOENG. Vulkaan van 1700 M. hoogte in Kedoe, Oost van Temanggoeng. Werd op de oudere topkaarten Tjoko Pekik genoemd.
ANDONARA. Zie ADONARA.
ANDONG (jav.). Zie CORDYLINE.
ANDRESEN (AUGUSTUS JOHANNES). Werd
den 22en November 180S te Zutphen geboren. Op 12
jarigen leeftijd trad hij als korporaal volontair
bij het 6e Bat. artillerie der Nationale militie in
dienst en werd in 1831 tot officier der inf. aangcstcld.
In 1837 vertrok hij naar Indië. Als kapitein-adjudant bij den Generalen Staf streed hij onder Michiels
ter Sumatra’s Westkust (1S44 en 1845) en verwierf
daar de Mil. Willemsorde 4e kl. Van 1851—1856
voerde hij als luitenant-kolonel den oorlog ter Borneo’s Westkust en bracht Montrado ten onder.
Daarvoor werd hij in 1854 o.a. beloond met de Mil.
Willemsorde 3e kl. In Januari 1855 werd hij tot resi
dent dier afdeeling benoemd. Met verlof in Neder
land zijnde, was hij lid der Commissie voor Koloni
satie en een der mede-oprichters van het invaliden
huis te Bronbeek. In Mei 1859 werd hij benoemd tot
tot Gouvernements-Commissaris, tevens Militairen
Commandant der Zuider- en Oosterafdeeling. van
Borneo. In Octobër d.a.v. werd hij als zoodanig eer
vol ontslagen. Na van April 1865 vier jaren lang als
luitenant-generaal het legerbevel te hebben gevoerd,
nam hij zijn pensioen. Den 15en April 1872 overleed
hij te Breda. Zie Ind. Mil. Tijdschr. 1872. bl.
355.
ANDROGRAPHIS PANICULATA Nees., fam.
Aeanthaceae. Sadi lala, Sampiroto (mal.), Ki otlar
(soEKD.).Opgcrichtekruidachtigeplanl, overeen groot
deel van Zuid- en Zuidoost-Azië verspreid, met witte
paarsgestreepte bloemen en rolronde lijnvormige
doosvruchten, die bij het openspringen de zaden met
groote kracht wegslingeren. De plant is een zeer be
kend geneesmiddel tegen slangenbeten in BritschIndië en komt in de Indische Pharmacopee voor.
ANDROPOGON. Zie GRASOLIËN. >
ANDROPOGON SCHOENANTHUS. Zie GRAS
OLIËN.
ANEI. Rivier in de res. »Sum. Wcstk., ont
springt bij den N. lijken top van den Singgalang als
afwatering van het kratermeertje aldaar (2850 M.),
neemt verscheidene zijtakken op die van den om
vangrijken tweeling-vulkaan Singgalang-Tandikat
komen. Van den Merapi krijgt zij de zijtak Ajer
Poetih, die langs Padang Pandjang stroomt. Ver
der voert zij al het water af, dat van de westflank
van het Barisan-geb. komt over een lengte van 54
K.M., van Pad. Pandjang tot Doekoe; zij valt be
neden Doekoe in de Indische zee.
Een gedeelte van den bovenloop verdient bij
zondere vermelding: de befaamde Anei-kloof, het
dal dat de Anei diep in het Barisan-geb. heeft inge
sneden. Het nauwste en fraaiste gedeelte is 6 K.M.
lang en begint, gerekend in de richting naar do bo
venlanden, bij Kandang Ampat; een eigenlijke dal
bodem is er niet. Een der schoonste punten is wel de
waterval Ajer Mantjoer (zie ald.). Is de Anei-kloof
in beperkten zin 6 K.M. lang, in ruimeren zin verstaat men eronder het dwarsdal en de pas door den
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ANEI — ANGGER.
Barisan beneden aanvangond bij Kajoo Tanam
(140 M.), terwijl op een hoogte van 773 M. Padang
Pandjang op den boven-drempel ligt. Waar de sterk
kronkelende transporlwcg tusschen deze twee plaatsen 16 K.M. lang is, kan men zich een voorstelling
vormen van het sterke verval in de steile gedeelten
der ldoof. Tusschen steile, groen bowoudo berghel
lingen, tusschen verticale rotswanden, op eenige
plekken slechts enkele tientallen meters van elkan
der verwijderd, baant het water zich een weg, en
kronkelt en springt tusschen en over de groote rol
steenen. Vallen er bovenstrooms hevige regens,
dan is de heldere beek een bruine, woeste bandjirstroom, en dreigend weerklinkt dan het bruisen
tusschen de wanden.
In 1833 werd op last van den Comm. Gen. J. van
den Bosch een transportweg (postweg) door de ldoof
aangelegd (zie Ambatjang). Sedert dien tijd is die
weg onderhouden en langzamerhand eenigszins
verbeterd, een kostbaar en moeilijk werk door de
zware bandjirs en de belangrijke aardstortingen, die
hier voorkomen. Het onderhoud kwam vroeger ten
laste van de afdeelingen Batipoeh X Koto (waarin
het zwaarste gedeelte van den weg lag), Agam,
Tanah Datar en L Koto; voor de bevolking der
laatste drie afd. was het te bezwaarlijk op eenige
dagreizen van hunne dorpen dit onderhoudswerk uit
te voeren, en zoo werd de gelegenheid opcngesteld
zich voor ƒ 6.— per man en per jaar af te koopen,
waardoor de z g.n. „Kloof-gelden” (of „Singgalangfonds”) gevormd werden. De aanleg van den post
weg was een zegen voor de bovenlanden, daar hij de
eenige verbindingsweg voor groot vervoer wras met
Padang; eerst later is de tweede transporlwcg naar
dc bovenlanden, via Loeboek Selasih (zie Alahan
Pandjang) aangelegd. Nadat in 1867 de Ombilinsteenkool ontdekt was en later was besloten tot
exploitatie ervan door het Gouvernement, moest
worden uitgemaakt op welke wijze de afvoer naar
dc kust zoude plaats hebben, en ontstond een strijd
over de beste richting van de aan te leggen spoorlijn,
welke strijd 25 jaren duurde. Besloten werd den
staatsspoorweg tot stand te brengen grootendeels
langs den postweg van Padang naar Padang Pan
djang, dus door de Anci-kloof. In Juli 1891 werd ook
het gedeelte door die kloof voorliet algemeen verkeer
geopend. .Sommige gedeelten zijn zoo steil dat tusseben dc rails een getande staaf is aangebracht. De
trein wordt liicr niet ópgetrokken, maar door de
locomotief opgeduwd. Den 24slen December 1892
viel er aan het boveneinde der kloof, in de landstreek
om Padang Pandjang, in 8 uren tijds 225m.M.regen.
Een ontzet tendo bandjir der Anei volgde, die in don
nacht den spoorweg, met bruggen, landhoofden,
steunmuren, en den postweg met de daarlangs lig
gende huizen voor een deel wegsloeg.
Een brug van 50 M. spanwijdte werd door do
rivier 40 M. vorder neergelegd, die van K. Tengah
eenvoudig vermorzeld, zoodat men later voor hot
gevaarte alleen stukjes terug vond, die geschikt wa
ren als presse-papier. Het verkeer stond maanden
lang stil en 600.000 gulden moesten aan herstellings
kosten worden uitgegeven om den ouden toestand
en 5 Januari 1904
terug t e kunnen krijgen
herhaalde zich do catastrophc, hoewel op minder
groote schaal. Heftige regens veroorzaakten toon
wel een enorm aanzwellen van do Anei, maar do
rivier zou zeker in staat gebleken zijn do groote
waterhoeveelheid te vervoeren, wanneer niet aard
stortingen haar daarin hadden belemmerd. Do ingraving bij K.M. 71 (± 400 M) werd over een lengte

51

van 40 Meter met aarde en boomstammen bedekt
tot een hoogte van 6 Meter. Met geweld baande de
Anci zich tenslotte een weg door deze prop in haar
bed, en kwam, volgens ooggetuigen als een water
muur van 10 Meter hoogte, naar beneden donderen.
Het grootst waren de verwoestingen bij K.M. 68,
waar de beide rails met de middenstaaf en de ijzeren
dwarsliggers over den postweg in de rivier werden
geduwd. Do werken bij de eerste verwoesting aan
gelegd waren allen behouden gebleven. Wel stond
het verkeer tusschen de hoogvlakte en de kust stil,
maar de voorziening der schepen van steenkolen te
Emmahaven kon ongestoord door gaan, omdat de
reserves daar aanwezig voldoende waren ter voor
ziening in de behoeften, zonder aanvoer uit de
Ombilin-velden gedurende eenige weken. Den 7en
Januari werd reeds met het herstellingswerk een
aanvang gemaakt en 13 Februari liep al weer de
eerste trein van Padang naar Padang Pandjang. —
Tien jaar later, in 1914 ,stortte op een avond gedu
rende een zwaren regen opnieuw een groot gedeelte:
van den bergwand naar beneden. De rivier, die in
het stadium van bandjir verkeerde, vernielde toen.
veel metselwerk, dat juist werd aangebracht tot
breideling van bandjirgevaar, stukken van den
postweg sloegen weg, maar het spoorwegverkeer
werd gelukkig niet gestremd.
De benedenloop der Anei stroomt door een vlak,,
moerassig terrein. Bandjirs kunnen daar minder
schade doen, daar de rivier er niet bedijkt is en het
land dus eenvoudig overstroomd wordt.
Literatuur. Verbeek, Geol. en Topogr. beschrij
ving van een gedeelte van Sum. Westk. 1883;
G. B. H. T Alpherts, Mededeelingen omtrent
den bandjir in de Aneikloof van 1892 (naar
officieele gegevens van Ijzerman), in T. Kon. Inst.
v. Ingen. Not. 1892/93. Eigen Haard 1904. De Ingenieur 1912.
. *
ANEMI (Boeg.). Zie DENDROBIUM^
' ^ &T A
ANEU GALÖNG, vaak door Europeanen Anaga/
loeng geheeten. Een kampong aan den linker oever
der At jèh-rivier, in de tot de sagi der XXII Moekim
behoorende VII Moekim Ba’ét, een tijd lang de
residentie van Teungkoe Tirö. Een militaire post
werd er opgericht in 187S, verlaten in 1885, hersteld
in 1893 en weer opgeheven dd. 17 April 1S96. Het
werd mi een vijand olijke versterking, die dd. 29
Juni 1896 door een colonne onder den luit. kol. J. B.
Van Heutsz na een verwoed nachtelijk gevecht
word veroverd en vervolgens opgeruimd.
ANGANG TIRANGA. Zie ANGKA ANGKA.
• ••
J»
ANGERMASA. Eilandje in straat Egeron (Tanim-v'
bar eilanden), in het zuidelijk gedeelte 75 M. hoo^.
ANGGA-ANGGA. Naam voor Circusas similis,
een Kuikendief op Celcbes.
ANGGANG, ANGANG of T1NGANG. Collectiefnaam voor Neushoornvogel; Anggang gading,.
Rhinoplax vigil, is do eenige soort mot solieden,
ivoorachtigcn snavel, van Bornco, Sumatra en het
Indische vasteland; A. kalong of A. danto, Buceros
rliinoceros, ook Rangkong (Soend.); A. tiranga, An~
thracoceros convcxus; A. moessin, Rhytidoceros undulatus; A. keke, Anorrhinus comatus; A. goedoen,
Rhino'plax vigil. Naar het geluid, dat zij geven,,
ook Kangkarang, Belikang, Inggang, enz. genaamd.
Do Maleicrs in Deli (Sumatra) noemen rliinoceros
Anggang ra of Padoong.
ANGGER (ANGGER-ANGGERAN) is de naam,
gegoven aan Javaanscho vorstenedicten uit do twee
laatste eeuwon, die nu nog gedeeltelijk in de Vor
stenlanden in gebruik zijn, door G. P. Rouffaer aan.
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ANGGER — ANGKOLA.
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een diepgaand onderzoek zijn onderworpen (Bijdr.
Kon.Inst. 54, 1902, bl. 109—157), en nog voortdu
rend met nieuwe vorstenverordeningen vermeerderd
worden (zie Ind. Stb. 1911 n° 569 en de Adatrechtbundels).
Het eerst zijn de voornaamste dezer edicten ge
publiceerd onder den titel: Jav. wetten, uitg. door
T. Roorda, Amst. 1844; voorts heeft men voor Djocjakarta deel 2 en 3 der Jav. wetten door G. J. Oudemans, Jogjakarta 1895—1896; eindelijk agrarische
regelingen voor Djocjakarta in deel 2 der Jav. wet
ten, Pranatan-bekel, door J. D. Hunger, Semarang,
1911. Den korten inhoud in het Nederlandsch van
enkele vindt men in: Regt in Ned.-Indië I (1849),
bl. 327; uittreksels uit die wetboeken in: Ned. jaarb.
voor regtsg. en wetg. V (1843); de Nawolo pradoto
met vertaling door Dr. Mounier in T. v. N.-I. 6,1844,
1. Eindelijk heeft men (behalve vertalingen in Eindresumé III, 1896, bijl. B en C, alsmede door C. A.
Rosemeier en Pangéran Notodirodjo van 1886 en
door Gortmans van 1900) de vertalingen in deel I
van G. J. Oudemans (1897) en in deel 1 en 3 van
Hunger (Jogjakarta, 1910—1911).
Zie ook INLANDSCHE WETTEN en VOR
STENLANDEN (rechtswezen).
ANGGI-MEER, ook genoemd Angidje en Maswon.
Dit meer, gelegen in het bergland nabij de westkust
der Geelvink-baai van Nieuw-Guinea, bevindt zich
op 1900 M. hoogte en is overal door gebergte om
geven,dat tot + 2500 M. stijgt. Het heeft kristal
helder water en een zeer groote diepte, in het noor
delijk deel werd 148 M. gepeild; de lengte is 9 K.M.,
de grootste breedte 4 K.M. De eenige in het meer
levende vischsoort is de paling. Eene vrij talrijke
bevolking wordt op den westelijken oever aange
troffen. Oostelijk van het Anggi-meer, en daarvan
door een hoogen bergrug gescheiden, ligt het Warmasinmeer, ook Angida en Sobé genoemd, dat klei
ner is. De noordelijke en de westelijke oevers van
dit meer zijn sterk bevolkt. Beide meren wateren
af in de Ransiki-rivier, welke benoorden het eiland
Ambërpon in de Geelvink-baai uitmondt.
ANGGREK (mal.). Zie OROHIDEEËN.
ANGGREK MERAPATI (mal.). Zie DENDROBIUM CRUMENATUM.
ANGGREK TEBOE (jav.). Zie GRAMMATOPHYLLUM.
ANGGRIT (soexd.). Zie NAUCLEA LANCEOLATA.
ANGGROENG (jav.). Zie TREMA.
ANGKA-ANGKA of KIKIH of ANGANG TIRANGA. Naam aan een Neushoornvogel, Anthracoceros convex us, op Sumatra gegeven; bij de Maleiers
op Oost-Sumatra Klihingan; hij wordt ook gevonden
op Java, Bomeo en het Indische vasteland; heet
op Java Klinglingan. De Maleiers op Sumatra noe-,
men Anthracoceros coronatus, Boerong kicki. De
Soendaneezen op Java noemen Anthracoceros malabaricus Kangkareng, de Bandjareczen en Dajaks in Zuid-Bomeo noemen hem Belieang. De Ma
leiers op Oost-Sumatra noemen Anthracoceros
malayanus Klihingan.
ANGKAL-ANGKAL. Javaansche naam voor een
roofvogel, Elanus hypoleucus.
ANGKAP-huwelijk, een benaming in de Gajolanden van Noord-Sumatra gebruikelijk voor den
huwelijksvorm, waarbij de man overgaat tot het
stamverband van de vrouw. Daar het gewoonte is,
dat de vrouw bij haar man komt inwonen, zal een
flinke Gajo’er zich niet voor een angkap-huwelijk
leenen, tenzij geldgebrek hem daartoe noodzaakt.

Maar ook dan zal hij meest een tijdelijk angkaphuwelijk sluiten, om zoodra hij in staat is do bruid
schat te voldoen, zijn vrouw en kinderen mede te
nemen. Sommige Chineezen on Arabieren lcenen
zich er wel toe, maar meest zijn het gevluchte contract-koelies of strafgevangenen, djaliats en vage
bonden, zoodat deze huwelijksvorm allesbehalve
mede-werkt tot veredeling van het volk. Toch moest
men wel eens noodgedwongen zijn toevlucht er toe
nemen, wanneer een oorlog liet aantal mannen zoo
zeer had verminderd, dat van verlies der arbeidsters
geen sprake mocht zijn. Van den man, die dan tot den
stam werd toegelaten, werd wel verwacht dat hij
mede zou arbeiden, maar in de eerste plaats verlang
de men van hem, dat hij bij zijn vrouw kroost zou
verwekken om de geleden verliezen aan te vullen.
ANGKÉ. Rivier in de residentie Batavia. Zij ont
springt op den berg Salak en valt even bewesten
de hoofdplaats Batavia in zee. Door de Mookervaart
(zie ald.) staat zij westwaarts in verbinding met
de TjiSedané of rivier van Tangcrang, oost waarts is
zij door de Bacharachtsgracht verbonden met de
gekanaliseerde TjiLiwoeng en andere vaarten, die
Batavia doorsnijden en nog verder oostwaarts naar
Tandjong Priok voeren. De Tji Angké vormt in haar
benedenloop de oostgrens der afdeeling Tangerang.
ANGKLOENG. Zie MUZIEK en MUZIEKIN
STRUMENTEN.
ANGKOLA. Landstreek, in de onderafdeeling
AngkolaréTTSIpirok, (res. Tapanoeli). Wordt onder
scheiden in Angkola djaé (Beneden Angkola) en
Angkola djoeloe (Boven Angkola). In de Boven
landen ontspringt de Angkola-rivier, die tusschen twee bergketens van den Barisan naar het
zuiden stroomt en in de Batang Gadis valt. De
voornaamste toppen, zoowel die van de oostelijke
keten, als van de westelijke of Maléa keten, ver
heffen zicli geen van alle tot een hoogte van
1500 M. Eenmaal was dit dal van de Angkola
rivier een meer, dat echter in diluvialen tijd opge
vuld en gedeeltelijk leeggeJoopen is. Nog steeds is
het Zuidelijk-deel moerassig en daardoor berucht
wegens malaria-koortsen; bovendien is de land
streek over het geheel vrij warm, terwijl de regen
val aanzienlijk is (te Padang Sidimpoean ruim
2200 m.M. per jaar.) Angkola beslaat verder een
zeer ongezond deel van do kustvlakte tusschen
Batang Toroe en Batang Gadis. Het bergland is
grootendeeLs met bosch bedekt; echt oerwoud komt
nog voor in de bovengenoemde moerassige vlakte,
het gaat geleidelijk over in minder dicht bosch
en djalangans (weidegronden), die tenslotte aan
sluiten bij de uitgestrekte strandbossehen langs de
kust van den Indlschen Oceaan. — Angkola Djoeloe
is een arm land met weinig terrein, dat voor sawalis
geschikt is. Van veel belang is de oprichting van
rubberondernemingen in de nabijheid, waarheen
Angkola haar vruchten, tabak, koffie e. a. artikelen
kan verkoo'pen. De voornaamste plaatsen in Angkola
zijn: Padang Sidimpoean (zie aldaar); en Batang
Toroe (zie aldaar). Padang Sidimpoean Is met Si
Bolga, door een rijweg verbonden, die hoogten be
reikt van bijna 700 M., terwijl het aanvangspunt
slechts op 70 M., het eindpunt op 300 M. ligt.
De bewoners, die tot de Bataks gerekend worden,
schijnen in de Bovenlanden intelligenter dan in de
Benedenlanden. Hun aantal wordt geschat op bijna
30.000, hetgeen op vooruitgang wijst, daar men
in 1846 het land door slechts 11.000 menschen be
woond dacht.
ANGKOLA en SIPIROK. Onderafd. van de afd.
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ANGKOLA — ANONA MURICATA.
Padang Sidimpoean der res. Tapanoeli Zij bestaat
uit drie landschappen: Angkola djoeloe, Angkola
djaé en de hoogvallei van Sipirok (zie TAPANOELI).
ANGSANA (jav. mad. soend.). Zie PTEROCARPUS INDICUS.
ANGSO. Zie DJONGKANG.
ANI-ANI, of RAJAP. Maleische naam voor Ter
mieten of Witte mieren, Termes ; gevleugelde wor
den door de Javanen Laron genoemd. In alle tropi
sche landen vrij algemeen voorkomende. Zie TER
MIETEN.
ANI-ANI. Jav. Mesje of sikkeltje, waarmede de
padi halm voor halm wordt afgesneden.
ANIMISME. Onder Animisme verstaat Tylor, de
grondlegger van de studie der geestelijke begrippen
bij primitieve volken, alles wat betrekking heeft op
geestelijke dingen en wezens, als de verpersoonlij
king van de geestelijke in tegenstelling van de stoffe
lijke gedachten. Wat primitieve volken gelooven
omtrent het eigen zieleleven, omtrent de zielen van
afgestorvenen, en omtrent góden en geesten wordt
onder den naam van Animisme samengebracht. Dit
doet ook tot op zekere hoogte A. Van Gennep „Les
rites du passage” die onder Animisme verstaat „la
théorie personaliste, que la puissance personifiée soit
une ame unique ou multiple, une puissance animale
ou végétale (totem), anthropomorphique ou amorphe
(Dicu)”. (O. c. p. 17). Van Gennep brengt niet tot Ani
misme hetgeen de primitieve volken gelooven om
trent eene onpersoonlijke zielestof, die al het ge
schapene vervult; dit rekent hij tot het Dynamisme,
„la theorie impersonaliste du mana” (mana is het in
Melanesië gebruikelijke woord voor eene onpersoon
lijke zielekracht, die wij zielestof hebben ge
noemd).
In zijn werk „het Animisme bij de volken van den
ïndischen Archipel” volgt Dr. G. A. Wilken de defi
nitie van Tylor en Van Gennep omtrent Animisme,
terwijl hetgeen onder Dynamisme wordt verstaan,
daarin niet ter sprake wordt gebracht.
In zijn werk over het zelfde onderwerp heeft Dr.
A. C. Kruyt Animisme gescheiden van Spiritisme.
Onder het eerste wordt daar gerekend alles wat be
trekking heeft op de ziel tijdens het leven hier op
aarde, zoowel persoonlijk als onpersoonlijk; onder
het tweede het geloof aan en de vereering van de ziel
in haar bestaan na dit leven. De góden en geesten,
voor een groot deel personificaties van natuur
krachten, worden in een afzonderlijke afdeeling,
daomonologie, behandeld.
Zie verder: HEIDENDOM.
ANJANG ANJANG (mal.). De met naar beneden
gekromde stekels bezette steen uit de vrucht van
Klaeocarpus grandiflorus Smith, fam. Elaeocarpaccae. Ze zijn een bestanddeel van inlandsche genees
krachtige mengsels, en bevatten het vergiftige
elaeocarpidc.
ANJER. District van de afdeeling Serang, resi
dentie Bantam; 293 K.M2. met 40.000 zielen, waar
onder een 20 tal Europeanen en een 30-tal Chincezen (1905), 79 desa’s; hoofdplaats Anjer Lor
(zie aldaar). Van 1802 tot 1910 bestond de assistentresidcntic Anjer, die in 1862 met de afdeeling Serang
tezamen hot Noorder Regentschap uitmaakte.
ANJER, thans ANJER LOR. Plaats gelegen aan de
bocht van Anjer, benoorden Java’s 4e punt (Tan
djong Tjikoening). Het had vroeger zijn beteekenis te
danken aan zijn voortreffelijke ligging aan het nauw
ste gedeelte van straat Soenda, waardoor alle uit
Europa komende zeilschepen, zoowel die bestemd
voor Java, Bomeo, Celebes en de Molukken, als
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voor China, Japan en Manilla die plaats aandeden,
én om zich te doen rapportecren of om orders op te
nemen, én om zich van ververschingen en drink
water te voorzien. Voor laatstgemeld doel was een
+ 4y2 K.M. lange waterleiding aangelegd, waardoor
men zich op de reede van uitmuntend drinkwater
kon voorzien. Vele inlanders en ook enkele Europe
anen vonden een ruim bestaan door met hun lichte
vaartuigen (tambangans) de in zicht komende vaar
tuigen tegemoet te zeilen en hun allerlei ververschin
gen te verschaffen. De oude Hollandsche zeelieden
hadden aan die handelaren den naam van kadraaijers
gegeven, terwijl dezen zich zelven birmat noemden.
Er was te Anjer ook een vrij groot fort, waarvan
de bezetting met 1 Juli 1883, dus nog geen twee
maanden vóór de verwoesting van Anjer door de
Krakatau-eruptie, gelukkig was ingetrokken.
De handelsbeteekenis van Anjer was bijna geheel
tenietgegaan tengevolge van de doorgraving der
landengte van Suez en de daarmede gepaard gaande
vervanging van de zeilvaart door de stoomvaart,
zoodat Anjer nog slechts een kwijnend plaatsje was,
toen het in Augustus 1883 door den vloedgolf, ge
volg van de instorting van Krakatau, werd verwoest.
Na een mislukte poging om een ander Anjer te
stichten op de Merakpunt aan het Noord-einde van
de Merakbaai, ontstond het nieuwe Anjer, Anjer Lor
(Noord-Anjer) genoemd in tegenstelling van Anjer
Kidoel (zie aldaar), op de plaats van het oude. Het
is een welvarende visschers- en handelsplaats. De
nieuw aangelegde prauwenhaven is totaal verzand,
doch de natuurlijke havenkom Moeara Pakoe vol
doet aan alle behoeften.
ANJER KIDOEL (Zuid-Anjer). Na 1883 ontstaan
drie IOI.” bezuiden het in het vorig artikel bedeeld
Anjer, bij Java’s 4e punt, Bod jong, ter plaatse waar
do oude vuurtoren zich bevond, en al zeer spoedig
weder een nieuwe was verrezen. Daar vindt men
nu, behalve den vuurtoren, een tijdbal, seinpost,
en havenkantoor ten dienste van de zeevaart, en
ook het uiteinde van den onderzeeschen telegraaf
kabel, die Java met Sumatra verbindt.
De noordelijkste top van het gebergte in het bin
nenland ten Z. O. van Java’s 4e Punt is de Piek
van Anjer (590 M.)
ANKIS. Zie STEKELVARKENS.
ANOEANG (Bnbalus of Anoa depressicornis H.
Sm.) is do Boegineesche naam van een kleine soort
van wildon buffel (zie KARBOUW), die uitsluitend
op Celebes voorkomt en hier in kudden vooral in
boschrijko bergstreken leeft, waar hij de steilste berg
kammen beklimt. Inlandsche benamingen zijn, be
halve anoeang: in Noord-Celebes bandogo toetoe of
boeloe toetoe, in Zuid- en Midden-Celebes soko; door
de Maleiors wordt hot dier sapi oetan genoemd.
Naast deze reeds lang bekende soort is door P. A. Ouwens onlangs een tweede nauw verwante vorm van
Zuid-Celebcs als Anoa Quarlesi onderscheiden. We
gens zijn uitorlijk voorkomen, dat vooral door de
achterwaarts gerichte, bijna rechte hoorns eenigszins
aan een antilope herinnert, heeft men den anoeang
vroeger wel ten onrechte als een antilope beschouwd.
Zijn naaste verwant is de buffel der Philippijnen
(Bubalus mindorensis Heudo). De anoeang is (zon
der staart) ongeveer l*/t M. lang. De volwassen
stieren zijn zwartbruin, de koeien iets lichter ge
kleurd ; op kop en voeten komen enkele witte'vlekken
voor, zooals die ook bij andere buffels gevonden
worden. Volwassen dieren zijn dun behaard, bij
de jongen is het haar wollig.
ANONA MURICATA L., fam. Anonaceae. Nangka
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ANONA MURICATA — APANAGE.

bdanda (mal.), Nangka welanda(mal.),Zuurzak, Klei
ne boom, uit trppisch Amerika ingevoerd, algemeen,
vooral op Java, in laaglanden en lagere bergstreken
gekweekt om de smakelijke aromatische, rinsclie
vruchten, die rauw gegeten worden. De bladeren
i
worden door de inlanders als een geneesmiddel ge
bruikt.
Bij de oude schrijvers over Nederlandsch Indië is
de „soorsdk” geen Anona maar Artocarpus
integrifolius (Nangka).
;
ANONA RETICÜLATA L., fam. Anonaceae. Boewah nona (mal.), Manoioa (jav., soend.). Kleine
!
boom, uit tropisch Amerika ingevoerd, en veel ge
kweekt om de smakelijke aromatische vruchten. De
Ü
fijngewreven bladeren worden aangewend tegen
ongedierte. De bast is een middel bij diarrhee en
dysenterie.
ANONA SQUAMOSA L., fam. Anonaceae. Delima
srikaja (mal.), Srikaja (jav., mal., sound.), Boomheester of kleine boom, uit Zuid-Amerika afkomstig
en vooral op Java gekweekt in de tuinen van Eu
ropeanen. De geurige smakelijke vruchten zijn zeer
gezocht; de jonge bladeren worden gekneusd als
een geneesmiddel bij abcessen gebruikt. In West-Indië is de nederlandsche naam „Kaneelappe 1”.
ANSJOVIS. Zie HARING.
ANTANAN (soend.). Zie HYDROCOTYLE.
ANTASAN KOE-IEN. Een smalle, slechts voor
prauwen en kleine stoomsloepen bevaarbare zijtak
i;
van de rivier van Martapoera, die zich in N. Weste
lijke richting met de Barito verbindt en het eiland
Tatas vormt, waarop de hoofdplaats van de Z. en
O. afdeeling van Bomeo, Bandjermasin, ligt (zie
verder BANDJERMASIN en KOE-IEN).
ANTASARI. Naam van een inlandsch hoofd, klein
zoon van den in 1787 van den troon verjaagden Sul
tan van Bandjermasin, Amir, die een groote rol
speelde in den opstand, welke de Zuider-afdeeling
van Borneo in 1859 en volgende jaren teisterde. Zie
BANDJERMASIN.
:
ANTAWALI of BRATAWALI, een geneesmiddel,
-jf
- dat bestaat uit de met wratachtige verhevenheden
i;^//^-£A.v*^fv^v*^bedektestengels van een Tinospora-soort, welke een
V^'c<
'
pikroretine genoemde bitterstof bevatten.
.
ANTEMON (mad.). Zie CUCUMIS SATIVüS.
|
'']'■■■’ ' ANTIARIS TOXICARIA Lesch., fam. Moraceae.
i
..
s.<■' ' Antjar (jav.), Ipoeh (mal.), Kajoe oepas (mal., jav.).
Zeer hooge boom, over een groot deel van den Archi^ , pel verspreid, met giftig melksap, dat op Java ge•*jè& bruikt wordt voor het dooden van wilde var7 / kens, op andere eilanden als pijlgif. (Zie IPOEH).
!
ANTIDESMA BUNIÜS Spr., fam. Euphorbiaceae.
i
Boent (mal.),Hoeni(soend.), Woeni(jav.). Tamelijk
groote boom, verspreid over geheel Zuid- en ZuidoostAziëvan Ceylon enBritschlndiëtotdePhilippijnen
en Australië. Komt in iedere kampon g voor, en wordt,
wegens de aangenaam zure vruchten, graag door de
inlanders geplant. Met brandewijn maakt men van
de vruchten een smakelijke likeur. Ook worden de
:
zuurachtig<? bladeren als toespijs bij de rijst gebruikt^
ANTILOPEN zijn de minder gespecialiseerde leden van de familie der Runderen (zie aldaar). In deni;
Indischen Archipel leeft slechts één soort en wel op
Sumatra (zie KAMBING OETAN); een fossiele
antilope van Java is door Dubois (Tijdsein1. Nederl. Aardijrksk. Gen., (2) XXV, 1908, blz. 1260) beschreven als Tetracerus Kroesenii.
ANTIMONIUM. Alhoewel antimoonglans (zwavelantimoon) in Serawak voorkomt en daar gedurende
eenige jaren ontgonnen werd, gelukte het niet op
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den vasten wal van Nedcrlandscli West-Borneo liet
erts aan te treffen, ofschoon geruchten omtrent het
aanwezig zijn er van wel in omloop waren. Zoo ver
meldt Everwyn (Jaarb. Mijnw. 1879. I. 31) antimoonglans van het stroomgebied der Melawi-rivier,
doch ook na het uitloven eener premie kon aan C. J.
van Schelle geen vindplaats worden getoond (Jaarb.
Mijnw. 1883. I. 181). Evenmin kon deze iets naders
te weten komen van het beweerde voorkomen er van
in den bovenloop der Sekajam rivier (Jaarb. Mijnw.
1884. I. 123 en 145). Of het mineraal op de Zuid
Natoena eilanden voorkomt (zie Jaarb. Mijnw 1898.
W 2, 3) is nog niet uitgemaakt; de door het Bestuur
ingezonden stukken kunnen wel van Serawak af
komstig zijn. Ook het voorkomen er van op de Karimata eilanden (Jaarb. Mijnw. 1892. W. 36) is twij
felachtig. Hooze vond in een kwartsader in gabbro
bij de Riam Kanan (Manoenggocl) eenig antimoonglans; dit is het eenige bekende positieve voorko
men van liet mineraal in den archipel. (Jaarb.
Mijnw. 1888. W. 114 en 1893. 410).
ANTJAR (jav.). Zie ANTIARIS en IPOEH.
ANTJOLSCHE VAART, gegraven in het midden
der 17e eeuw, oostwaarts van de stad Batavia, tot
het dorp Antjol, halverwege Tandjong Priok; thans
een deel van het prauwenkanaal, dat de haven van
Priok met de oude stad verbindt. In de 17e en 18e
eeuw was de vaart omzoomd met huizen en land
huizen en ging door voor een der mooiste buiten
wijken van de hoofdstad. Ze werd om de malaria
verlaten.
ANTOKAN. Rivier, die de afwatering is van het
meer van Manindjau (zie ald.) ter Sum. Westk. Bij
Moko-Moko verlaat de Antokan het meer, stroomt
door een nauwe kloof langs Loeboek Basoeng en
Manggopoh, en verder met talrijke kronkelingen
door moerassig terrein tot zij bij Moearos Poetoes
in zee valt.
AOÜRAN. Zie ZWIJNEN. C; '' •'
APAM APAM. Inlandsehe naam op Simaloer
(bij Sumatra) gegeven aan soorten van het hagedis
sengeslacht Draco, het vliegende draakje, in het bij
zonder aan D. vólans L., Voor andere inlandsehe be
namingen zie onder TJITJAK TERBANG. (Zie
verder onder AGAMIDAE).
APANAGE noemt men een .stuk gebied, hetzij
in cultuur gebracht of woest, dat ter bezoldiging of
begunstiging door een inlandsch vorst wordt toege
wezen aan een bestuurshoofd, hofgroote of vorsten
telg, met liet recht daaruit profijt te trekken op ge
lijke wijze als de vorst zou kunnen doen, das mot
name door daarbinnen ten eigen bate belasting te
heffen in producten, geld of arbeid; een recht op den
grond zelf wordt in dit geval niet verkregen, en voor
een bestuurshoofd omvat dit apanagegebied meestal
zijn geheelen ambtskring. Behoort de apanagegrond
aan den vorst als bezitting, dan mag de apanagehoudcr dus ook rechten van den bezitter uitoefenen. In de
Vorstenlanden op Java, waar het apanagesteLsel op
dezen laatsten voet—in afwachting van het voltooid
zijn der agrarische hervormingen — nog bestaa
(Zie LANDVERHUUR,VORSTENLANDEN,Eind
resumé III bijl. B, Adatrechtbundel II, en Po
lak, Agrar. regel., 1911, bl. 102 vgg.), heeten apa
nages loenggoeh of gadoch en apanagchouders pa
toeh; in Maleische staten heeten apanages koernia
of perwatasan. Apanages van bestuurshoofden (amb
tenaren) der zelfbesturen zijn persoonlijk en onver
vreemdbaar, en worden vermeld in art. 10 lid 4 de
zelfbestuursordonnantie (Ind. Stb. 1914 n°. 24, vgl
• BijbL 8122) japanages van vorstentelgen zijnsomtijds
ji
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APANAGE - ARABIEREN.
erfelijk. Over liet geheel is do druk op do bevolking
binnen apanages harder dan op die daarbuiten;
blijkens Bijbl. 8122 wil de regeering de apanages
tegengaan.
Nauw verwant aan apanages zijn de ambtsvelden (Zie aldaar), gelijk ook de in sommige vrije de
sa’s (Zie DESA’S, VRIJE) ton voordeele van be
paalde godsdienstige personen komende gronden,
vermeld bij Polak, Agrar. regel., 1911, bl. 113.
APAR-RECHT, naam van het voorkeurrecht in de
Minahasa. Zie GROND (Rechten op den).
APEN (Simiae), oen orde dor Zoogdieren (zie al
daar), die lichamelijk nauw met den mensch verwant
is. Evenals deze hebben ze de 5 vingers en teenen
der oorspronkelijke Zoogdieren behouden; alleen de
duim ontbreekt somtijds. Den veel gebruikten naam
van Quadrumana („Vierhandige dieren”) hebben de
apen daaraan te danken, dat evenals de duim ook
de groote teen opponeerbaar is; de voet is daardoor
evenals do hand tot grijpen geschikt. In anatomischen bouw zijn evenwel voet en hand zeer verschil
lend on stemt de eerste principieel met den menschenvoet overeen. In den regel, en bij de apen der
Oude Wereld constant, dragen vingers en teenen
alleen nagels, geen klauwen. Do apen zijn goede
klimmers, meestal boombewoners, waarbij do opponeerbaro duim en groote teen goede diensten bewij
zen. Een grijpstaart bezitten alleen enkele Arnerikaansche apen. Het voedsel is meestal van gemengden aard en het gebit gelijkt op dat van den mensch.
Bij de apen der Oude Wereld (Catarrhina) komt de
tandformule geheel met die van den mensch overeen
en ze verschillen daarin van do Amerikaanscho
apen (Plutyrrhina). Uiterlijk verschillen de Catar
rhina door een smal neustusschenschot en tengevolge
daarvan naar beneden gerichte neusgaten van de
Platyrrhina. Tot de Catarrhina behooren de families
der Cercopilhecidae (zie MEERKATTEN, SLANKAPEN, NEUSAAP), der Hylobatidae (zie GIBBON)
on der Anthropomorpha (Zie ORANG-OETAN).
Verg. o. a.: Schlegel, Les Singes, in: Muséum
d’Hist. nat. des Pays-Bas, T. VII, 1876; Forbes, A
Hand-Book to the Primatcs, London, 1894; Ëlliot,
A Review of thePrimates. Monographs of the Amer.
Mus. of Nat. Hist., No. 1, Vol. I—III, 1913.
APENBERG. (Goenoeng Padang). Een 104 M.
hoogo berg, die een uitlooper is van het Padanggobergte, dat langs den linker-oever der Arau- of
Padang rivier loopt. Door een laag zadel vanlöM. is
het verbonden met den Apenberg, terwijl do rivier
welke hier 40 M. breed is en waarover een veer'
wordt onderhouden, den berg van de stad Padang
scheidt. Dit zeer schild erachtige andesiet-bergje le
ver t den zoogenaamdon Padangschen groensteen. Het
is mot boscli begroeid, waarin tal van langstaartige
apen (Mal. Jccra, Minangk. karo, of tjigak) wonen.
Wandelaars, die langs het wandelpad den top bezoe
ken, voederen hen met pisang’s en brood, waardoor
zij vi ij tam zijn goworden. Op den Apenberg is een
kleine grot waar vroeger een kluizenaar leefde.
In deze grot komen de vrouwen, Allah bidden om
een kind. Bij elk bezoek wordt een streep in den
wand gegrift, en eerst wanneer het gebed verhoord
is, wordt het streepje weer weggemaakt. Op den
top, waar een seinpaal is opgericht om voor Padang
vertrek en aankomst der schepen aan to geven, heeft
men een prachtig uitzicht op de in het groen verscholen huizen van Padang, terwijl daarachter als,
een groene muur het Barisan gebergte zichtbaar is.
Steil verrijst de berg uit de zee, waarin tal van kleine
koraaleilandjes boven water komen.
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APENOOT. Zie ARACHIS.
APENOOTEN. Zie ANACARDIUM.
API (mal.), beteekent „vuur” en wordt vaak,
verbonden mot het woord „goenoeng” = berg, ge
bruikt om een vulkaan aan te duiden. Ook Mérapi
of Marapi (ook wel Berapi) heeft dezelfde beteekenis. Van do Goenoeng Api genoemde vulkanen zijnde
volgende de belangrijkste: O. Api, vlak ten Westen
van Banda-Neira en daarvan door het Zonnegat
gescheiden; het is een fraaie, 658 M. hoogc kegel
(Verbeek) met enkele notenperken aan den voet.
Aan den top ligt een kleine krater. Uitbarstingen
zijn bekend vanaf 1586; ook werd de streek door
verschillende hevige aardbevingen geteisterd. Meer
bekend zijn de erupties van 1820 en 1824 (zie ver
der Jaarb. Mijnw. 1900). O. Api, ten Noorden van
Wetar, tusschen de Banda-zee en de Alor-zee, hoog
naar schatting 275 M. (Verbeek) terwijl de zeekaart
420 M. opgeeft. Erupties zijn niet bekend, (zie verder
Jaarb. Mijnw. 1908, Molukken-Verslag). G. Api op
Sangean (bij Soembawa); wellicht heeft in 1512 een
eruptie plaats gehad (Wichmann bij Verbeek, Molukkenverslag). Er is een oudere rand met eencentralen jongeren kegel en een zijdelings gelegen eruptiepunt. De beide hoogste toppen worden als 1796 en
1931 M. opgegoven (Rouffaer in Tijdschr. Aardr.
Gen. 1910, 788). Volgens Pannekoek van Rheden
kwam begin 1911 uit den hoogsten top rook te voor
schijn, terwijl in N.W. Flores asch viel (Jaarb.
Mijnw. 1911, 219). G. Api aan de zuidkust van Pantar; erupties zijn onbekend/alleen stijgen er dam
pen uit op (Verbeek). Zie verder: Molukkenverslag.
Verder worden ook de A. Awoeh op Groot-Sangi,
een vulkaan op Siaoe en een bij de baai van Endeh
op Flores (de G. Ija) wel met G. Api aangeduid.
API-API, of KOENANG. Maleiscke naam voor
Lichtkever, Lampyris, bij do Javanen KONANG.
De larven zijn lichtgevend: in zuurstof wordt het
lichten sterker; in water, ook in koolzuur, houdt het
geheel op.
API-API (jav., boeg., mal.). Zie AVICENNIA.
APIT (hapit), de 11e maand van het Moliarnmedaansche jaar. Zie MOH. KALENDER A. .
APOKAT (m.). Zie PERSEA.'
AQUILARIA MALACCENSIS Eam/fam' Thynie--*
laeaceae. Kajoe garoe, of Kajoe garoe siam (mal,),
Garoe (mal., jav. soend.). Groote boom, die op
Malaka, Banka en BiJliton voorkomt, en waar
van het hout uit Singapore op Java ingevoerd
wordt, en daar als een van de meest bekende
welriekende houtsoorten gebruikt wordt. Ook bij
de Joden en do Arabieren is het bekend, en in
de middeleeuwen word het in Europa gebruikt.
In versclien toestand is het hout week en licht,
maar bij oude boomen treedt op deu duur een
harsvorming in, waardoor het hout hard en zwaar
wordt. Vooral wordt hot hout gewonnen van omge
vallen of gevelde boomen, die jarenlang in den mod
der gelegen hebben, waardoor het weeko deel van
het hout langzamerhand verrot is, en alleen de
harsrijko stukken zijn overgebleven. Het vindt ook
eenige toepassing in de geneeskunde. Europeescko
namen zijn: Aloëhout, Agelhout, of Wierookhout.
Een goedkoopere soort van Aloëh<mt komt van
GONYSTYLUS (Zie aldaar).;
}Ocj
ARA. In soend., mal. en bat.'alge meene bena
ming voor vele soorten van vijgeboomen, dus van
het geslacht Ficus uit de familie der Moraceae, naar
gelang van de taal met ki, kajoe of hajoe en een
soortsnaam nador aangeduid.
ARABIEREN. Reeds lang voor do islamiseering
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ARABIEREN — ARAKOENDOER.

van Ned.-Indië hebben Arabieren den Archipel bezocht. Invloed van eenige beteekenis schijnt hunne
komst destijds niet gehad te hebben. Sporen daar
van zijn althans niet meer aan te wijzen. Slechts min
of meer fabelachtige berichten in Arabische geschrif
ten, benevens een enkel nog bewaard gebleven graf
schrift herinneren aan die oude tijden. Zie: TOCH
TEN. Ook na de invoering van den Islam kwamen
nog, tot op den huidigen dag, Arabieren uit ver
schillende streken van het Mohammedaansche ge
bied (uit Syrië, Bagdad, Hindostan, enz.) naar den
Archipel, sommigen als handelaars, anderen in ver
band met de bedevaart naar Mekka of wegens an
dere, soms toevallige, redenen. Sedert lang echter is
de overgroote meerderheid der in Ned.-Indië ge
vestigde Arabie/en uitsluitend uit de Zuidarabische
landstreek Hadhramaut afkomstig. Zie over hen:
HADHRAMIETEN.
< 1 ■ Literatuur. C. Snouck Hurgronje, Arabië en OostIndië (Rede bij de aanv. v. h. hoogleeraarsambt),
Leiden, 1907, blz. 8 v.v., 12 v.v. (L’Arabie et les
Indes néerlandaises, Rev. de 1’hist. des religions
. LVII (1908) 67 v.v., 74 v.v.);»De Atjèhers, II, 321 v.
(The Achehnese, II, 292 v.); Een Mekkaansch ge
zantschap naar Atjèh in 1683 (Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenk. v. Ned. Indië 5e Volgr., III
(1888) 545 vv.). P. A. van der Lith, Livre des merveilles de Linde, Leiden 1883. Over grafsteenen met
Arabische opschriften: Tijdschr. van het Batav. Genootscli. v. K. en Wetensch. Lil (1910), 596 vv.;
LIII (1911), 372 vv. (het aldaar op blz. 374 ver
melde, uit zéér ouden tijd dateerende Arabische
opschrift op een graf te Lèran behoeft nog nadere
ontcijfering), LIII, 605 vv., LIV 208 vv., 536 vv.;
vgl. J.
Moquette, Verslag van mijn voorloopig
onderzoek der Mohamm. oudheden in Atjèh en Onderhoorigheden (Oudheidkundig Verslag 2e kwar
taal 1914) Batavia, 1914.
ARACHIS HYPOGAEA L., fam. LeguminosaePapilionatae. Katjang djawa (mal.), Katjang goreng
(mal.), Katjang pendem (Jav.), Katjang lanah (mal.),
Katjang tjina (jav., mal.), Soeoek (soend.). Lage
kruidachtige plant, waarvan de peulen onder den
grond rijp worden, en onder den naam van Ape
nootjes, Cura^aosche amandelen of mangelen, aardof grondnoten of olienoten in den handel komen.
Zie KATJANG TANAH.
ARAFOERA-ZEE strekt zich uit tusschen de zuid
westkust van Nieuw-Guinea en de Kei- en Tanimbar-eilanden; de Aroe-eilanden worden er door om
geven. De diepte is zeer ongelijk. Van de Z.W. kust
van Nieuw-Guinea strekt zich een plateau met min
der dan 100 M. diepte uit tot beW. en Z.W. van de
Aroe-eilanden, tusschen deze en de Kei-cilanden
ligt een smalle, diepe inzinking welke om de Zuidwordt afgesloten door den rug, die van de Tanimbar-eilanden overloopt naar de bank van Australië.
De kenmerkende bijzonderheden van het weder
zijn een sterk overwicht van den Oost- over den
West-moesson, groote windkracht wanneer de moes
son goed doorstaat en een groote regenval gedurende
bijna het geheele jaar.
De Z.O. moesson komt door in April, neemt ge
leidelijk toe in regelmaat en in kracht tot hij in Juli
bijna onafgebroken en bijzonder sterk doorstaat
en gaat evenzoo weer af; de kentering valt vroeg
in November. De W. N. W. moesson komt niet tot
dezelfde ontwikkeling, wel komt hij dadelijk re
gelmatiger door in December, maar deze regelmaat
wordt niet grooter en de kracht neemt slechts
weinig toe in Januari en Februari, wanneer de

zware buien meermalen gepaard gaan met onweer; Maart geeft een langere kentering. Do lucht
is het gelieelc jaar door vrij sterk bewolkt en in
den Oost-moesson is het flink heiig. Regen valt
het goheele jaar door, het minst van Augustus t/m,
October.
De richting van den stroom is veel minder con
stant dan die van den wind; toch is er een flinke
overmaat van waterverplaatsing om de West. Kalm
water wordt weinig aangetroffen; van Januari t/m.
Mei kan nog al deining staan en, wanneer bij stijfdoorstaanden moesson de stroom daartegen inloopt,
heeft men spoedig een ruwe zee. Zware deining
komt zelden voor.
De vertikale waterbeweging is gemengd met
overheerschend dubbeldaagsch karakter. Zij is het
sterkst en de rijzing loopt het meest uiteen in het
Z.O. gedeelte, waar het verval meer dan 5 M. en
minder dan 2 M. kan bedragen en neemt, bij behoud
van hetzelfde karakter, om de N. en om de W. af;
in de bocht van Kaimana en aan de Westkust van
de Aroe-eil. bedraagt de rijzing 2,5 M. tot minder
dan 1 M. Deze afname van rijzing gaat door om de
West, bij de Kei-eil. is de rijzing nog geringer. Langs
de kust van Nieuw-Guinea stuwt het water merk
baar op in den Westmoesson en in beide moessons
geschiedt dit sterk in de riviermonden en in de stra
ten ; aan den N. ingang van de Prinses Mariannestraat is een rijzing waargenomen van 9 M. — Zie
Zeemansgids deel V. en, voor natuurkundige gesteld
heid, het artikel ZEE.
ARAK. Inlandsch gedistilleerd. Sterke drank, op
Java door gisting en distillatie verkregen uit de
stroop of melasse van de suikerfabrieken. Het be
drijf is hoofdzakelijk in Chineesche handen. De beste
arak komt van Batavia. De echte Batavia-arak is
volkomen helder en stroogeel van kleur. Hij heeft
een eigenaardigen bitterzocten smaak en geur, die
niet volkomen kan worden nagemaakt, terwijl hij
van 60 tot 66 vol. proc. alkohol bevat. De gist voor
de arakbereiding verkrijgt men uit gekookte roodo
rijst door deze te vermengen met ragi in kleine hoe
veelheid en de massa een paar dagen te laten staan i n
tobbetjes, waarbij de temperatuur aanzienlijk stijgt,
zoodat de ontwikkeling van schadelijke organismen
belemmerd wordt. Nadat de gisting van de melasse,
welke ongeveer 3 dagen duurt, is afgcloopcn, wordt
het beslag in onverglaasde potten van 20 L. inhoud
gegoten, waarin gedurende 9 dagen eene nagisting
plaats heeft. Dan distilleert men de vloeistof en
vangt het distillaat in houten tonnen op. Het eerste
distillaat heeft eene sterkte van ongeveer 50 %. De
volgende distillaten, die slapper zijn, leveren na een
hernieuwde distillatie sterken alkohol, welken men
gebruikt om den arak op een sterkte van 60—66% te
brengen.
Door de opbewaring van den arak in houten lig
gers ondergaat hij een rijpingsproces, waardoor geur
en smaak aanzienlijk verbeterd worden. De uitvoer
van arak uit Java heeft in 1914 ruim 945 duizend
L. bedragen met een waarde van 283 duizend gul
den. De meeste arak gaat naar Nederland.
(Literatuur: Dr. H. C. Prinssen Geerligs Arch.
Suikerind. 1905 blz. 379; E- de Kruyff ld. 1909 blz.
151).
ARAK-ARAK. Bergrug in de residentie Besoeki,
die het Jang-gebergte met den Ringgit verbindt.
ARAKOENDOER. Grensrivier tusschen Simpang
Olim en de landschappen Tandjong Seumantö en
Djoelö Tjoet, onderafdeeling Idi, afdeeling Oost
kust van Atjèh. In 1899 is een kanaal gegraven,
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ARAKOENDOER — ARCHIPEL.
dat de Djambö Ajó niet de Arakoendoer verbindt;
sinds ldest het water van de Djambö Ajé meer en
meer den kortoren weg van de Arakoendoer naar zee.
ARAN. Eilandje bij Larat bestaande uit kalksteen
(Tanimbar Eilanden).
ARANG (mal.). Zie MABA.
ARAROET (ook ARROWROOT). Zie MARANTA.
AR AU. Zie HARAU.
ARBEID (GEDWONGEN). Zie HEERENDIENSTEN, KOFFIECULTUUR (GOUVts). en STRAF
STELSEL.
ARBEID (VRIJE). Zie KOELIEORDONNAN
TIES en OVEREENKOMSTEN.
ARBEIDSINSPECTIE. Zie KOELIE.
ARCHAEOLOGIE. Zie OUDHEDEN.
ARCHIEF. Bewaarplaats van officieele beschei
den, meestal de zoodanige die niet meer dadelijk van
belang zijn, maar wegens hunne historische (en daar
door ook vaak practische) waarde zorgvuldig be
waard worden. De nieuwere stukken worden bij de
het rokken bureau’s bewaard, die daartoe vaak
hunne eigen archieven hebben. De stukken, die
op de geschiedenis van Indië betrekking hebben en
zich in Noderland bevinden, worden, voor zoover zij
eens deel uitmaakten van do archieven van do O. I.
Compagnie, van het Oost Indische comité, van
den Aziatischen Raad en van de Koloniale Ministeriën van 1806—1830, bewaard in het Algemeen
Rijks-archief. Do verdere Regceringsstukken in Ne
derland bevinden zich bij het Departement van Ko
loniën. Een aantal der bedoelde in het Rijksarchief
berustende stukken zijn in hun geheel of gedeeltelijk
uitgegeven o.a. door J. K. J. de Jonge in zijn bekend
werk: De opkomst van het Ned. gezag in OostIndië, na zijn dood voortgezet door M. L. v. Deven
ter. 13 dln. — met een supplement in 2 deelen van L.
W.O. de Roo — en voor wat de Buitenbezittingen be1 reft door P. A. Tiele, later door J. E. Heeres, Bouw• tofïcn voor de geschiedenis der Ned. in den Mal. Ar
chipel, 3 deelen.
Bij Kon. Besl. v. 30 Octobcr 1903, no. 29, zijn be
palingen gemaakt omtrent de wijze, waarop toegang
tot de Rijks-archieven kan worden verleend.
De zicli in Indië bevindende regceringsstukken
vormen hot Landsarchicf aldaar, dat staat onder het
belleer van den Algcmeenen Secretaris. Het bevat
zoowel het Nieuw-archicf, dat aan de Algemeene Se
cretarie verbonden, en te Buitenzorg gehuisvest is,
als het Oud-archief, dat te Batavia is gebleven, toen
de Mgem. Secretarie naar Buitenzorg verhuisde. Dit
laatste bevat op enkele uitzonderingen na, alle offieieele geschriften, betrekking hebbende op onze ves
tiging in Indië van haar begin tot 1816, voor zoo
verre zij in het bezit zijn van het Indisch Gouvt. In
1880 werd tijdelijk een hoofdambtenaar belast met
het elassificeeren en catalogiseeren van het Oudarchief te Batavia en tevens om na te gaan welko
stukken uit dat archief voor openbaarmaking in aan
merking zouden zijn te brengen. Als vrucht van de
zen maatregel is in 1882 ter Landsdrukkerij te Ba
tavia verschenen een Inventaris van ’s lands Archief
te Batavia (1602—1810) en worden voorts uitgege
ven een Ned. Indisch plakaatboek en het „Daghrcgister, gehouden in ’t Gasteel Batavia” met mede
werking van het Bataviaasch genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Volledigheidshalve
worde hier vermeld, dat enkele jaren van dit Daghregistor van de XVIIe eeuw, welko niet meor te Ba
tavia, doch wel op hot Algemeen Rijksarchiof be
rustten, in Nederland werden uitgegeven.
Wegens het belang dat er voor de historische we 1
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tenschap gelegen is in de zorg voor het behoud, de
bruikbaarheid en de bewerking van ’s lands Oudarchief te Batavia, is in Januari 1892 (Ind. Stb. No.
34) de betrekking van Lands-archivaris ingesteld.
Verbodsbepalingen tegen het geven van inzage,
openbaar maken, en onder zich houden van tot de
Gouv. archieven behoorende stukken zonder mach
tiging zijn te vinden: Ind. StK 1854,18. Bijbl. Nos.
167,2362,2746, 2808, 4019, 5384 en 5786.
Gouvts. ambtenaren moeten bij verzoeken om
pensioen of onderstand eene verklaring overleggen,
dat zij alle Gouvts. stukken, oorspronkelijke of af
schriften enz., die zij onder zich hadden, ter beschik
king der Regeering hebben gesteld, of zulke stukken
niet onder zich hebben. Ind. Stbl. 1854, n°. 19, 1870,
n°. 7. 1881, n°. 142 en 1909 no. 4. Bijbl. nos. 45,
167, 697.
ARCHIPEL (Oost-Indische). Onder den algemeenen naam van Oost-Indischen (dikwijls kortweg:
Indischen) Archipel verstaat men de eilandengroe
pen van de Austraal-Aziatische. Middellandsche zee
(zie aldaar), die zich uitstrekken tusschen het vaste
land van Azië, met name Achter-Indië, en Australië.
Die eilanden liggen tusschen 95° 40' en 141° Ooster
lengte en tusschen 6° Noorderbreedte en 11° Zuider
breedte. De hoofdgroepen zijn: do Groote Soendaeilanden, n.1. Java met Madoera, Sumatra, Bomeo
en Celebes met bijbehoorende kleinere eilanden; de
ICleine Soenda-eilanden, n.1. Bali, Lombok, Soembawa, Flores, Timor, Soemba, Rotti en eenige klei
nere; de Molukken en de aan de Vereenigde Staten
van Amerika behoorende Filippijnen. Behalve deze
laatsten en een gedeelte van Timor, dat aan Portu
gal behoort , alsmede een gedeelte van Noord-Borneo,
waarop Engeland een protectoraat doet gelden, be
hoort deze geheelo eilanden-wereld tot Nederland.
Het meest Oostelijke gedeelte van het Nederlandsch
gebied wordt gevormd door het Nederlandsch ge
deelte van het eiland Nieuw-Guinea, dat van af den
141en lengtegraad Westwaarts tot onze bezittingen
behoort, terwijl het overige gedeelte tusschen Enge
land en Duitschland is verdeeld. Zie GRONDGE
BIED.
De Indische Archipel wordt ten Zuiden en Westen
bepaald door den Indischen Oceaan. Ten Noorden
wordt hij gedeeltelijk door de straat van Malaka
van het schiereiland van dien naam geschieden, en
gedeeltelijk door de Chineesche Zee bepaald, terwijl
hij in het Oosten door verschillende straten, waar
van de Torres-straat tusschen Australië en NieuwGuinea de voornaamste is, in verbinding staat
met do Stille Zuidzee.
Literatmir. Onder deze rubriek worden alleen
vermeld werken, die zich in algemeenen zin met
do land- en volkenkunde van den Indischen Archipel
bezig houden; de literatuur over bepaalde gedeelten
daarvan wordt bij do afzonderlijke eilanden opge
geven, evenals die, welke over bijzondere onder
werpen (b.v. onderwijs, rechtswezen) handelt. De
Tijdschriften worden onder dat woord besproken.
Over alles wat in periodieken over Indië geschreven
is, bestaat een uitnomend bibliographisch hulpmid
del: J. C. Hooykaas, Repertorium op de Koloniale
literatuur, ter perso bezorgd door W. N. du Rieu
(over do jaren 1595—1865, 4 dln., 1877—’80; A.
Hartmann, Repertorium op de literatuur betreffende
do Nederlandscho Koloniën (tot 1893); Eerste ver
volg (tot 1900); Tweede vervolg (tot 1905); Derde
vervolg, door W. Schalker en W. C. Muller (tot 1910)
vierde vervolg, door dezelfden (tot 1915)
Bij do vermelding der afzonderlijke werken, over
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Ned. Indië in het licht gegeven, kan onmogelijk naar
volledigheid gestreefd worden. Dit zou do taak zijn
©ener bibüographie van Ned. Indië, die nog altijd
ontbreekt. Zoolang dit hot geval is, raadpleegt men
het best den Catalogus der Koloniale Bibliotheek
door G. P. Rouffaer en W. C. Muller (Den Haag,
1908), met supplement (1915). Slechts eenige der
voornaamste werken vinden hier eene plaats.
Van de oudere noemen wij als een, waarin zoo
wel Oost- als West-Indië behandeld wordt: J. v.
d. Bosch, Ned. Bezittingen in Azië, Amerika en
Afrika (2 dln. 1818). — Onder de werken, die alleen
Oost-Indië behandelen, moet in de eerste plaats ge
noemd worden: Fr. Valentijn, Oud en Nieuw OostIndiën (5 dln. in 8 bdn. 1724—1726), waarvan in
nieuweren tijd eene beknopte uitgave verscheen,
bezorgd door Prof. S. Keyzer (2e dr. 3 dln. 1862).
Als woordenboek is, hoewel verouderd, nog altijd
van belang het Aardrijkskundig en statistisch woor
denboek van Ned. Indië door Mevr. J. C. W. v. d.
Bergh—v. Eysinga en Jhr. Mr. H. v. Alphen (3 dln.
1869; ten onrechte wel eens het woordenboek van
Veth en Millies genoemd, welke geleerden echter —
vooral de eerstgenoemde — belangrijke artikelen
daarin plaatsten). De Engelsche schrijver J. Crawfurd had vroeger (1856) uitgegeven A descriptive dictionary of the Indian Islands and ad jacent countries,
nadat reeds in 1820 van zijne hand verschenen
was History of the Indian Archipelago (3 dln.), ook
in het Nederlandsch vertaald en vermeerderd onder
den titel: De Indische Archipel, in het bijzonder het
eiland Java, beschouwd in de zeden, wetenschappen
enz. van derzelver bewoners (3 dln. 1823).
Als eene min of meer systematische beschrijving
van Ned. Oost-Indië verschenen verder tal van wer
ken, waarvan wij alleen die noemen, die met vrucht
geraadpleegd kunnen worden om over het Indië van
den tijd, dien zij beschrijven, te worden ingelicht: C. S.
W. de Hogendorp, Coup d’oeil sur 1’ïle de Java et
les autres possessions Néerl. dans 1’Archipel des
Indes (1830; in het Ned. vertaald onder den titel:
Beschouwing der Ned. bezittingen in O.-Indië, 1833)
— C. J. Temminck, Coup d’oeil général s. 1. posses
sions néerl. dans 1’Inde archipél. (3 dln. 1846—1849).
— C. B. H. von Rosenberg, Der Malayische Archipel
(1879). — R. Schuiling, Nederland tusschen de tro
pen. (1889). —?P. A. v. d. Lith, Ned. Oost-Indië be
schreven en afgebeeld voor het Ned. volk (2e dr.
2 dln. 1893—’94). — C. J. Leendertz, Van Atjeh’s
stranden tot de koraalrotsen van N. Guinea (1890) —
oH. Colijn (e. a.) Neerlands Indië; land en volk; ge
schiedenis en bestuur; bedrijf en samenleving (2 dln.
1911—’12). Verscheidene reisbeschij vingen, in vorige
eeuwen verschenen, bevatten zeer belangrijke mededeelingen over den Ind. Archipel; zij zijn gedeeltelijk
beschreven in P. A. Tiele, Mémoire bibliographique
sur les joumaux des navigateurs néerlandais etc.
(1867). Om ons echter te bepalen tot de in de 19e en
20e eeuw uitgegevene noemen wij: A. R. Wallace, The Malay Archipelago (2 dln. 1869) ; eenige
malen herdrukt) vertaald en aangevuld door P. J.
Veth onder den titel Insulinde. (2 dln. 1870).
— Tochten van een Engelschman in den Ind.
Archipel (2 dln. 1853), vertaling van Jukes’
Narrative of the surveying voyage of H. M. S. Fly,
(2 dln. 1847), voor zooverre dit werk op Ned. Indië
betrekking heeft. — S. Muller, Reizen en onderzoe
kingen in den Ind. Archipel 1828—1836 (2 dln.
1857). — Bickmore, Travels in the East Indian
Archipelago (1868), vertaald door De Hollander
onder den titel: Reizen in den O.-I. Archipel (2 dln.

1873). — Earl, The Eastem Sea’s (1837). — H. O.
Forbes, A naturalist’s wanderings in the Eastern
Archipelago (1885). — Guülemard, The cruise of
the Mai'cliesa (Deel II, 1886). —J. F. van Beminden
Uit Indië (1895). — H. van Kol, Uit onze koloniën
1903). — Twcntieth century impressions of Netherlands India (1903).
Eindelijk vermelden wij nog de verzamelwerken
en tentoonstellingswerken: Verhandelingen over
de natuurlijke geschiedenis der Ned. overz. bezitt.
door de Leden der Natuurkundige commissie in
Indië en andere schrijvers (3 dln. 1839—’44). —
Catalogus der afd. Ned. koloniën van de Intern.
Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling te Am
sterdam (3 dln. 1883), belangrijk ook door de inlei
dende artikelen, door tal van kol. specialiteiten ge
schreven.—Wet enschappelij ko Voord rachten, gehou den te Amsterdam in 1883 ter gelegenheid der Kolo
niale Tentoonstelling (1884). — Catalogus der Nederlandsche Afdeeling. Algcmeene en Internationale
Tentoonstelling te Brussel 1910. — D. van Hinloopen Labberton (e.a.), Geïllustreerd Handboek van
Insulinde (uitgegeven ter gelegenheid van dezelfde
tentoonstelling), (1910). — A. W. NieuwenhuLs e.a.,
Schetsmatige Beschrijving der hedendaagsche Nederlandsche Koloniën; Handleiding ter gebruike
bij de schoolplaten van Nederlandsch Oost- en WestIndië (4 dln. in 3 bdn., 1912—’13). —KoloniaalAardrijkskundige Tentoonstelling ter gelegenheid
v.h. 40-jarig bestaan v.li. Kon. Ned. Aardr. Genoot
schap. Catalogus (1913 met inleidende overzichten).
— Onze Koloniën, onder red. v. R. A. van Sandick
(reeks van kleine monographieën, 1913 vlg., nog
niet compleet).
ARCHYTAEA sp. fam. Theaceae. Kaïvjka
ATJEii, SUM. w. K. Een boom, waarvan het hout bij
huishouw en de bast voor fakkels gebruikt wordt.
Een afkookselvan dezen bast levert een bruine kleurstof, waarmee matten en weefsels gekleurd worden.
ARDISIA FULIGINOSA BI. fam. Myrsinaceae. Adjak, Getahadjak (JAV.), Boomheester van Java, waar
van het ingedroogde sap een roodbruine hars levert,
welke tegen huidziekten gebruikt wordt.
ARDJASA.Hoofdplaats van het district Kangean,
contr. afdeeling van dien naara, afdeeling en regent
schap Soemenep, res. Madoera, gelegen op het hoofdeiland Kangean en standplaats van den Controleur.
Zij heeft een fraaie aloen-aloen en is door ccn
vrij goeden rijweg .met de havenplaats Kalisangka
verbonden.;' ARDJOENÖ. Dit vulkanische gebergte verheft
zich bijna vlak N. van Malang, op de grens van
Socrabaja en Pasoeroean. Het bestaat uit vijf in een
N. 30° W. gerichte rechte lijn gelegen kegels, die
door verplaatsing van het eruptiecentrum na elkaar
ontstaan zijn en waarvan alleen de noordwestelijkste
nog in het solfataren-stadium verkeert. Het zijn de
eigenlijke Ardjoenö (3339 m.), de Bakal (2980 M.),
de Kembar I (3110 M.), de Kembar II (3030 M.) en de
actieve Wëlirang (3156) met een wat lageren voortop
(3110 M.) als restant van een vroege ren ring wal. De
Wölirang (zwavelberg) bezit een diepen krater, ge
heel door een ringwal omsloten; aan de Z.W. helling
vindt men solfataren. Dat ook aan de andere bergen
de vulk. werkzaamheid nog niet tot rust is gekomen
blijkt wel daaruit, dat in 1890 aan de beide Kembar’s
nieuwe solfataren zijn ontstaan.
Aan den Z.O. Ardjoeno-voet liggen eenige para
sieten bij Lawang.
De bestijging van den WÖlirang geschiedt het
best van uit Trètès. Dit plaatsje, alsmede Prigèn
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ARDJOENÖ — ARENGA SACCHARIFERA.
-en enkele andere, aan den noordvoet gelegen, worden veel als herstellingsoorden door Europoanen
bezocht. — Literatuur: Verbeek, Java 141; verder
P. Heering in de Gids 1878. I. 79 en Cordes in Indische Gids 1889. 2286, 1890, 216; oudere, deels
onjuiste beschrijvingen bij Junghuhn (Java III) en
Zollinger in T. v. N. I. VIII. I. 133.
ARDJOWINANGOEN. District van de controleafdeeling, afdeeling en _ regentschap Ponorogo
van de residentie Madioen. Het district heeft 4
onderdistrictcn met 67 desa’s en had einde 1905
eene bevolking van 71.000 zielen, o.w. 6 Euro
peanen en 5 Cliineezen. De standplaats van het dis
trictshoofd is Tamansari, een gehucht van de desa
-Sambit. Het westelijk gedeelte van dit district is
vlak, het oostelijk deel bergachtig. Particuliere
nijverheid wordt in dit district niet aangetroffen.
De bekende pxiesterscholen te Tegalsarie en te
Karanggebang zijn in dit district gelegen. (Zie
afdeeling PONOROGO.)
^ARECA CATECHU L., fam. Palmae. Djambi (mal.
pal.), Pinang (mal.), Djambe (jav., soend.), Wóhan
(jav.), Rapo (mak.), Alosi (boeo.). Betel, Betelnoot,
Betelpalm,komt in den geheelen Archipel voor behal
ve in de hoogero bergstreken. Hij wordt vaak door de
inlandsche bevolking gekweekt, soms (NoordSumatra) in groote aanplantingen. Zie ook PINANG.
ARECA- of BETELNOOTKUST. Vroeger gebruike
lijke naam voor Atjèh’s Noordkust, naar zijn rijk
dom aan pinang, welke er immer een belangrijk
uitvoerartikel is geweest. In 1910 beliep de export
van pinang voor Atjeh’s Noordkust ongeveer 10.3
millioen K. G. en voor Atjeh’s Oostkust ongeveer
2 millioen IC. G. In 1911 waren de cijfers resp.
ongeveer 9.2 en 1.7 millioen K. G.
ARÈË. II moekim Arèë (moekim’s: Arèë en Tjirih), een landschap van de onderafdceling Sigli,
afdeeling Noordkust van Atjèh, groot ll1/., K.M2.
en met ^ 1700 mannelijke bewoners. Het wordt
van Oost naar West doorsneden door den colonne
weg Sigli—Padang Tidji. Nabij dien weg, aan den
linker oever van de daar overbrugde ICroeëng Barö,
ligt de Kende Arèë. Slechts enkele heuvels onder
breken het vlakke, metsawahs overdekte landschap,
welks bodem bestaat uit vruchtbare klei. De bevol
king leeft voornamelijk van den rijstbouw. De veer-iajiol, vooral uit runderen bestaande, is niet groot.
Uitvoer beeft plaats van pinang. Overigens hebben
de kain-weverijen en goudsmeden uit moekim Arèë
eenigen naam. Het bestuur wordt gevoerd door
een oelèöbalang, van wien de keutjhi’s of dorps
hoofden tegenwoordig rechtstreeks hun bevelen
ontvangen. '
AREN of ARENG (jav). Zio ARENGA SAC
CHARIFERA.
ARÈN-SUIKER (ook bekend onder den naam goela
djawa, of Javaansche suiker), wordt bereid uithetsap
van den mannelykon bloemstengel van den arenpalm. Op Java houden zich daarmede onledig menschen, die vaak van ouder tot ouder het arèn-tappen (déres) als hoofdbedrijf uitoefenen en do ver
schillende soorten van arèn-palmen uitnemend we
ten te onderscheiden. Vooral de arèn-idjoo wordt
door hen als de meost productieve beschouwd. (Zio
ARENGA).
Om de suiker er uit te bereiden, dampt men hot
sap in een ijzeren pan in, terwijl het vuil voorzichtig
wordt afgeschuimd, totdat de vloeistof helder bruin
en zoo stroperig is geworden, dat een druppel, in
koud water gebracht, stolt. Dan giet men do massa
in een andere pan, waarin ze gewreven wordt, totdat
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zij kristalliseert, waarna men ze in gereedstaande
vormen of bamboc-ringen brengt. Is zij nagenoeg
vast, dan neemt men do vormen weg, droogt de sui
ker boven den oven en verpakt ze in arèn-blaren.De
arèn-suiker wordt meest in het klein op de inl. markt
(pasar) verkocht; in sommige streken heeft de be
reiding op groote schaal plaats. De uitvoer bedroeg
in 1909 bijna 6 millioen kilogram.
De opbrengst van suiker is het grootst van de
eerst getapte bloeiwijze, waarvan 7 Liter twee kati
suiker geven; van de volgende stengels krijgt men
maar 1 kati per 5l/2 Liter; de geheele suikeropbrengst van de plant kan 33/l pikol zijn, ter waarde
van ongeveer f 30.—.
ARENG-ARENG (jav.). Zie DIOSPYROS.
ARENGA OBTUSIFOLIA Mart. fam. PaAm&e.Langkap (mal. jav. soend.). verschilt van de Arenpalm,
waarvan hij overigens veel heeft, door de langwer
pige vrucht. Het zware en zwarte „hout” wordt o.a.
voor het maken van scheeden voor wapens gebruikt,
terwijl het palmsap nog zoeter en geuriger heet te
zijn dan dat van de Arenpalm.
ARENGA SACCHARIFERA Labill. Anaoe (mal.),
Kawoeng (soend), Aren (jav.), Lirang (jav.). De
bekende Suikerpalm of Arenpalm, de Saguerus van
Rumphius, door den geheelen archipel van af het zee
niveau tot in het lagere bergland zeer veel in het wild
voorkomend en ook in tuinen gekweekt. Er worden
verschillende soorten onderscheiden, o. a. op Java
naar de bloemen: aren idjoe met groene bloem, aren
ranteng met donkerbruine bloem en aren djingga
met geelachtige bloem. De palm wordt 10—15 M.
hoog, en heeft geveerde bladeren. Het „hout”
is zeer hard en wordt voor wandelstokken ge
bruikt. Uit hot merg van den stam bereidt men
hier en daar in den Archipel (W. Java, Midden-Sumatra, Celebes), vooral in bergstreken, sago. Men
gaat echter slechts noodgedwongen over tot de be
reiding van Aren-sago, omdat het merg zich moeilijk
laat bewerken, do smaak niet aangenaam, en de op
brengst gering is. Van het grootsto belang is het
sap, dat uit de mannelijke (door de inlanders be
schouwd als vrouwelijke) bloeiwijzen getapt wordt.
Deze komen uit den stam beneden den kruin te voor
schijn, in tegenstelling met de vrouwelijke trossen,
die tusschen de bladeren te vinden zijn. Tegen den
tijd dat de mannelijke bloemen opengaan wordt de
dikke steel van do bloemtros langen tijd geklopt
om hem week en murw te maken, hetgeen als een
prikkel op de sapvloeiing schijnt te werken. Dan
wordt de steel dicht onder de kolf afgesneden en on
der de snecvlakte een bamboe of ander vatgehangen.
Gedurende een viertal maanden blijft de boom tap
baar: bovendien komen conige malen nieuwe bloei
wijzen te voorschijn, waarna hetzelfde proces her
haald wordt. Op sommige plaatsen b.v. op NoordCelebes, waar do plant zeer algemeen in het wild
voorkomt, tapt men wel eens een omgekapt exem
plaar af. Do hoeveelheid sap hangt zeer van de
omstandigheden af, doch kan heel groot zijn. Waar
nemingen te Sookaboomi gaven 7 L. sap por otmaal
gedurend 2l/a maand voor do eerste bloeiwijze, de
tweede on volgende trossen gaven 5 Liter per et
maal gedurende l'/2 maand. Daar men gemiddeld op 6
bloeiwijzen kan rekenen is de in het geheel afgetapte
hoeveelheid sap te schatten op + 1800 Liter. Do
zoete heldere vlooistof wordt in do Molukken zelden
gedronken, omdat men haar voor ongezond houdt.
Men maakt er wel azijn van. Bovendien wordt zij
in do Indischo broodbakkerijen gebruikt bij het
bereiden van deeg. Op Java drinkt men haar als een
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versnapering en gebruikt men haar ook wel als volks
geneesmiddel.
Het belangrijkst is echter de bereiding van de sui
ker door indampen. Zie AREN-SUIKER.
Gegist is de sagoëer een uiterst algemeene drank
vooral in het Oosten van den Archipel. Daar neemt
ze geheel de plaats in, die de lichte landwijn in vele
deelen van Frankrijk bekleedt. Meestal voegt men
er z.g. „obat sagoeer" bij, schors van een Garcinia,
die er een bittere smaak aan geeft.
De bladeren van arenga sacchaiïfera gebruikt
men vooral op West-Java als wikkelblad voor
inlandsche sigaretten. Daar maakt men ook touw
van de bladvinnen, en grove bezems van de bladnerven; deze laatste zijn ook geschikt voor vlecht
werk, maar worden als zoodanig weinig gebruikt.
Tusschen de bladsteelen treft men zwarte haren
aan (gëmoetoe), die zeer veel op paardehaar gelijken,
en waarvan klein touwwerk en zelfs ankertouw ge
maakt wordt (Doek of Indjoek). Het touw is echter
stijf, stroef en stekelig en veel minder geschikt dan
het cocostouw. Het wordt echter in de inlandsche
huishouding en bij de inlandsche prauwvaart veel
gebruikt. Voor matten en borstels is het uitnemend
geschikt. De uitvoer uit Java bedroeg 31 ton in 1912.
Aan de voet van de bladsteelen bij de Gemoetoe
vindt men een licht, sponsachtig weefsel (baroek),
dat tot het breeuwen van vaartuigen of als tonder
gebruikt wordt. Voor het laatste doel wordt de
stof gedroogd en met verschillende andere stoffen
gemengd. Onder den naam „Zwam” wordt ze tot
een hoeveelheid van 60 tot 75 ton per jaar van Cheribon naar Singapore uitgevoerd.
Dé vruchten van den Arenpalm groeien in groote
hoeveelheden aan een vertakte bloei wij ze. De
geelachtig-bruine sappige vruchtwand (boewahbatoé) is niet eetbaar, maar veroorzaakt in de mond een
hevig brandend er> jeukend gevoel. Van den inhoud
van de halfrijpe zaden maakt men met suiker een be
kende confituur, glibbertjes of kolang-kaleng ge
noemd.
AREUJ BEURIT (soexd.). Zie HIPTAGE.
AREUJ GEUREUNG BOD AS (soexd.). Zie CISSAMPELOS.
AREUJ KAKEDJOAN (soend.). Zie CONOCEPHALUS.
AREUJ TJAMTJAOEH (soend.). Zie CISSAMPELOS.
ARFAK. Gebergte op Ned. Nieuw-Guinea, nabij
de westkust van de Geelvink-baai. Het werd in 1872
bestegen door den Italiaanschen natuuronderzoeker
L. M. V’Albertis, die een top bereikte, welks hoogte
door hem op ruim 1100 M. werd geschat. Naar zijne
teekening is deze top dezelfde als die, welke in 1912
door de militaire exploratie onder den kapitein H.
Helb werd opgenomen en waarvan de hoogte bepaald
werd op 2902 M. Hij is dus de hoogste top van het
bergstelsel, dat het geheele noordelijk deel, den z.g.
„Vogelkop” van Nieuw-Guinea bedekt, en waarvan
het Arfak-gebergte feitelijk een deel uitmaakt. Be
doelde top — met den naam Arfak aan geduid — is
op slechts ^ 15 KM. (hemelsbreed) van de kust der
Geelvinkbaai gelegen, en + 30 K.M. bezuiden Manokwari, den zetel van het bestuurshoofd der afdeeling
Noord Nieuw-Guinea.
Uit bovenbedoeld bergstelselverheffen zicht al rij ke
hooge toppen, zooals de Lina (2870 M.) ten Z.O. en
op ± 38 KM. van den Arfak, de Wiam Soap, de
Boron, de Krooka en de Dokdal, alle vier nabij de
noordkust, ten zuiden van T. Jamoerisba (Kaap
Goede Hoop) gelegen en metende van 2500—2800 M.

ARFAKKERS. Algcmeeno benaming gegeven nnn
de bewoners van het gebergte in het noordoostelijk
deel van den z.g. „Vogelkop” van Nieuw-Guinea. Ze
zijn in verschillende stammen verdeeld, welke be
kend zijn onder de namen van Karoon, Kébar, Amberbaken, Andai, Hatam, Menam, Arfoe enz., en
zoowel in taal en uiterlijk voorkomen als in gebrui
ken vrij belangrijke verschillen vertoonen(zieT.A.G.
jaargang 1893, blz. 637).
Volgens mededeeling van den zendeling F. J. F.
van Hasselt, die vele jaren te Doré werkzaam is ge
weest, noemen de strandbewoners ieder binnenlan
der Fak (meervoud Faksi).
ARFOE’S of ARFOESI. Papoea-stam aan de
noordkust van Nieuw-Guinea, in het binnenland
achter de Kleine Geelvinckbaai. (Zie T.A.G. jaar
gang 1893, blz. 208, en 1902, blz. 163). Arfoesi is
feitelijk de meervoudnaam van Arfoe.
ARGOENI (WAIGOENI)-BAAI. Een smalle baai
van zeer ongelijke breedte en diepte, aan de Z.W.kust van Nieuw-Guinea, welke 74 K.M. ver het land
indringt, tot nabij de rivieren, welke uitloopen aan
den Z.kant van de golf van Bintoeni, het O.lijk deel
van de Mac Cluergolf. De kusten van de Argoenibaai zijn betrekkelijk dicht bevolkt. Zie Zeemans
gids O. I. Arch. dl. V.
ARGÖPOERÖ. Hoogste top van het vulkanische
Jang- of Hianggebergte (zie aldaar), 3088 M. hoog,
gelegen op de grens der residenties Pasoeroean en
Besoeki. De top heeft geen krater, doch aan de oost
zijde is een zijdelingsche instorting van 700 M. straal
(Verbeek, Java p. 100).
ARGUSFAZANT. Zie PAUW.
ARIJAJA, d. i. feestdag. Zie GAREBEG.
ARISBAJA. Zie AROSBAJA.
ARIT. Jav. Grasmes; groot krom mes of sikkel.
ARMENIËRS. Verscheidene leden dezer in Klein
Azië tehuis behoorendc natie zijn op Java gevestigd;
enkelen hunner ook elders in N.-Indië. Zij zijn Chris
tenen, en met de Europeanen gelijkgesteld, en be
lmoren tot dat deel der Armenische kerk, dat zich
tengevolge van twisten over de geloofsleer (monophysietische twisten) van de R. Katholieke kerk
heeft afgescheiden en zich niet meer met deze ver
zoende. Hun geestelijk opperhoofd, de Katholikos,
heeft zijn zetel in het klooster Etsjmiadzin bij Eriwan (Russisch Armenië). De Armenische gemeente
op Java is bij Ind. Stb. 1880, no. 7 als rechtspersoon
erkend, en stelt zich ten doel de beoefening van den
Christelijkcn Godsdienst volgens de voorschriften en
gebruiken der kerk van Armenië. De Armenische
kerk te Batavia ligt aan den Gang Scott^ bij den
Zuidwesthoek van het Koningsplein. ' '
ARMPOOTIGEN. Zie WORMEN.
ARNHEMIA. Naam van de hoofdplaats der ondèfSfd. Boven'Deli van de afd. Deli en Serdang j/j '
(Gouvem. Oostk. v. Sumatra), standplaats van
den bestuursambtenaar (controleur). De grooto
transportweg van Medan over Sibolangit naar
de Alas landen gaat over deze plaats, bij welken
weg te Kaban Djahó zich aansluit de van het Toha
meer via Sariboe Dolok komende transportweg.
Een stoomtram verbindt thans A. over Kampong
Baroe met Medan. Vroeger van belang door do
gelijknamige tabaksonderneming, is Amhemia se
dert den aanleg van de zooeven genoemde transportwegen en genoemde tramlijn geworden do toe
gangspoort van de Bataklanden. Vóór dien was Deli
Toea het belangrijke centrum, thans is Amhemia de
verzamelplaats zoowel van de Doesoen, als van de
Hoogvlakte. De omgeving van het kleine station-
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ARNHEMIA — AROE-EILANDEN.
netje is tot een klein stadje geworden. Langs den
zeer breeden, uitnemenden steenslagweg is een hecle
rij nette, flinke kedei’s (winkels) verrezen. Door do
vestiging van een controleur, van een hulppostkantoor en het bouwen van een ruim Bataksch „reclitsliuis” is de betcekenis van Arnhemia in de laatste
jaren zeer toegenomen (M. Joustra, Van Medan n.
Padang en terug).
AROA-EILANDEN. Een groep zeer kleine en lage
eilandjes, gelegen midden in straat Malaka, tegen
over bet Gouvt. O. kust van Sumatra, benoorden de
uitwatering van de Rokan, en oostelijk van de uit
watering van de Panei.
AROE of AROEAN. Zie ROOFZALMEN.
AROE-BAAI. Een zeer_bxeede baai met geringe
diepte, aan de N. O.kust van Sumatra, op ongeveer
4° 10' N.Br., waarin de eilanden Koempai en Scmbilang liggen on de Besitang-, Babalan- en GebangTivieren zich uitstorten. De beide monden der eerste
rivier worden genoemd naar de vermelde eilanden;
aan de Babalan liggen, bij den mond, Tandjongba-.
lai en Pangkalanbrandan, terwijl aan de monding
der Besitangrivier Pangkalan Soesoeh gelegen is.
.Zie, Zeemansgids O. I. Arch. dl. II.
Geschiedenis. In de 16e eeuw moet aan
die baai de zetel geweest zijn van een mach
tig Bataksch rijk, Aroe genaamd, niet minder be
langrijk dan destijds Pasei en Malaka, en waar
van de grenzen zich zouden uitgestrekt hebben ten
N. tot Atjeh en in het Z. tot de Djohorsche neder
zettingen aan de Rokan-rivier. Na een langdurigen
strijd is dat rijk in de 2e helft der 16e eeuw door At
jeh vernietigd, en heeft de bevolking zich naar de
binnenlanden of elders teruggetrokken, waarna die
zoo goed als onbeheerde streek een broeinest van zecroovers word, tot aan het optreden van het Nederl.
Gou'7. op do O.-kust van Sumatra in de laatste helft
der 10e eeuw. In 1876 werd hier door de KaliAnam-maatschappij, die uitgestrekte boschgronden
te harer beschikking had, een houtzagerij opgericht,
die echter waarschijnlijk tengevolge van gebrekkig
beheer na een 10-tal jaren ophield te werken. Er was
toen ook een militair kampement, dat echter in 1888
werd opgeheven. Sedert 1908 zijn in deze streek
eenigc landbouwconcessies uitgegeven, terwijl ook
een transportweg in aanlog is, uitgaande van Pang
kalan Brandan (noordelijk eindpunt van het Dcli
spoorwegnet) en loopende over Besitang en Salahadji
(Oostkust van Sumatra) naar Kwala Simpang
(Atjeh). Zoowel hierdoor als door de verschillende inrielitingon der Bataafsche Petroleum maatschappij
en door het in verbinding brengen van de Atjehs toom tram met het net van de Delispoorwegmaatschappij, waarmede reeds een begin is gemaakt,
wordt deze eertijds zoo misdeelde landstreek van
lieverlede tot ontwikkeling gebracht, hetgeen aan do
toename der inlandsche nederzettingen en vestiging
van neringdoenden langs den in aanleg zijnden weg
ook reeds duidelijk te bespeuren is.
Literatuur: Een bezoek aan de Aroe-baai,door J.
A. van Rijn van Alkemade. Bijdr. t. t. 1. en vlk. Vo
R. IV. — „Het Panó- en Bila-stroomgebied” in het
T. v. h. Aardr. Gen. 2e Serie III (1886). — Tiele, „De
Europeërs in den Maleischen Archipel. Ile ged. VII.
IVe ged. IV.
AROE-EILANDEN, (4—5° Z.Br. en 134—135°
Ö.L.). Oostclijksto eilandengroep van den Archipel
buiten Niouw-Guinea, gelegen op hot Australischo
plat, de ondiepe zee die Nieuw-Guinea en Australië
verbindt. De groep vormt grootondcels een kalkplateau, naar het schijnt, en bestaat uit een vijftal
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. grootere eilanden in ’t midden en een 80 tal kleinere
tot zeer kleine daaromheen; allen te samen hebben
zo een oppervlakte van ± 8600 K.M2. De vijf grootero eilanden vertoonen een bizondere merkwaar
digheid, die, zoover bekend, nergens op aarde terug
keert: de regelmatige lijn van hun gemeenschappelijken omtrek maakt den indruk als of ze één ge
heel vormen en inderdaad zijn ze onderling slechts
gescheiden door met zeewater gevulde geulen, de
soengei’s. Ook een lijn, getrokken langs den buiten
rand van de óm de hoofdgroep gelegen kleinere
eilanden heeft een regelmatig beloop, zoodat ook
die kleinere den indruk maken van oorspronkelijk
met de hoofdgroep te hebben samengehangen. De
tusschengelegen straten zijn dan ook ondiep, meestal
slechts weinige vademen. Maar nu is het eigenaardig,
dat de twee van de vier soengei’s, die goed zijn opge
nomen, hier en daar veel grooter diepten bezitten
(tot 70 en 100 M.), grooter ook dan de omringende
zee. De breedte van de soengei’s is zeer af wisselend,
van enkele meters tot 500 M.; en aan weerszijden
hebben ze veel wijdere mondingen; tal van kleine
eilandjes en rotsen liggen in de soengei’s; de bodem
is meest rotsachtig; in de breedere deelen liggen
langs beide oevers veelal breede koraalriffen, of zijn
de oevers door rhizophoren-bosschen begeleid.
Groote gelijkenis met deze soengei’s hebben een aan
tal andere, ook soongei’s genoemde, zoutwaterarmen
die de hoofdeilanden verder splijten; het eenige ver
schil is dat ze niet doorloopen. Kleine zoetwaterriviertjes loopen in alle soengei’s uit en hebben
dikwijls zelf weer zoute, breede benedenloopen.
Verbeek acht de soengei’s te verklaren als scheu
ren, die ontstonden bij de opheffing van het kalkplateau boven zeeniveau. Van die opheffing zijn dui
delijke aanwijzingen: brandingsterrassen, brandingswerking aan de rotsmuren en rotstafels in de soen
gei’s. De groote diepte blijft dan nog onvoldoende
verklaard.
Terwijl Verbeek de groep beschrijft als een koraalkalkplateau, vond hij op het zuidelijk eiland, Terangan, waar de hoogste deelen der groep voorkomen
(in ’t Zuiden heuvels van 70—100 M.), een jongeren
kwartszandsteen, en Merton vond daar een nietkorallijnen kalksteen, dien Verbeek voor tertiair
(jong mioceen) houdt.
Grootendeels zijn de eilanden met dichte wouden
bedekt, maar op Terangan wisselen deze af met alangalang velden. Do grond schijnt vruchtbaar, maar
wordt weinig bebouwd; do bevolking teelt alleen
voor eigen gebruik wat rijst, suikerriet, tabak, maïs
en aardvruchten. Bij de dorpen worden veel kokos
palmen aangeplant; sagopalmen, oorspronkelijk
aangcplant, maar verder wild verspreid, vormen
thans groote bosschen. — De strandvegetatie be
staat meest uit pandanen en casuarinen (aan denMaleischon naam dezer laatste, pohon aroe, ontleent de
groep wellicht haar naam). — Wilde varkens komen
overal voor, hier en daar ook herten en onder de vo
gels heeft men den kleinen rooden paradijsvogel,
Cicinnuruo regius en den grooten, Paradisea apoda;
do laatste is alleen aan deze eilanden eigen.
Do hoofdmiddelon van bestaan zijn: het duiken
naar parol- en parelmoer-schelpen (zie PAREL enPARELMOER-VISSCHERIJ), do tripang- enhaaienvangst en do jacht op paradijsvogels, welker ge
droogde huiden eon belangrijk handelsartikel vor
men ; zo worden overal door Chincezen en Arabieren
opgekocht; helaas is het aantal der vogels aan ’t ver
minderen (vgl. PARADIJSVOGEL).
Het aantal bewoners dor Aroe-eilanden is slechts
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AROE-EILANDEN — ARTESISCHE PUTTEN.

°P ± 10.000 te stellen. Do Aroeneezen behooren li
chamelijk tot de Papoea’s, maar ethnographisch tot
de Maleiers. De meeste dorpen liggen aan de kusten,
aan do westkust (den voorwal) gewoonlijk in geboomten verscholen, aan de oostkust (den achterwal) veelal op rotsen gebouwd. Komen in een kam
pong veel sterfgevallen voor, dan wordt ze verlaten
en zet men zich elders neer. Uit vrees voorde pokken
epidemieën had een aantal jaren geleden een groot
deel der bevolking zich in het binnenland verspreid.
Thans zorgt het bestuur voor de vaccine en brengt
de verspreid wonenden er toe, zich in dorpen te vereenigen. — Aan den Voorwal wonen eenige honderd
tallen Mohammedanen en Christenen, meest vreem
delingen, o.a. Makassarcn cn Boegineezen. De hoofd
plaats DOBO (zie aldaar), telt ook eenige honderden
Japanners, voor het grootste deel werkzaam bij de
parelvisscherij.
De Aroe-eilanden maken een afdeeling uit van de
residentie Amboina, onder een controleur, die te
Dobo is gevestigd.
Geschiedenis. In 1606 door Willem
Jansz. ontdekt , werd de Aroe-groep reeds in 1623
door Jan Carstensz. aan het gezag der O.I. Com
pagnie onderworpen en den vrijen burgers van Ban
da de alleenhandel, ook in slaven voor hunne notenperken, op deze eilanden toegestaan. Tot beteuge
ling van hierdoor ontstane onlusten werd in 1659 te
Wokam een fort gebouwd en ofschoon zich telkens
nieuwe oneenigheden voordeden, duurden de han
delsbetrekkingen tusschen Banda cn Aroe voort tot
1778, om later geheel in handen van Makassaren en
Boegineezen over te gaan. Na de teruggave der be
zittingen door de Engelschen in 1817, werd Aroe op
onbepaalde tijden slechts door gecommitteerden van
Ambon en Banda bezocht om de hangende zaken, te
beslechten, totdat in 1882 te Dobo een posthouder
werd geplaatst; hetgeen, volgens het Koloniaal Ver
slag van 1892, tot gevolg had, dat onze invloed op de
Voorwals-eilanden toenam. In 1893 hadden onlusten plaats op den Achterwal en werden enkele han
delaren aldaar vermoord, naar aanleiding waarvan
de kampongs Krei, Koemoel en Watoelaï door H.
M. „Java” en het Gouv. ss. „Arend” werden ge
tuchtigd. In 1904 werd de Posthouder te Dobo
vervangen door een Controleur. Ook met het oog
op de parelvisscherij door de vloot der Celebes
Trading Cy. met vreemde bemanningen was de
plaatsing van zulk een ambtenaar noodig.
Literatuur. Zie W. W. C. Baron van Hoëvell, De
Aroe-eilanden, in T. B. G., XXXIII (1890), 57; H.
Merton, Forschungreise in den südöstliehen Molukken (Aruund Kei-Inseln), Frankfort 1910 (met
literatuu ropgaaf).
i «?
AROE PALAKKA (Paetta Malempee Gaemaena),
een Sopengsche prins, die, door den Sultan van MakassarHassan oe’d-din vervolgd, de getrouwe bond
genoot der Compagnie was in den strijd, door haar
met dien Sultan gevoerd (1655, en later 1672), Vorst
werd over Boni, dat aan de Compagnie zijne onaf
hankelijkheid van Makasser te danken had. In den
oorlog met Troeno Djojo was Aroe Palakka onze
trouwe bondgenoot (1678). Een andere Aroe Palakka
werd tot Vorst over Boni benoemd na de onderwer
ping van dat Rijk in 1859, nadat de Vorstin, die met
ons oorlog gevoerd had, door de rijksgrooten was
afgezet.
AROE PITOE (zeven vorsten), is de naam, die ge
geven wordt aan den Rijksraad van Boni, uit zeven
erfelijke kiesheeren bestaande, die thans met den
betrokken Nederlandsche ambtenaar het bestuur

over Boni voeren, terwijl aan ieder hunner hot bestuurstoezicht over een district bepaaldelijk is opgedragen.
AROEDA (mal.). Zie RUTA.
AROEHASA, een groote vulkaanruïnc, ten wes
ten van de Bima baai (Socmbawa); het hoogste punt
ligt 1670 M.; op de noordfiank verrijzen twee jongero
kegels: de Dendan (1200 M.) en de Soeroemandi of
Vader Smit (1368 M.). Verbeek, Molukkenverslag,
p. 50).
AROENG. Naam voor een Paradijsvogel, Diphyllodes magnijica, op Misooi; op Salawatti noemt men
hem Sdbelo; op Nieuw-Guinea, Andai, heet hij Oeip.
AROENGKEKE. District der onderafd. Djeneponto, gouv. Celobes en ond., bestaat uit de vroeger tot
Goa behoord hebbende landschapjes Boenging en
Aroengkeke.
ARÖN. III moekim Arön (moekim’s: Gloempang
Minjeu% Goemoeröh en Arön, met de onderhoorigheden Amoet en Tanah Mirah) is een landsehap van
de onderafdeeling Sigli ter Noordkust van Atjeh.
Het N. gedeelte wordt gesneden door de Atjehtrambaan, die een halte heeft te Gloempang Minjeu*-, dat
50 min. trammens ligt van Sigli.
AROSBAJA- Noordwestelijkste district van het
regentschap en de afdeeling Bangkalan van de resi
dentie Madoera. Het district ressorteert onder de
controle-afdeeling Noord-Bangkalan en heeft 3 onderdistricten met 91 dessa’s; de hoofdplaats is Arosbaja darat, aan den drukken verkeersweg van uit
Bangkalan over Sapoeloe, Ketapang en Amboenten
naar Soemenep gelegen.
Arosbaja is vooral bekend, doordat de Islam van
daaruit over Madoera is verbreid en door de aller
eerste aanrakingen tusschen de Hollandsche OostIndievaarders en de Madoereezen in 1596.
ARROWROOT (ook ARAROET). Zie MARANTA.
ARSENICUM. Het meest verspreide arsecnmincraal: arsenikkies of mispickel. (sulfarscnide van
ijzer), komt in de ertsgangen hier en daar in kleine
hoeveelheden voor, ofschoon daaraan op grond der
geringe technische waarde nooit aandacht weid ge
schonken. Bij de warme bronnen van Silap, in het
stroomgebied der Ogan rivier, Palembang, werd
hout gevonden met een gelen aanslag van zwavelarsenik, vermoedclijk hier een verwecringsproduct
van mispickel.
Te vermelden is nog een voorkomen van het roode
mineraal realgar (zwavelarsenik) ingestrooid in een
gang van hoornblendc andesiet aan de Boven-Sikajam (Wcst-Borneo) bij Nangah Merau (Jaarb.
Mijnw. 1884. I. 130). Daar het gesteente sterk ver
anderd is, is ook hier de mogelijkheid van een secun
dair ontstaan niet uitgesloten.
ARTEMISIA VULGARIS L., fam. Compositae. Baroeljina{mal.), Pandcrman (Jav.), bekend aroma
tisch kruid, vooral door de Chineezen gekweekt. De
bladeren zijn een inlandsch geneesmiddel
ARTESISCHE PUTTEN. Kunstmatig gemaakte
(in den regel „geboorde”) putten, die gevoed worden
door water, dat dieper ligt dan het gewone grond
water, noemt men „artesische”. Ingevolge Ind. Stb.
1912 No. 430 hebben particulieren zoowel voor
het boren van putten, die dieper zijn dan 15 M.,
als voor het sehoonspoelen en de ondergrondsche
herstellingen daarvan vergunning noodig van den
Directeur van Gouvcmementsbedrijvon (zie ook
Bijbl. 7964): dit is dus in Indië de grens die —
in het algemeen — is aangenomen voor de minimumdiepte van artesische lagen. Terwijl echter
het „grondwater” alleen rust op een waterkee-
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ARTESISCHE PUTTEN.
rende laag, die het verhindert dieper te zakken, is
het „artesische water” in een poreuze- en dus waterabsorbecrende zand- of gruislaag aanwezig, die
zoowel naar boven als naar onder door waterkeerendo
lagen (klei of iets dcrgclijks) is afgesloten. Komt zulk
een laag in hellende richting van hoogcre streken,
dan staat het water onder meer of minder sterken
druk en kan het bij het aanboren der laag tQt boven
den beganen grond stijgen, wat met het grondwater
nooit het geval is.
Ofschoon reeds sedert 1834 door officieren der
Genie en door den dienst der B. O. W. meer of min
der geslaagde pogingen waren aangewend om arte
sisch water te verkrijgen (Makasser,- Eiland Onrust,
Fort Prins Frederik te Weltevreden, Semarang,
Willem I, Soerakarfö, in den Kraton, Grissee bij
Soerabaja, — de laatste, onder leiding van P. van
Dijk en J. P. Ermeling, werd tot 700 M. gebracht)
werd bij GB van 30 Juli 1871 No. 19 (Ind. Stb. 106)
bevolen dat voortaan geen art. boringen zouden wor
den uitgovoerd dan na een geol. onderzoek door een
der mijningenieurs en dat allo diepe grondpeilingen
zouden worden uitgevoerd vanwege het mijnwezen,
terwijl bij Besluitvan den G.G.van 31 Decemberl873
No. 33 (Ind. Stb. No. 280) o.a. werd bepaald dat „on„der den dienst van het Mijnwezen voortaan ook zou
„ressorteeren de dienst van het Grondpcilwezen, be
staande in: a. het opsporen, door middel van diepe
„grondpeilingen, van nuttige ertsen, gesteenten, ko„lenlagen, minerale wateren en oliën; — b. de uit
voering der geologische opneming, zooals deze aan
„elke diepe grondpeiling behoort vooraf te gaan,
„voor het geval de samenstelling van den bodem
„niet reeds door vroegere grondpeilingen voldoende
„bekend is; — c. het algemeen onderzoek, in ver„band tot artesische boringen, naar de voorhanden
„middelen tot voorziening van steden en volkrijke
„plaatsen van drinkwater of tot irrigatie van land
bouwgronden door het opsporen en aanwijzen van
„daarvoor geschikte natuurlijke bronnen of goed
„rivierwater.”
Het boren van artesische putten speciaal voor
irrigatie-doeleinden heeft wel enkele malen plaats
gehad (o.a. in Bantam), doch de daarmede verkre
gen hoeveelheid water is voor dat doel in den regel
veel te gering.
Voor de drinkwatervoorziening door artesische
putten is echter sedert 1873 in Indië zeer veel ge
daan. In de eerste plaats op Java, waar met name
langs de Noordkust, doch ook in eenige meer in het
binnenland gelegen streken, b.v. in de residenties
Kediri en Madioen en ook te Bandoeng, tal van
putten zijn geboord. Van de Buitenbezittingen zijn
vooral te noemen Atjch en de Oostkust van Sumatra, doch ook te Padang on Sololc, op Menggala,
op Mcrauke en op Mcnado slaagden artesische put
ten; daarentegen werd b.v. te Makassar tot 700 M.
geboord zonder water aan te treffen.
Als algemcene regel kan gelden dat een artesi
sche put in Indië alléén daar goede kans van slagen
heeft-, waar jonge vulkanen op niet te grooten af
stand voorkomen en de plaats zelve gelegen is op de
losse uitwerpselen van die vulkanen. Indien do bo
vengrond bestaat uit de gesteenten (mergels, zand
steen, breccien, kalksteen, enz.) der miocene forma
tie of uit vorgruizingsgesteenten van de oudere vul
kanen, is dio kans veel geringer, of — in het eersto
geval — zoo goed als nihil. Ook de echte alluviën
bevatten vrij wel nooit artesisch water; daarentegen
kunnen tuffen, indien zij niet vlak liggen, dit water
opleveren.
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Een en ander is oorzaak dat b.v. in de residentien
Soerabaja en Rembang, alsmede langs een groot
deel van de zuidkust van Java, geen artesisch water
in noemenswaarde hoeveelheid wordt aangetroffen;
evenmin op hot eiland Bomeo, op bijna geheel Celebes, in de residenties Palembang en Djambi enz.
Nog op een ander verschijnsel moet worden gewe
zen. Naarmate de afstand tot de vulkanen grooter en
die tot de zee geringer wordt, bevat het artesische
water dikwijls een grooter zoutgehalte, tot ondrinkbaarwordens toe. Dit moet daaraan worden toege
schreven dat de waterhoudende lagen ook ergens
aan den zeebodem uitkomen, waardoor de mogelijk
heid van het indringen van zeewater gegeven is. Op
bijzonder duidelijke wijze wordt dit verschijnsel ge
documenteerd door de serie putten, die van af
Meester Comelis in het zuiden, over Weltevreden,
Batavia en Tandjong Priok tot op het eiland Onrust
zijn geboord. Als gemiddelde en in ronde cijfers
blijft bij verdamping van 1 Liter water aan vaste
stoffen achter: te Meester Comelis ... .0,4 gr.; te
Weltevreden ....0,5 gr.; te Batavia... .0,6—0,7
gr.; te Tandj. Priok... .0,8 gr.; op Onrust___ 1,3
gr.;—het laatstgenoemde water is praktisch ondrink
baar. Het zal natuurlijk van verschillende omstandig
heden afhangen (watercapaciteit, druk van het
zoete water, meer of minder poreusheid der laag, be
dekking op den zeebodem door waterkeerend slib
enz.) tot hoever de verzouting van het water zal
doorgaan, doch het moet aan deze oorzaak worden
geweten, dat het artesische water langs de kust tusschen Cheribon en Semarang in het algemeen van
minder goede kwaliteit is dan dat van Batavia.
De invloed der zeo doet zich soms nog op een andere wijze gevoelen, n.1. door een verschil in capaci
teit bij eb en vloed van putten, die zeer dicht bij de
kust liggen. Dit is o.a. waargenomen aan de Oost
kust van Sumatra en in zeer sterke mate in een in
1904 geboorden put te Mcnado, die (uit een laag op
100 M. diepte) bij vloed 100 en bij eb slechts 52 Liter
per minuut leverde.
De in Indië bij het maken van de artesische putten
doorboorde lagen zijn over het algemeen genomen
niet zeer hard. Zij bestaan slechts zelden uit zeer
grof grind, meestal uit de meer zandige- of zandigkleiïge fijnere vulkanische producten. De eenvoudige
draaiend-spoelende (Aalborger-)boonnethode werd
dan ook geruimen tijd met succes toegepast, of
schoon deze later gedeeltelijk door de stampendspoelende (Fauck’sche-)mcthode is vervangen, die
vooral bij diepere putten veel spoediger tot het doel
leidt.
In de meeste govallen stygt hot artesische water,
zooals reeds boven is vermeld, in de hoorbuis tot
boven den beganen grond, in enkele putten zelfs tot
20 M. en hooger. Do bovengronds aangebrachte aftapinrichtingen zijn zeer verschillend gebouwd; men
moet daarbij rekening houden met stijghoogte, ren
dement, plaatselijko behoefte en andere omstandig
heden. Om zelf verstopping van don put te voorko
men is het dikwijls gewenscht het water voortdu
rend met een zekere snelheid te doen afvloeien; is
dit niet mogelijk, dan moet de put gewoonlijk van
tijd tot tijd worden schoongespoeld, hetgeen meest
al geschiedt door do stijgbuis kunstmatig te ver
nauwen en dus aan het water een zoodanige meerdero snelheid te geven dat de bezonken klei en
zanddeeltjes worden meegevoerd, echter ook wel
door gewone sterke zuiging in do stijgbuis of door
hot inporson van water door een in de stijgbuis aangobrachto nauworo buis.
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ARTESISCHE PUTTEN — ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA.

Het rendement van alle artesische putten ver
hindert na het aanboren in langzamer of sneller
tempo, totdat een soort van evenwichtstoestand is
bereikt-, m.a.w. tot de afvloeiing van het water uit
den put even groot is als de toevloeiing van het water in de laag. Daar hierbij tevens de maximumstijghoogte vermindert, kan het gebeuren dat een
put, die oorspronkelijk een positieve stijghoogte be
zat, ten slotte een negatieve verkrijgt, d.w.z. dat het
water niet meer tot aan den beganen grond stijgt. In
dat geval moet de put worden gepompt. Ditzelfde
kan natuurlijk ook direct voorkomen bij nieuwaangeboorde putten.
Het groote voordeel van versch afgetapt artesisch water tegenover grondwater ligt daarin, dat
het eerste vrij is van schadelijke microben en andere
organische bestanddeelcn; er kunnen echter door
phemische reacties in den bodem geringe hoeveel
heden schadelijke anorganische stoffen worden opge
nomen, zoodat een scheikundig onderzoek steeds
noodzakelijk is.
Het boren van artesische putten door particulie
ren is onderworpen aan de voorafgaande goedkeu
ring vanwege het Gouvernement (zie boven) en wordt
slechts toegelaten, als mag worden aangenomen, dat
de openbare watervoorziening er niet door zal wor
den geschaad. Door de toeneming der bevolking,
door het meerdere gebruik, dat deze van het artesi
sche water maakt in verband met betere inzichten
omtrent hygiene, en door het verminderen van de
beschikbare hoeveelheid artesisch water ten gevolge
van ruimere aftapping, is langzamerhand in de grootere plaatsen, ook daar waar dit water in betrekkelijken overvloed aanwezig is, watergebrek ontstaan,
jdat alleen door het maken van waterleidingen uit
natuurlijke bronnen kan worden verholpen. Voor
Soerabaja en Semarang is men daartoe reeds over
gegaan ; ook de gemeenteraad van Batavia besloot
in 1914 in beginsel tot aanleg eener bron waterleiding.
De kwartaalverslagen van het Mijnwezen, als af
zonderlijke bijlagen der Javasche Courant uitgege
ven vanaf het 4e kw. 1879 t/m het 3e kw. 1910, geven
uitvoerige mededeelingen over diepten, rendement
enz. der in dien tijd geboorde putten en over de che
mische samenstelling van het aangeboorde water.
•Tc voren waren die mededeelingen hetzij in de „Losse
berichten”, hetzij in maand- en kwartaalverslagen
in de Javasche Courant opgenomen. Een volledig
overzicht van de Nos. dier Jav. Cour. is te vinden
in de Verhandelingen van het Geologisch Mijnbouw
kundig Genootschap voor Nederland en Koloniën,
Geologische Serie, deel I, vijfde stuk, blz. 295—300.
Verder bevatten de Jaarverslagen van het Mijnwe
zen en de Koloniale Verslagen overzichten van de bij
het afdiepen der artesische putten verkregen resul
taten, en bevat het Jaarboek v. h. Mijnwezen in
N. I. tal van informaties over de geboorde putten
f voor de jaargangen 1872—1899 het best te vinden
in de daarvan gemaakte registers); sedert 1911 zijn
ook volledige lijsten dier putten in het jaarboek op
genomen met uitstekende kaarten, waarop de put
ten voorkomen.
Speciaal over de artesische watervoorziening van
Batavia vindt men ook gegevens in een artikel van
F. A. Janssen van Raay, voorkomende in „de In
genieur” van 13 Februari 1915 (no. 7), alsmede in
een artikel van L. Houwink in het tijdschrift van
het Kon. Instituut v. Ing. (afd. N. I.) 1914 afl. 2.
Een opgaaf der voor particulieren geboorde art.
putten is te vinden in den Indischen Regeerings^Imanak 1916 onder „Gouvemementsbedrijven”.

ARTILLERIE- EN MARINESCHOOL tc Semarang. Zie ONDERWIJS (Militair).
ARTJADOMAS. Eene verzameling steenen beel
den, zuidoostwaarts vanBuitenzorg aan den voet van
den Pangerango op het landgoed Pondok Gedé in
een prachtig woud gelegen. Volgens de overlevering
zou Sili Wangi, de laatste vorst van Padjadjaran,
met achthonderd (do7nos) volgelingen naar deze
plaats uitgeweken zijn, toen zijne hoofdstad door do
Moslems werd veroverd en zouden zij tot straf voor
hun ongeloof in de beelden en steenen van Artja Domas veranderd zijn. Zie: Brumund inde Verh. v. h.
Bat. Gen. XXXIII bl. 56—61. Raffles, History, II,
(1817), p. 51; van Hoëvell, in Tijdschr. v. Nederl.
Indië, 4e jaarg. II (1842), p. 184—165; Roorda van
Eijsinga, Handboek der Land- en Volk. van Ned.-InIndië, 111e boek, 2e deel (1842). p. 3S9; Junghuhn,
in Tijdschr. v. Nederl.-Indië, 6e jaarg. II (1844), p.
34S; Buddingh, Neerlands Oost-Indië, I (1859), p.
40 met afbeelding; Vcth, Java,I (1896), p. 217—218;
Sclieltema, Monumental Java (1912), p. 37. Zie ook
photo’s Van Kinsbergen, no. 22—28 en 35.
Oorspronkelijk was Artjadomas alleen de bena
ming van de bovenbedoelde verzameling van 800
ruw bewerkte steenen, waarvan de vorm eenigszins
aan menschen- of dierengestalten herinnert; maar
allengs heeft men dien naam toegepast op iedcren
hoop van door menschenhanden bijeengebrachte
en min of meer bewerkte groote steenen, die als
offer- en bidplaats dienst deed: open bidplaatsen,
zooals men er in de Soendalanden verscheidene aan
treft.
Van een Artjadomas, in Bantam gelegen, wordt
melding gemaakt in Jacobs en Meijer, De Badoej’s p.
38. Zie ook C. M. Pleyte, Artja Domas, het ziclenland der Badoej’s (Tijdschr. Ind. T. L. Vk. LI. (1909)
p. 494—526).
ARTOCARPUS COMMUNIS G. Forst., fam. Moraceae. (A. incisa L.). Timbod (mal.), Kaloewih (jav.),
Kleuwih (jav. ), Broodboom. Groote boom van de eilan
den van de Stille Zuidzee en den Maleischen Archipel,
op Java en in de meeste tropische landen gekweekt,
kenbaar aan de sterk ingesneden bladeren. De groo
te, met spitse stekels bezette verzamelvrucht wordt
onrijp als groente gegeten. Het melksap wordt als
vogellijm gebruikt, terwijl het hout wel als bouwhout gebruikt wordt maar weinig duurzaam schijnt.
Een vorm zonder zaden in do vrucht staat als «S'ockoen bekend, t/7 ,
ARTOCARPUS ELASTICA Reinw. (A. Blumei
Tree.),fam» Moraceae. Benda, Teurcup (soexd.), Bendo (jav.). Groote Boom (de Wilde Broodboom) ver
spreid over Borneo, het Maleisehe Schiereiland en Ja
va, met groote gelobde bladeren. Het hout wordt wel
voor huishouw gebruikt maar is niet duurzaam. Het
witte, kleverige melksap dient voor vogellijm. Van
de schors maakt men touw, terwijl de vruchten,
die door den blijvenden en verharden stijl van de
bloemen gestekeld zijn, zaden bevatten, die geroos
terd gegeten worden. In Midden-Java bereidt men
een olie uit de zaden, die zoowel als braadolie als
voor haarolio gebruikt wordt.
ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA L. f., fam. Mora
ceae. Nanrjlca (mal.,soend.), Nawjka (jav. ). Vrij groo
te boom,diein Voor-Indië enop Java in het wild voor
komt, en in de tropen overal gekweekt wordt. Hij be
vat een hard, vast, geel hout, dat voor meubelen en
gereedschappen dient en ook voor huizenbouw. De
bellen der sapies wordenop Java bij voorkeur van dit
hout vervaardigd. In den handel heet het wol Jacqueirahout. Soort. gew. = 0,635. De aan den stam

\i

I

f

ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA — ASAHAN.
groeiende zeer groote vruchten zijn door do inlan
ders zeer gezocht. In do Minahasa wordt hot melk
sap op stukjes hout gesmeerd, dio, op in vrucht
staande boomon bevestigd, moeten dienen om kleino
vogels te vangen; dit gebruik van het sap om vogels
te vangen vindt men ook elders (Java, Sumatra);
het sap wordt als plakmiddel gebruikt. Behalve het
vrij harde, fraai gele vruchtvleesch worden ook de
pitten, gekookt of geroosterd, gegeten. Bij do
Engclschen is de boom bekend als Jack-tree.
ARTOCARPUS LIMPATO Miq., fam. Moraceae.
Lampato, Limpato (minangk.). Boom van Sumatra,
met een zwaar, uitmuntend timmerhout, fraai
oranjerood van kleur, voor huishouw, meubelen enz.
alleszins geschikt.
ARTOCARPUS POLYPHEMA Pers., fam. Mora
ceae. Tjampedak' (jav., soend.), Tjempedak (mal.).
Boom met gaafrandige bladeren, in een groot deel
van den Archipel voorkomend, in het wild en aan
geplant. Het hout is geschikt voor huishouw en
meubelen; de groote knobbelige schijn vruchten
worden gaarne gegeten evenals de zaden.
ARTOCARPUS RIGIDA BI., fam. Moraceae.
Pevsar, Kosar (soend.), Mandalika (mal.). Groote
boom, in Achter-Indiö en in den Archipel voor
komend, op Java alleen in het Westen, bij Batavia
om de aangenaam zuursmakende vrucht gekweekt.
ASAHAN. I. Afdeeling van het Gouv’. O. kust
var- Sumatra. Verdeeld in de onderafd. Asahan,
Laboehan-batoe en Batoe-bara. De hoofdplaats der
afd. Asahan, Tandjoengbalai, was vroeger de ha
venplaats dezer streek, doch wegens verzanding van
de Asahanrivier zal het 5 K.M. benedenstrooms
gelegen Teloek Niboeng daarvoor in de plaats
komen, tot welke plaats de spoorlijn van Medan
na-nr Asahan bereids geopend is. Genoemde hoofdplaats is door een transportweg behalve mot La■
Roekoe en Dcli, verbonden mot Bandar
' ::-.u en noordclijkor met Bandar Pasir Man
dag-!. gelegen aan de Silau-rivier, beide plaatsen
met drukke markten, hoofdzakclijk bezocht door
Bataks, die langs steile bergpaden hunne woon
plaatsen in het hoogland bereiken kunnen.
II. Een zelf besturend landschap, gelegen in het
(-OUV. O.kust v. Sumatra, met eeno oppervl. van
6050 K.M2. overeenkomend met do onderafd.
Asahan. Do bodem van liet landschap Asahan
) ■. groot ondeels alluviaal van zeer jongen datum
en nog steeds in wording. De Bila en Panei
voeren grond van het 2000 M. hoogo gebergte,
I;« ! wolk dit landschap van de Bataklandcn scheidt,
naar dc vlakke, lage landen. Do rivieren treden
dikwijls buiten hun oevers en laten dan een
laag slib en zand achter. Deze overstreomingen
en de groote regenval (ter hoofdplaats Tandjoeng
Balai 1930 m.M. por jaar) doen boven de on
doordringbare leilagen in den bodem uitgestrekte
moerassen ontslaan. Door de werking van cb on
vloed oefenen deze echter niet zulk een schadelijken
invloed uit. als elders wel cons het geval is. Op hot al
dus gevormd o moeras groeien rljizophoron (wortelboomen) of bakochout. Op het eenigszins hoogcro
terrein worden nipa (mooraspalm) en niboeng — die
hier de bamboe vervangt — aangetroffen. Hot nim
mer onder water loopend terreindeel is bedekt mot
bosch, waarin met rotan omslingerde marto-, maranti- en scrajoe-boomcn voorkomen. Drakonbloed,
getah, kamfer enz. worden in die bosschen verza
meld. In het Z.W. verheft zich de berg Dolok Soeroengan tot een hoogte van ruim 2100 M.
Do inlandsche bevolking legt zioh, voor zoovor zij
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zich met landbouw bezig houdt, vooral too op do
teelt van rijst, klappers en pinangnoten. Vroeger kon
het landschap nog rijst uitvoeren, maar de klapper
cultuur en de tabaksondernemingen hebben de sawahs doen verwaarloozcn. Het koloniaal verslag van
1892, maakt voor het eerst melding van rijstinvoer.
De cultuur wordt meest gedreven op ladangs, op
van regen afhankelijke sawahs en op djaloerans,
d. z. de verlaten tabaksvelden. Aan veeteelt en
jacht wordt bijna niet gedaan. Visschcrij treft men
als hoofdmiddel van bestaan aan in de kustkampongs en wel. voornamelijk in Bagan Asahan
Chincezen hebben echter de Inlanders overvleugeld,
Gezouten on gedroogde visch, benevens trassie,
vinnen en roggehuiden worden uitgevoerd.
Van de Europccsche ondernemingen verdienen die
voor de tabakscultuur het eerst vermelding. De op
komst der tabakscultuur in Asahan dateert van
I8S5. In dat jaar werden 4 contracten uitgegeven,
loopende over 11000 bouws; in 1890 waren 23 con
tracten uitgegeven loopende over 77000 bouws.
Klimaat on bodemgesteldheid zijn echter voor ta
bak niet zoo gunstig als in Deli. Sedert 1908 zijn
dan ook de meeste concessies, waarop aanvankelijk
de tabakscultuur met middelmatigen uitslag ge
dreven werd, in andere handen overgegaan en
worden nu evenals nog enkele na genoemd jaar
nieuw uitgegeven terreinen dienstbaar gemaakt
aan de rubbercultuur, die ook in dit landschap
een hoopvolle toekomst tegemoet gaat. Voorts
worden ook nog op sommige gronden koffie,
gambir, en olienootenboomen aangeplant. Bij
zondere vermelding verdient de gambir-cultuur,
dio uitgeoefend wordt op de onderneming Goenoeng
Melajoe, welke met Zwitsersch kapitaal en personeel
wordt gedreven. In 1908 werd aldaar een fabriek op
gericht, die het eerste jaar reeds 31/2 millioen K.G.
gambir in kubusvorm uitvoerde naar Zwitserland,
waar hot als looi- en verfstof bij de leer-en zijdeindustrie wordt gebruikt. De aanplant heeft zich
zoo uitgebreid, dat thans dag en nacht aan de fa
briek wordt doorgewerkt.
Vele inlanders vinden op de verschillende onder
nemingen een bestaan als schurenbouwers en boschkappers, terwijl zij in do geëmployeerden en werklie
den goede afnemers vinden voor hun vruchten en
groenten en wat do heidensche Bataks botreft voor
hun varkens. Spinnen en weven zijn in onbruik ge
raakt; do Bataks houden zich echter nog bezig met
het vlechten van manden en matten, en vervaardi
gen verder ookparangs (kapmessen) van goede kwa
liteit, kleino riviervaartuigen (sampans) en atap
nipah, do dakbedekking van huizen on schuren.
Aan het hoofd van het landsekapsbestuur staat do
Sultan, bijgestaan door do Karapatan, een raad van
4 landsgrooton, terwijl hot landschap sedert 1911
verdeeld is in drie districten, waarvan dc hoofden,
gevestigd te Tandjoengbalai, Kisaran cn Bandar
Poelau rechtstreeks onder den Sultan staan. De
inkomsten van don Sultan bestaan uit do gouvernementsschadeloosstelling van ruim ƒ 39.000 per
jaar, en do helft dor cijns van vergunningen on
concessiën, hetgeen hem jaarlijks di / 40.000 op
brengt, waarvan hij echter een deel moot afstaan aan
do Batakhoofden in wier gebied concessiën zijn golegen. Deze ontvangen voorts ƒ 3000 per jaar van het
gouvernement voor den afkoop van hun opium rech
ten. De landsgrooton krijgen een vaste bezoldiging
uit do landschapskas, dio bij gouv. besluit van 14
Januari 1908 is opgericht on geadministreerd wordt
door een bestuursambtenaar.
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ASAHAN — ASSA N-T OCHTEN.

Bevolking. De bovolking behoort gedeel
telijk tot het Maleische ras. Dit gedeelte, meest
kolonisten uit den Riouw-Lingga-archipel, is lui,
vadsig en leugenachtig. Een ander gedeelte be
staat hoofdzakclijk uit Bataks, die de oorspronke
lijke bevolking uitmaken. Deze zijn openhartiger. Do
Maleiers belijden den Mohammedaanschen gods
dienst; do Bataks, ruim 9000 in aantal ,zijn (1912)
voor het meerendcel (± 6A) n°g heidenen. Chineezen
en andere vreemdelingen werken op de landbouw
ondernemingen (hevea-, koffie-, gambir-, oliepalmr oen tabakscultuur).
■Geschiedenis. In 1841 trok zich het Ned. Gou
vernement uit Siak, waaronder Asahan ressorteerde,
terug. In 1857 kwam het opnieuw' met dit Sultanaat
in betrekking. De resident F. N. Nieuwenhuyzen sloot
in 1858 met den Sultan van Siak een contract, waar
bij zijne suprematie over alle landen, die tot zijn ge
bied gerekend werden, op het Ned. Ind. Gouv. over
ging. Asahan beweerde toen geene onderhoorigheid
van Siak te wezen en do Sultan, — Sultan Achmat —
weigerde in contact te komen met den resident Netscher.Hij voerde de Engelsche vlag en bejegende on
beschaamd den Controleur L.de Scheemaker. Daar de
invloed der Atjehers op Poeloe Koempai (Langkat)
moest worden gefnuikteu Asahan gedu’ongen deNed.
Souvereiniteit te erkennen, verscheen den 10 Sept.
1865 eene expeditie onder Majoor Heemskerk met
zes oorlogsschepen onder den Kapt.-Luit. ter zee
Van Rees op de reede van Batoe Bara. Naar Soengai Si Rantau werd opgerukt. De Sultan vluchtte
eerst, maar gaf zich later over en werd toen naar
Riouw verbannen. Zijn rijksbestierder werd als zijn
vervanger aangesteld en een Eur. ambtenaar (con
troleur le kL) te Asahan geplaatst. In 1879 werd
door de Ned. Ind. Regeering tegen een jaarlijksche uitkeering van ƒ 16.825 het recht van
belastingheffing van het Inl. bestuur afgekocht;
terwijl in 1884 het Gouvernement geheel de vrije
hand kreeg in de regeling van de Asahansche aange
legenheden, ten gevolge van den afstand door den
Sultan van Siak, van al zijn rechten op de noordelijk
gelegen kuststaatjes. De Regeei ing maakte daarvan
gebruik om in 1885 den ouden Sultan Achmat, wiens
aanhang nog altijd zeer groot was en ten u'iens gun
ste de Bataks herhaaldelijk oproerige bewegingen
hadden verwekt, van Riouw terug te laten komen,
en hem met beperkte bevoegdheden als Sultan van
Asahan te herstellen. Hij wrerd opgevolgd door Sul
tan Mohamad Hoesin Sjah, met wien de Regee
ring een nieuw contract sloot onder dagteekening
van 23 Aug. 1907. Sultan Mohamad, die Mei/Dec.
1908 een reis maakte naar Nederland, stierf 8
Juli 1915 en werd opgevolgd door een minderjari
gen zoon.
Zie Geschiedenis van Asahan, door C. A. Kroesen.
T. v. h. Bat. Gen. Deel XXXI (1886).
ASAHAN-RIVIER, de afwatering van het Tobameer in Noord-Sumatra. In het Zuid-Oostenbij den
grooten inham, die zich daar bevindt, treedt de
rivier uit het meer en doorbreekt de hooge berg
muur, die den geheelen oostoever van het meer
begeleidt Daarna doorstroomt zij bij Naroemonda een moerassige vlakte, waarin tal van oude
heuveltjes zich verhefEen, die de A.-rivier noodzaken
in groote bochten haar weg te vervolgen. Dan breekt
zij in een nauwe, bijna 300 M. diepe kloof door het
gebergte. Links en rechts verrijzen steil de hooge
wanden van de tufvlakten, die de rivier begeleiden.
Deze liggen 11—1200 M. boven zeeniveau, en wor
den beschouwd als hoogterrassen, als overblijfselen

van een rivierbedding uit liet begin van het diluvium.
De canon, die do A. zich door dezo tufvlakte uitge
slepen heeft, is een zoo lastige verkeershindemis, dat
do prijs van buffels aan do eene zijde tweemaal zoo
hoog is, als aan de andere. Links van de kloof ver
rijst op ongeveer 15 minuten afstand beneden Si Ra
wroer de Dollok Si Malcoeh, waarvan omstreeks
het jaar 1840 bij een hevige regenval, groot©
aardmassa’s omlaag stortten, die den verderen door
gang van de rivier beletten. Deze versperring
schijnt een zoodanige opstuwing van de A.-rivier en
daardoor ook van het Toba-meer tengevolge ge
had te hebben, dat vele kampongs moesten ont
ruimd worden. Doordat do Bataks geloofden, dat
deze bergstorting het werk van een geest was, is do
hindernis jarenlang blijven bestaan. Bij Bandarpoelau betreedt de rivier de vlakte en komt daar zoo zeer
tot rust, dat zij bevaarbaar wordt voor rivierstoor
mertjes eD motorbooten. Een geregelde dienst wordt
onderhouden tusschen genoemde plaats en Tandjoengbalai, de hoofdplaats van Asahan. Niet ver
boven deze plaats vormt zij in het lage terrein een
aantal eilanden en vele zandbanken, waardoor ook
kleine stoombarkassen in normale omstandigheden
op gunstig getij moeten wachten om dat gedeelte
van de rivier te kunnen passeeren. Eerst wanneer de
A. haar belangrijke linkerzij rivier, de Silau rivier,
heeft opgenomen, wordt ze bevaarbaar voor kleinere
zeeschepen. De booten van de Koninklijke Paketvaart en andere Maatschappijen doen dan ook gere
geld Teloek Niboeng aan, waardoor dit in recht-,
streeksche verbinding staat met Belawan en andere
kustplaatsen en met Singapore en Pinang. Door de
banken voor de monding moet do scheepvaart echter
rekening houden met eb en vloed. Door de vrij goede
bebakening en verlichting kunnen de schepen overi
gens zoowel bij dag als bij nacht Tandjoengbalai
bereiken.
ASSAL. Zie RADJA OEDANG.
ASAM-ASAM. Hoofdplaats van het district Satoei (zie aldaar), in de onderafdeeling Pleihari, Res.
Z. en O. Afd. van Bomeo.,^ ASAM BAWANG (mal.). Zie MANGIFERA
FOETIDA.
ASAM DJAWA (mal.). Zie TAMARINDüS.
ASAM SELONG (jav.), Ilaseum Selong (soend.).
Garcinia Morella, Desr. Eam. Guttiferae; misschien
ook G. Cambogia, Desr. Beiden zijn uit Ceylon op
Java ingevoerd wegens do eetbare vruchten. Do
vrucht van do eerste is zoo groot als een kers, die
van de tweedo als een kleine appel. y4- < o
ASSAN-TOCHTEN. Hieronder verstaak men de
grootere koppensnellerstoehten, die de Dajaks vroe
ger ondernamen, waarbij groote kampongs belegerd
en verwoest, geheele landstreken ontvolkt, mannen,
oude vrouwen en kleine kinderen onthoofd, en jonge
re vrouwen, meisjes en knapen tot slaaf gemaakt
werden. Dergelijke tochten werd dikwijls door eene
oorlogsverklaring voorafgegaan. Men moet deze
assan-tochten, waaraan soms 800 of 1000 weerbare
mannen deelnamen, wel onderscheiden van de ge
wone koppensnellers- of ngajau-tochten, die door
weinige, soms niet meer dan 3, 5 of 8 personen onder
nomen worden. Volgens Dalton werden op een
a88an-tocht, die Radja Seldji, een hoofd uit Koetei,
in 1828 met 40 oorlogsprauwen uitvoerde, 17 kam
pongs uitgemoord en 700 slaven buitgemaakt. Dik
wijls had men maanden en zelfs jaren noodig voor
toerustingen tot deze tochten. Reeds in Schwancr'a
tijd (± 1850) begonnen zij tot de zeldzaamheden te
behooren. Tegenwoordig heeft het Gouvernement
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ASSAN-TOCHTEN — ATAP.
aan dorgelijke tochten oen einde gemaakt. Zie ook
het artikel KOPPENSNELLEN.
Literatuur. Dalton, Papers on Borneo (Moor.
Noticcs of the Indian Archipclago, 1S37, v. 48—49),
— Solmaner, Borneo, I (1853), v. 191—193. — Vcth.
Bomeo’s Wcstcrafdeeling (1856), II, p. 288—292,
ASEM. Zie KAJOE ASEM.
ASEM ASEM (jav.). Zie RUMEX.
ASEMBAGOES. Hoofdplaats van het district
Soemberwaroe van de afdeeling en het regentschap
Panaroekan van de residentie Besoeki. Ook naam
van een bekende suikerfabriek in dat district. Vgl.
BANJOEPOETIH.
ASEM KA WAK (mal.). Zie TAMARINDUS.
ASEM KOERANDJI (jav.). Zie PITHECOLOBIUMDULCE.
ASEM KRANDJI (soekd.). Zie DIALIUM.
ASEUPAN. 1. Een oude uitgespoclde vulkaan, 1160
M., ten W. van de Karang in N.W. Bantam. Is met
den Poelosari door een zadel verbonden.
2. Een trechtervormig (van boven breed en
naar beneden in een punt uitloopend) voorwerp van
bamboe om rijst gaar te stoomen.
ASHMORE-EILANDEN, gelegen tusschen Timor
en Australië, in 1905 door Engeland bezet. Zie
GRONDGEBIED.
ASIA-EILANDEN. Bestaan waarschijnlijk uit
vlakke zandbanken en koraalgruis eil. Zij liggen
noordelijk van de Ajoe-eilanden, residentie Temate.
ASINAN. Vroeger een onderdistrict, in het Semarangsche gcënclaveerd, van het district Amgièl, afdecling Bojolali, residentie Soerakarta. Een vijftien
tal jaren geleden zijn die enclaves, tegen schadeloos
stelling aan den Soesoehoenan, door het Gouverne
ment geannexeerd. Thans behoort A. tot de afdeeling »Sivlatiga; het gcheele gebied is nu in erfpacht
uitgegeven en beplant met koffie, cacao, peper, notemoscoat en kapok.
ASSIMILATIE. Onder assimilatie in zake kolo
niale staatkunde verstaat men nu cens het streven
om do koloniale toestanden en verordeningen zoo
veel mogelijk gelijk to maken aan de moederland
sche, of ze althans als gelijk te beschouwen en te bebamlol'-n; dan weer het streven om binnen de land
palen der kolonie zelf alle inwoners, van welken land
aard ook. door dezelfde bepalingen te doen beheere<)< u. Vooral de assimilatie in den eersten zin heeft
de i ran rhc koloniale politiek gekenmerkt van de
revoiui ie tot omstreeks 1881, en is dus mot name tot
uiting gekomen in Guadeloupc, Martiniquc, Réunion en Algiers; zie Girault, Principes de léglslation
coloniale, 1. Ton gunsto van assimilatie inden tweeden
zin, die, behalve in de genoemde Franschc koloniën,
met name gevolgd wordt door het Amorikaanscho
- bewind op de Philippijnon, zie men o. a. Mr. L. W.
C. van den Berg in Gids 1909 III; vgl. echter een
opmerking on een referaat in Indische Gids 1909
II bl. 1407 en 1543—1545. Zie verder ASSOCIATI E (ii l'XI KICATIE.
ASSISTENT ( Bcstuurs- of inlandsch), Zie BESTUUR (Binnonlandsch) en ZELFBESTUREN (Inlandsehe).
ASSISTENT-DEMANG, Zie BESTUUR (Inlandsch).
ASSISTENT-RESIDENT, Zie BESTUUR (Binnenlandsch).
ASSISTÈNT-WEDANA, Zio BESTUUR (Inlandsch).
ASJOERA (soero), d. i. do lc maand van hot
Mohammedaanscho jaar; zie: MOH. KALENDER
A en 1IASAN EN HOESAINFEEST.
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'j^ASSOCIATIE. Evenals assimilatie heeft ook het
woord associatie in zake koloniale staatkunde twee
bctcekcnisscn. Ecnerzijds ziet het op de associatie
van de kolonie aan het moederland, hot streven
om de kolonie aan het moederland eng te verbinden
door de voordeelen der moederlandsche cultuur
(in ruimen zin) voor do koloniale bevolking beschik
baar te stellen met volledige eerbiediging van hetinheemsche volkseigen. Anderzijds duidt het die
staatkunde aan, welke binnen de landpalen der kolo
nie zelf voor alle inwoners eenheid van bepalingen
slechts wenscht voor zoover zulk een eenheid natuur-,
lijk kan zijn, doch een op één zelfde doel gerichte
verscheidenheid van instellingen en voorschriften
begeert, voor zoover en voor zoolang eenheid kunst
matig wezen zou en slechts aan de Europeesche
kolonisten zou ten goede komen. Zie ten gunste van
associatie in beide zinnen vooral Dr. C. Snouck
Hurgronje, Nederland en de Islam, 2e druk, 1915,
hstt. III en IV, en ten gunsto van de tweede soort
associatie (welke een toenadering van_weerskanten
onderstelt) J. C. van Eerde, .Omgang met inlanders,
2e druk, 1915. Zie verder ASSIMILATIE en UNI
FICATIE.
1 ASOE. Zie HOND.
-.ASPERGE, Asparagus officinalis L., fam. Liliaceae. Een in den laatsten tijd veel gekweekte groente
in de bergstreken.
ASPIRANT-CONTROLEUR, Zie BESTUUR (Binr +•4
nenlands cli ).c
t1
ASTA. Vorstelijke begraafplaats op circa 3 K.M.
benoordwesten de afdcelingshoofdplaats Soemenep,
res. Madoera. Zij is door den Panembahan, later
Sultan, van Soemenep, Pakoe Nötöningrat gesticht
en ligt op een heuvelachtig terrein. Het door een
lioogen muur omgeven plein met zeer fraaien frontgovel wordt met een steenen trap van ruim 30
tTeden bereikt. Aan do voorzijde heeft men een
prachtig vergezicht over de baai van Soemenep en
haar omgeving. Binnen do ommuring bevindt zich
o.a. een mausoleum mot koepelvormig dak, dat het
stoffelijk overschot van den in 1812 overleden Pa
nembahan Nötö Koesoemó en van eenige zijner fa
milieleden bevat, ƒ i • r ■ j
„Asta” is een verkorting van Astana (zie aldaar).
ASTANA. (kawi voor begraafplaats, grafstede,
Sanskr. asthana, vergadering, audiëntiezaal, Per
zisch, Maleisch astana, vorstolijke woning). Dit
woord wordt in den Ind. Arohipel gewoonlijk ge
bezigd om er vorstelijke begraafplaatsen of graven
vaw voorgangers in hot geloof mede aan te duiden,
hoowol het door den minderen man ook voor het graf
van eon hoogcr geplaatste in het algemeen wordt .
, *
gebezigd. (Zie GRAF).
“
. I } 'U •
ASTROLOGIE (inlandsche).
Zie STERRÉ&
BEELDEN.
* *
ASTRONOMIE (inlandsche).
Zie STERREBEELDEN.
ATAMBOEWA. Standplaats van den gezaghebber
van do ondorafdeeling Beloo, afdeeling Noord- en
Midden-Timor der res. Timor on O.; zeer gunstig gelegen aan een kruispunt van wegen in het landsohap
Silawang en uit klimatologisch oogpuntA 1
ATAP. Drogo alang-alang of nipah-bladeren, dienende tot bedekking van daken of van gedeelten van
vaartuigen, die tot verblijf van porsonen of tot bergplaats van goederen ingericht zijn; ook wel ter bedekking van mot een vaartuig of op andere wijze vervoerd wordondo goederon. Eon zeker aantal van dio
bladeren van ongeveer gelijke lengte worden b\j de
steeloinden aan elkander gebonden tot stukken van
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ongeveer Va meter lengte, die dan in rijen, op do wij
ze van dakpannen, op latten bevestigd worden, zoodat de ondereinden van elke rij over de boveneinden
van de lagere uitsteken. Vgl. het artikel atap in Yule
and Burnell, Glossary of Anglo-Indian words, p. 29.
" ATAPOEPOE. Uitvoerhaven van het Oostelijk
deel van ons gebied op Timor, onderafdecling Beloe
der afdeeling Noord- en Midden Timor. Er is een
oud fort, op een klein stuk aan het gouvernement
afgestaan gebied. Niettegenstaande het er ongezond
is, vindt men er vrij veel bevolking, waaronder
menigen Chinees. De standplaats van den besturen
den ambtenaar is van Atapoepoe naar Atamboewa
overgebracht.
'
ATINGGOLA. District van de ondcrafdeeling
Kwandang der tot de Residentie Menado behoorende afdeeling Gorontalo, met 6 kampongs en 17S5
zielen, onder een districtshoofd dat den titel van
Marsaoleh heeft met standplaats Atinggola. — Het
is ook bekend onder de namen van Katinggola en
Andagile, de laatste naar de rivier, die op de grens
van Tapa ontspringt en noordwaarts in zee valt,
en aan wier monding de hoofdkampong Kota Dj in
gelegen is. Zie G. W. W. C. v. Hoëvell. J. A. G.
2e serie VIII. bl. 26.
ATJAR. Een uit het Perzisch in vele inlandsche
talen ovorgenomen woord, dat ingelegd zuur beteekent. Ofschoon in de Indische toko’s meerdere
soorten van westersche herkomst te verkrijgen zijn,
wordt in den regel aan het eigengemaakte de voor
keur gegeven, waartoe vooral palmiet, komkommers,
uitjes, kool en boontjes, soms ook visch (atjar ikan)
en zwoerd (a. babi) dienen. Een mengsel van ver
schillende bestanddeelen is in de wandeling als
a. tjampoerado bekend. Ook heeft men zoet zuur
(a. manis) van ananas, djamboe bol en andere
Vruchten. Voor het inmaken wordt gewoonlijk do
van palmwijn verkregen inlandsche azijn, slechts
zelden, wijn- of houtazijn gebruikt. Behalve bij
sommige gegoede inlanders en hoofden, is atjar
uitsluitend een bijgerecht op de tafel van Euro
peanen.
ATJÈH. Land en Volk. Het gouvernement
Atjèh en onderhoorigheden beslaat het meest N. ge
deelte van Sumatra en een aantal eilanden: de Ban
jak groep, Simaloer en omliggende eilanden, Poelö
Raja, Poelö Nasi, Poelö Breuëh, Poelö Wè enz. De
totale oppervlakte is 58.000 K.M.2, alzoo ruim 1,6
maal Nederland. De grenzen met de gewesten Tapanpeli en Oostkust van Sumatra staan in Ind. Stb.
1908 n°. 604. De kern des lands bestaat uit woest
gebergte, geweldige ketens van den Barisan met een
klein aantal inzinkingen en valleien, waarde Gajö’s
en Alas zijn gevestigd. Daaromheen strekken zich
naar het Z.W., N. en O. de meestal vlakke alluviale
Atjèhsche landen uit, tot aan den Indischen Oce
aan in het W. en de Straat van Malaka in het N. en
O. De Gajö- en Alaslanden nemen in het gewest
een zelfde plaats in als de Padangsche Bovenlanden
ter Sumatra’s Westkust, met dit verschil dat do
berglanden hier in het N. woester en minder be
woonbaar zijn, en zij wel nimmer zoo toegankelijk
en gemakkelijk bereisbaar zullen worden. Zwaar
begroeid en weinig bewoond is het bergland, dat
bestaat uit de smalle uitloopers van het eigenlijke
Barisangebergte, dat voornamelijk is opgebouwd
uit graniet en palaeozoische lagen, vooral een kolenkalkformatie, die echter door oude en jongere vul
kanen zijn doorbroken. Het grootste deel van het
bergland is met tertiaire sedimenten overdekt, die
voor den dag komen in de Atjèh-valloi en in een

brcodo zone van Peusangan tot Langkat op kor
ten afstand van de kust. Hierin komen de zoo
belangrijke petroleum voerende lagen voor. De
jongste (pliocene) erupties hebben het meeste
materiaal neergelegd aan de Noordkust o.a. in
Groot Atjèh en Poelö Wè on ten Noorden van
de Laut Tawar, waar de Geureudong (i 2600 M.)
en de Peuët Sagöë (vierkante berg ^ 2800 M.), zich
verheffen. Warme bronnen met zwavelwaterstof o.m.
in Pcu reu la ft wij zen nog op de vulkanische werkzaam
heid. Een meest kaal, soms met grassteppen bedekt
heuvelland, en vele terrassen uit den pluviaaltijd,
vormen den overgang naar de lage alluviale kustzoom, die aan de W. kust smal is, soms zelfs door
rotsen onderbroken wordt en ophoudt in eigenlijk
Atjèh (Groot-Atjèh) in het uiterste N.W., waar in
Lhöng en Leupoeëng uit zee de wanden oprijzen
van do Barisan-keten, welke bij Koningspunt door
de Surattepassage wordt gebroken. Vandaar naar
het N.O. strekken zich uit de moerassige kusten der
Atjèhvallei tot aan Pedropunt, het hoekpunt van
een andere, minder hooge keten, welke zich vanuit
zee gezien helder afteekent tegen den 1720 M. hoogen Goudberg of Seulawaïh Agam. De twee
ketens beklemmen de Atjèhvallei als in een vork.
Naar het O. blijft de Noordkust heuvelachtig,
totdat na Pidiëpunt de kustzoom zich verbreedt tot
do Pidiëvallei, om na Ndjöng weer heuvelachtig te
worden en dit te blijven tot nabij Lhös- Seumawè.
Dan wordt de kustzoom breeder, maar naar den
zeekant ook meer moerassig, vooral omstreeks
Diamantpunt.Vandaar gaat de kustlijn Z.O.-waarts.
Op de moerassige, bij tijden door het zeewater over
stroomde kustgedeelten ter N.- en O. kust ontwik
kelen zich bosschen van rhizophoren of bangkahout,
vulgo bako. Waar rivieren uitmonden, onderbreken
tjemaras en casuarinen de eentonigheid van de
rhizophoren-wouden. Het vaarwater ter W.-kust
wordt — vooral tusschcn Soesöh en TapatToean—■
gevaarlijk gemaakt door riffen, rotsen en steenen.
Goede baaien zijn er niet. Die te Meulaböh en Rigaïh
zijn nog de beste. Maar het eiland Simaloer biedt in
deSinabang-, Telok Dalam- en Sibigobaaicn prach
tige ligplaatsen voor heele vloten van de grootste
schepen. In do Surattepassage staat vaak een sterke
stroom. Aan de overzijde ligt PoelóBrouëli met den
Willemstoren, door de Bengalenpassage gescheiden
van Poelö Wè met de Sabangbaai, hot voorportaal
vanlndië voor reizigers met de booten van destoomvaartmij. „Nederland”. Langs Atjèhs N.- en O.-kusten is de zee ondiep en zijn, als ter W.-kust, de ri
viermondingen veelal afgesloten door zandbanken.
Maar de reede van Lhöft Seumawè is goed, en in de
Langsabaai kunnen booten van middelmatigen
diepgang aan den steiger meren.
Rivieren, welke beteekenis hebben als communicatiowogen, zijn langs de Westkust: die van Singkel,
welke ontstaat op 12 K.M. van de kust uit dc samen
vloeiing van Simpang Kiri, die in haar bovenloop
Lao Alas heet, en do Simpang Kanan; op het
punt van do samenvloeiing is de Singkel reeds
400 en bij hare monding ongeveer 500 M. breed;
de Triparivier,die hot water afvoert van Gajö Loeös;
de Kroeëng Meureubö; de Wöjla en de Kroeëng
Teunöm. Van de rivieren ter Noordkust vallen te
noemen: de Atjèhrivier, voor dc scheepvaart tegen
woordig van geen belang meer; de Kroeëng Peu
sangan, die de afwatering bezorgt van de Laut
Tawar in het Gajöland; de Djambö Ajé, die haar
benedenloop verlegd heeft naar het bed van de
Arakoendo en dus niet meer kan gezegd worden zich
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bij Diamantpunt in zee te storten; de Peurcula*
zen, 101 Arabieren, 1301 vreemde oosterlingen, en
rivier en eindelijk de rivier van Tamiang, die nabij
292.379 mann. en 279.098 vr. Aljèhers. De Gajöde onderafdcclings-hoofdplaat8 Kocala Simpang,
en Alasbcvolking laat zich schatten op 00.000, de
ontstaat door de samenvloeiing van Simpang Kiri
Simaloercczen op 10.000 zielen. Zie verder ATJEHen Simpang Kanan.
ERS.
Door de zware branding raken de riviermondingen
Waar Atjèh ligt ton N. van den evenaar,
geregeld jaarlijks verstopt. De vaargeul verlegt zich
heerscht daar van half Mei tot half September de
dan langs bet strand in de richting van den langs
West- en van half October tot April de Oost
de kust staanden zeestroom, d. i. langs de W.-kust
moesson. November, December en Januari zijn de
om de N.W. en langs N.- en O.-kust naar het Z.O. Na
regenmaanden bij uitnemendheid. Mei wordt ge
het doorkomen der regens en volgende bandjirs her
kenmerkt door stormweer op zee.
stellen zich gemeenlijk de oude vaargeulen. Door do
Economische toestand van het ge- . )■'■*"*
bank van de monding door te graven wordt dit
west. a.) cultures. De rijstcultuur op sawahs (moe-/- r
^£
proces soms door de bevolking bevorderd.
rassawahs, van den regen afhankelijke, of geirrigeer-^ *V j> ^ ',J
Wegen zijn er sinds 1898 heel wat aangelegd of
do) overtreft in omvang en belangrijkheid verre de ' ' -•* f rè.
verbeterd, meest 5 M. breed en onverhard. Het
ladangrijstcultuur. Men is doende de bevloeiing van
tVaren echt militaire colonnewegen, waaraan de be gouvemementswege te verbeteren. Van Eebr. lot
. . ^ V-.
volking oorspronkelijk geen behoefte gevoelde, maar
/
Mei is het veld „open” (moesém loeaïh blang); op de
die zij geleidelijk leert gebruiken en waardeeren.
sawahs wordt niet gewerkt en het vee mag vrij rond- '
De groote weg Koeta Radja—Seulimeum—Padang
loopen. De rest van het jaar is de blang „nauw” of
Tidji—Sigli en verder langs de N.-kust naar Koeala
„gesloten” .(kot, pitje*), en dienen ongenoode vier
Simpang is in den laatsten tijd verbreed en voor
voeters daar vandaan te worden gehouden. Mei en
snel verkeer geschikt gemaakt. Van dien weg slaat
Juni zijn ploegmaanden. De slechts de bovenste
bij Bireuën de 105 K.M. lange Gajöweg af naar
dunne laag beroerende „langaj” wordt getrokken
Takéngön aan de Laut Tawar. Van Bireuën kan men
door buffel of rund of door een span runderen, zoo
thans in 5 uur per auto Takéngön op 1375 M. hoogte,
stieren als koeien. Daarop volgt het eggen of harken
in een koel klimaat bereiken, waardoor deze plaats
met de mede door een stuk vee getrokken „tjreuëh”,
als herstellingsoord van beteekenis kan worden. Bij
en eindelijk het zaaien of planten. Het zaaien direct
Idi gaat een zeer goede rijweg naar de bovenstreken
op het veld, droog (raleuë di thö) of nat met ont
van dat landschap, en bij Birim Rajcus- een 2 M.
kiemd zaad (raleuë di ië), heeft plaats op niet gebreed paardenpad naar Loköp (Serbödjadi). Van
irrigcerde velden, als de regens niet doorstaan, of
Koeta Tjanè in het Alasland voert de in 1914 gereed
als men tekort komt aan plantjes (bidjèh) van de
gekomen Alasweg naar Kaban Djae aan den weg
kweekbedden (neudoeë* seuneulöng). Do plant- of
van Seriboo Dolok naar Medan. Ter W.-kust hebben
poela-methode wordt vooral gevolgd op goed geirride wegen slechts locale beteekenis. Doorloopende
geerdc velden als in Pidië en bij overvloedige regens.
verbindingen langs do kust worden zoomin aangeDe poela-methode volgende heeft men minder zaad
trol len, als goede wegen naar Gajö- of Alasgebieden,
noodig dan bij het „raleuë”.
wat zich laat verklaren uit de mocilijker terreinsFebruari is oogstmaand en ook de voor het zaaien
gesteldheid en de geringere dichtheid der bevolking.
of planten van tweede gewassen als djagöng, troeToch is langs de Westkust reeds een voor auto’s be
ëng-soorten en suikerriet (teubèë) aangewezen tijd.
reid bare weg klaar gekomen van Koeta Radja over
De peper (lada) is blijkbaar tusschen 1350 en 1400 $
«rLbo* Nga naar Leupocëng, dien men hoopt door te
uit Malabar te Samoedra ingevoerd, en bij de cerste^jjj^,^
'
trekken naar Meulaböh.
komst der Portugcezen was ook Pidië al een peperDe gampöngs liggen als geweldige boomgaarden
land. De Atjèhsche kolonies langs W. en O.-kust dan- \
temidden der „blang”, het tot de gampöng behooken aan die cultuur haar ontstaan. Het handelsmonc-^», f y
rendc sawaheomplex. Binnen die bosschen van
polie der sultans voor peper, leverde eenmaal de rijk
klappers, pinangs, bamboe’s, doerians, ramboetans
dommen dezer vorsten op. In do laatste 50 jaren is
enz. enz. liggen onregelmatig verspreid de paalwo
de cultuur sterk achteruit gegaan door den Atjèhningen der anctifr gampöng, alsook de meunasah, het
oorlog en door vermindering van de marktwaarde.
dorpshuis, club- en logeergebouw voor jonge man
Het meest heeft ze nog te beteekenen in de land
nen en vreemdelingen, vergaderplaats ter bespre schappen Poureula* en Idi Rajeu*- ter O.-K. Tenvijl
king van dorpsbelangen, nachtelijk tooncel van
in de eersto jaren van den Atjèh-oorlog van de O -K.
rapati,sadati- en tjoco^spelen, en vooral gedurendo
alleen reeds jaarlijks 6 k 7,4 millioen K.G. werden
de pocasamaand ook do plaats, waar men zich aan
uitgevoerd, beliep de totale export voor het geheelo
allerlei vroom nachtelijk burengerucht te buiten
gewest van 1900 op 1913: gemiddeld 4 millioen K.G.,
gaat.
per jaar en vertoonde een neiging tot achteruit
De bevolking is overwegend Atjèhsch in eigen
gang. Witte peper, die een zorgvuldiger bewerking
lijk Atjèh, „Groot-Atjèh” in het uiterste N.W., en
vereischt, werd bijna niet bereid. De prijzen wissel
langs de W.-, N.- on O.-kusten, behalvo in de eerst
den tusschen 32 en 9 gld. per picol. Do uitvoer, welke
sedort 1908 tot Atjèh getrokken ondcrafdeelingcn
de Atjèhscho handelmaatschappij te vergeefs in
Tamiang en Singkel, waar resp. Maleische, en
handen trachtte te krijgen, geschiedt naar Pinang.
Maleisch-Bataksche elementen overheerschen.Langs
Niet minder oud is do pinangcultuur, waarnaar
de W.kust worden ook nog eeuwenoude kolonies van
de N.-kust vroeger Arcca- of Botelnootkust werd
Minangkabauers aangetroffen, die hier ancu*djamèc
gchceten. Dien naam verdient zij nog steeds. Do uit
heoten. In een viertal vlakten en valleien temidden
voer (naar Pinang en Voor-Indië) bedroeg in 1911
van het woeste Barisangcbcrgte wonen de Gajö’s,
voor N. en O.-kust. resp. ongeveer 9.2 en 1.7 milen ten Z.O. daarvan de Alas. Eindelijk heeft het liocn K.G. Over 1914 bedroeg hij voor heel Atjèh
eiland Simalocr nog tweeërlei autochtone bevolking. 1372 millioen K.G., waarmee dit gowest aan do
Hol totalo zielental binnen het gewest is ^ 600.000.
spits kwam to staan van de buitenbezittingen voor
Uit0 Dec. 1905 zou do bevolking, buiten het leger,
dezo cultuur. De prijzon varieeren van /4tot/12per
hebben bestaan uit: 7G1 Europeanen, 8575 Cliinec- ^ picol van 61.7 K.G.

i

/

i!

/<$<" c

;'

A

S:
I

|
i

'70

!

SH
li
I

i

:
'
ii

ii
\

I
1;
:
■

i
'ii

ATJÈH.

Doordeliooge copra prijzen onderging de klapper
cultuur gedurende het laatste decennium nog al
uitbreiding. Copra-uitvoer was al tijdens onze eprate vestiging te Meulaböh (1877) gebruikelijk van
daar en van Simaloer via Pinang naar Marscille.
Thans is de uitvoer (vooral naar Pinang) uit Lhöfr
Seumawè het grootst, in 1910: P/2 millioen K.G.
Over 1912 en 1913 was hij voor het gcheelo gewest
resp. 3 en 4 millioen K.G. Tor O.-kust. worden ook
klappers aangeplant op enkele Westerscho land
bouwondernemingen, en op Groot-Atjèh en op Sionaloer met omliggende eilanden houden ook eenige
Chineezen en Europeanen zich min of meer ernstig
•er mee bezig.
Van groot belang is de rubbercultuur in Tamiang,
waar sinds 1909 tal van ondernemingen zijn gevestigd
vooral Belgische, en in Langsa, waar na de vestiging
van een gouvemementscaoutchouc-ondememing op
initiatief van Gouv. Gen. Van Heutsz in 1907 (ruim
•500 bouws met tot ult° 1914 122.457 boomen), ook
verscheidene particuliere maatschappijen zijn gaan
werken. De uitgestrektheid van de landerijen met
-rubbercultuur breidde zich in Tamiang van 2.250
acres op uit0 1909 uit tot 14.000 acres op uit. 1914.
Op de Banjak-eilanden en in Tapa Toean bestaat
een niet onbelangrijke kapokcultuur. Het geheele
gewest voerde in 1913 — 141.000 K.G. uit. Eenige
notemuskaatcultuur geschiedt in Tapa Toean, Idi
en Tamiang. Do uitvoer in 1913 was 96.000 K.G.
bijna uitsluitend in den dop, terwijl in 1914 bijna
70.000 K.G. geklopte werd uitgevoerd tegen slechts
25.000 K.G. in den dop. Tabakscultuur is vrij alge
meen, doch geschiedt enkel voor de Inlandsche
markt.
6. Veeteelt. De veeteelt betreft ter W.-kust, in het
Gajöland en op Simaloer vooral karbouwen, overal
elders maar ook in het Gajöland runderen, terwijl
.paardenfokkerij vooral een Gajösch belang is. Aan
teeltkeus wordt niet gedaan. Toch zien de Atjèhsche buffels en runderen er goed uit, en munten de
kleine, niet zeer fraaie Gajöpaarden uit door hun
sterke hoeven. Ter jaarmarkt-tentoonstelling te
Koeta Radja in 1911 hadden de ingezonden karbouwstieren schofthoogten van 1,25 — 1,38 M., de
Atjèhsche runderstieren van 1,16—1,27 M.
c. Jacht en Visscherij. De jacht wordt nergens be
oefend als speciaal middel om in het onderhoud te
voorzien. Men jaagt varkens ter bescherming van
zijn padi, herten voor zijn genoegen en om hot
vleeseh, tijgers — meestal door vallen te zetten —
nadat zij zich hebben vergrepen aan raensch of
huisdier, olifanten ter bescherming van zijn tuinen,
en, zoo zij waardevolle slagtanden hebben, is dat
meegenomen; rhinocerossen zot men weer vallen of
messen om hun waardevollen hoorn te bemachtigen.
Vooral voor de hertenjacht (met strikken) i’oept
men veelal de hulp in van den plaatselijken pawang
roesa (hert en jager), die geacht wordt macht te
hebben over de geesten, welke in het woud en in
de herten huizen.
De visscherij levert velen een bestaan, vooral
de zeevisscherij met diverse soorten poekats of
sleepnetten. Waar langs de kust niet met poekats
wordt gevischt, vindt men opgesteld de met do
Javaansche sero overeenkomende „blad”. Nabij de
riviermondingen zijn vaak grooto vischvijvers „noukeun” aangelegd. Visscherij met het werpnet
„djeuë” levert ook nogal resultaat. Hengelen „meukawé” geschiedt natuurlijk ook. Bij het „meulhöh”
stapt men den modderigen bodem van een ondiep
water af mot een aan beidezijdenopen, maar naar bo-

ven zich vernauwende cylindcr „geunougöm”, waarvan mon zich bedient als van een wandelstaf. Wordt
dozo toevallig neergezet op een plek waar een visch
schuilt, dan schrikt het dier op en is dan meteen ge
vangen. Op meer passieve wijze vischt men met
fuiken van allerlei soort en naam.
d. Zouibereiding, houlaankap enz. Aanmaak, in
voer on verkoop van zout zijn, behoudens betaling
van invoerrecht, op Atjèh tot heden vrij. Overal
langs de kust zijn dan ook lantjangs, waar vooral
vrouwen zout bereiden. Houtaankap heeft plaats
in do strandbosschen ter N. en O.-kust. UitSingkel
wordt ook timmerhout uitgevoerd, terwijl op Sima
loer de bosschen worden ontgonnen door de JavaBosch-Expl.-Mij en de N.-I. Houtaankap-Mij.
Bosehproductcn worden nog al uitgevoerd van de
W.-kust, evenals ook vogelnestjes; alleen aan rotan
in 1913 ruim 1 millioen K.G. Van de kunstvoort
brengselen dienen genoemd: weefsels, vaak van zelf
geteelde zijde, waarvan Sigli nog al uitvoert; gou
den en zilveren sieraden, koperwerk, wapenen,
houtsnijwerk en vlechtwerk.
Steen- of juister bruinkolen worden aangetroffen
in het Meulaböhsche tot een l1/, a 6 M. dikke laag
met 2 % asch en 26 % water.
Van grooter economisch belang is Atjèh’s petroleumrijkdom. In 1900 werd begonnen met boren in
Perlak, waar in Februari 1901 do eerste spuitende
bron werd verkregen. Nagenoeg alle verdere hier
ondernomen boringen slaagden. Dit olieterrein is
door een 120 K.M. lange pijpleiding verbonden met
de raffinaderij te Pangkalan Brandan. Sinds 1907
wordt ook de concessie Zuid-Perlak geëxploiteerd.
Den laatsten tijd was de productie dezer beide con
cessies eenigszins terug gaande. Goede verwach
tingen heeft men echter van Peusangan en Mcureudoe.
Het goud van Wöjla, vroeger een voorwerp van
Atjèhsche exploitatie, is thans kwantitatief onvol
doende voor Westerscho ontginningsmethoden.
e. Handel, scheepvaart, verkeer enz. Van den handel
is de import vooral in handen van de Atjèh-Handclmaatschappij en Europeanen, Chineezen, Klingaleezen en Arabieren. In den export hebben Atjèhers
ook geen groot aandeel meer. De kleinhandel echter
is overwegend Atjèhscb. Tc Koeta Radja is een
agentschap van de Nederlandsche Handelmaat
schappij. De vestiging van een agentschap van do
Javasche Bank schijnt aanstaande. De GrootAtjèhsche Afdeelingsbank bedoelt de welvaart dor
Inlandsche bevolking te bevorderen door woeker
bestrijding, aanmoediging van den spaarzin enz. en
stoffelijke hulp verschaffing tegen matige rente.
Een dergolijke instelling bestaat te Lhö Seumawè.
De Atjèhsche scheepvaart ging door den oorlog
en de concurrentie der vreemde stoomvaart geheel
teniet. Töp en Soukoena (schoener) worden niet
meer aangebouwd, wel laad prauwen en voor do
vlschvangst bestemde vaartuigen.
Een groot verkoersbelang vertegenwoordigt de
van OelèëLheuë tof Koeala Simpang465 K.M. lange
Atjèh tram, spoorwijdte 0.75 M., waarvan door do
bevolking een steeds drukker gebruik wordt ge
maakt. Tot 1912 vertoonde de exploitatie rekening
een nadeelig saldo, ook nog nadat het 3e klasse-tarief
van 2 op 1 cent per K.M. werd gesteld. Het baanvak
Koeala Simpang—Soengai Lipoet werd medio Juli
1914 in exploitatie genomen. Met de doortrekking
naar Bositang is men bezig, terwijl deze ook is toe
gestaan voor hot stuk van Besitang naar Pangkalan
Sqosoö en van Besitang naar Telok Taboehan aan
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de Aroebaai liggend mot eon goodo reedo. Door dit
laatste stuk zal do economische beteokenis van de
geheelo tram ongetwijfeld stijgen.
Administratieve indoeling; bo
stuur, rechtspleging, Gouvts. be
lastingen en onderwijs.
a. Aan hot hoofd van hot gewest Atjèh en Onderhoorigheden staat een Civiel én MilitairiGouvornour.
Ingevolge Ind. Stb. 1914, n° 87 gewijzigd bij Ind. Stb.
1914, n° 622, is het gewest administratief verdeeld
in 5 afdeelingen:
I. de afdeeling Groot-Atjèh, onder een assistentresident, met standplaats Koeta-Radja^ en verdeeld
in vijf onderafdeelingen:
A. Koeta-Radja, omvattendo de hoofdplaats Koeta-Radja en do zelfstandige gampöngs Keudah,
Djawa, Barö en pasar Meuseugit Raja, Planggahan
en Blang Pcureulat, onder den assistent-resident,
Chef der afdeeling, bijgestaan door een Civielen Ge
zaghebber, met standplaats Koeta-Radja;
B. Oclèë Lheuë, omvattende: de havenplaats
Oelèë Lheuë; het gebied buiten de sagi’s, bestaande
uit de oelèëbalangschappen Mourafr sa en Meuseugit
Raja (aan den linkeroever der Atjèh-rivier), zoome
de de op zich zelf staande gampöngs Peunajong met
Lam Poelö en Lam Dingen, Beurawé en Lam Bhöc';
de zelfstandige moekims Loeëng Bata en Pagar Ajè;
de sagi der XXVI moekims, met inbegrip van do III
moekims Keureukön, benevens het eilandje Boeroe;
onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur,
met standplaats Oelèë Lheuë;
C. Lhö*- Nga, bestaande uit: de sagi der XXV
moekims; de Zuidelijke nederzettingen, omvatten
de: a. do op zich zelf staande moekims Leupoeëng,
Paröë en Koeloe en b het oelèëbalangschap der IV
moekims Lhöng; onder een Controleur bij het Bin
nenlandsch Bestuur, met standplaats Lhöt Nga;
D. Seulimeum, omvattendo de sagi der XXII moekims en de VII moekims Pidië; onder een Contro
leur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats
Seulimeum;
E. Sabang, bestaande uit do eilanden Wè en
Rondo; onder een Civielen Gezaghebber, met stand
plaats Sabang;
II. de afdeeling Noordkust van Atjèh, onder een
Assistent-Resident, met standplaats Lhó*- Soumawè,
en verdeeld in zes onderafdeelingen:
A. Sigli, bestaande uit do landschappen: (XII
moekims) Pidië met (de V moekims) Kalé en Laweuëng; (V moekims) lleubèë; (II moekims) Arèë;
(lil moekims) Iböïh; (V moekims) Tjoemböft; (II
moekims) Tilouë; (TI moekims) Troesób; (III mookims) Arön; (VI moekims) Ie Lcubeuë; (VI mookims) Ndjöng; (III moekims) Gloempang Pajong;
(VIII moekims) Sama Indra; Bambi en (III mookims) Oenöë; Kroeëng Seumideuën; (III moekims)
Pinoung; (III moekims) Gigiëng; (II moekims) Koumala; (IX moekims) Keumangan; Mè Tarouëm;
Andeue en Lala; Ilöt; Tangsó; Geumpang; Keurnala Dalftm en Beungga; ondor een Controleur
bij liet Binnonlandsch Bestuur, bijgestaan door
eon Civielen Gezaghebber, beiden met standplaats
qoiï Sigli;
B. Mouroudoc, bestaando uit de landschappen:
Mouroudoo; Triëng Gadéng; Panté Radja; ondor eon
Civielen Gezaghebber, mot standplaats Moureudoe;
0. Birouën, bestaando uit do landschappen: Samalanga; Peusangan; Gloempang Doewa; onder een
Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, mot
standplaats Birouën
D. Lhö*’ Seumawó, bestaande uit de landschap-
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pon: Sawang; Niaam; Tjoonda; Bajoo; Lhö*- Seumawè; Blang Mangat; Samakoorö*; Bloeëfr; Geudöng; Blang Mè; onder den Assiatent-Residcnt,
Cliof der afdeeling, bijgestaan door een Civielon Ge
zaghebber, met standplaats Lhö*- Soumawè;
E. Lho*" Soclcön, bestaande uit de landschappen:
Krocëng Pasè (rechter rivieroever) of het gebied van
T. Hakém Kroeëng; Keureutóë; Matang Koeli;
Peutöë; onder een Controleur bij het Binnenlandsch
Bestuur, met standplaats Lhö*- Soekön;
F. Takéngön, bestaande uit do gobieden: van
Rödjö Tjèq Böbasan; van Rödjö Boekét; van Rödjö
Siah Oetama; van Rödjö Linggö; onder een Civielen
Gezaghebber, met standplaats Takéngön;
III. do afdeeling Oostkust van Atjèh, onder een
Assistent-Resident, mot standplaats Langsa, en
verdeeld in vijf onderafdeelingen:
A. Idi, bestaande uit de landschappen: Tandjong
Seumantö*' en Meureubö; Simpang Oelim; Djoelö*Tjoet; Djoelöft Rajeu6-; Boegéng en Bagcf; Idi
Tjoet; Idi Rajeup; Peudawa Rajoufr; onder een Con
troleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met stand
plaats Idi;
B. Langsa, bestaande uit de landschappen: Peureula6'; Soengöë Raja; Langsa; onder den AssistentResident, Chef der Afdeeling, bijgestaan, door een
Civielen Gezaghebber, met standplaats Langsa;
C. Temijang, bestaande uit do landschappen: Karang; Bandahara; Soengej Ijoe; en.de gebieden van
Kedjoeroean Moeda en van Soetan Moeda; onder
een Civielon Gezaghebber mot standplaats Koeala
Simpang;
D. Sërbödjadi, omvattende het gebied van Këdjoerön Aböq, van Pënghoeloo Pënarön, van Këdjoerön Tandélen van Pënghoeloe Djëméh, zoomede het
tot het gebied van Këdjoerön Pëtiambang (Gajö
Loeös) bohoorend complex van kampongs, genaamd
Tampör en gelegen aan de samenvloeiing der Poenti,
met de Tampör-rivier; onder een Civielen Gezag
hebber, met standplaats Lököp;
E. Gajö Loeös, omvattendo het gebied van Kë
djoerön Pëtiambang, met uitzondering van het bij de
onderafdeeling Sërbödjadi ingedeeld kampongcomplex Tampör; onder eon Civielen Gezaghebber, met
standplaats Blang Këdjërèn;
IV. do afdeeling Westkust van Atjèh, onder een
Assistent-Resident, mot standplaats Meulaböh, en
verdeeld in vijf onderafdeelingen:
A. Tjalang, bestaande uit de landschappen: Kloeang; Koeala Daja; (Koeala) Lambousöë; (Koeala)
Oenga; Lhö*- Kroeët; Babah AwéenDjiilampröng;
Nö; Paté6-; Lagouën; Rigaïh; Kroeëng Sabé; Teunöm; onder eon Civielen Gezaghebber, met stand
plaats Tjalang;
B. Meulaböh, bostaande uit de landschappen:
Wöjlah; Boobön; Lhö*- Boobön; Kawaj XVI (Moulaböh);. Sounagan; Tripa; Seuneufram; Beutöng;
Toengköb; Pameuë; onder don Assistent-Resident,
Chef der afdeeling, bijgestaan door een Controleur
bij het Binnenlandsch Bostuur, mot standplaats
Meulaböh;
C. Tapafr Toean, bostaande uit de landschappen:
Koeala Batèë; Soosöh; Blang Pidië; Manggéng;
Lhöft Pawöh Noord; Laböhan Adji; Mouké*"; Lhöfr
Pawöh Zuid; Sama Doea; Tapa* Toean; Klocët;
onder een Controleur bij het Binnonlandsch Bestuur,
met standplaats Tapafr Toean;
D. Singkel, bestaande uit do districten: BenedenSingkel; Simpang Kanan; Simpang Kiri; Banjakoilanden; benevens het landschap Troemön, mot do
onderhoorighcdon Sileukat on Boeloo Sama; onder

J

{
!
72

ATJÈH.

een Controleur by bet Binnenlandsch Bestuur, met
standplaats Nieuw-Singkel;
E. Simeuloeë, bestaande uit de districten: Tapa;
Simeuloeë; Lakoön; Salang; Sigoelèh; onder een
Controleur by het Binnenlandsch Bestuur, met
standplaats Sinabang;
V. de afdeeling Alaslanden, bestaande uit de ge
1
bieden van Kcdjoerön Poeloe Nas (vroeger Batoe
Mboelan) en van Kedjoerön Bambél; onder een
Civielen Gezaghebber, met standplaats Koeta
Tjanè.
b. Bij de organisatie van het inlandsch bestuur
heeft de Regeering in beginsel de van ouds bestaan
de adathoofden (zie ATJEHERS 2 a. d.), met uit
zondering van den Soeltan, gehandhaafd.
Van de hoofden wordt nu al veel meer medewer
king ondervonden dan vroeger, toen zij tusschen
twee vuren zaten en hun beleid er op meenden te
moeten richten zoo „kömpeuni” als „moslimin” te
vriend te houden. Op Groot-Atjèh, waar recht!
streeksch bestuur is, worden de landschaps- of
districts hoofden (oelèëbalangs) door het gouverne
!
ment bezoldigd. Daar zijn zij dus feitelijk ambtena
ren, volgens laatstelijk bij Ind. St. 1914 no. 60 gege
ven regelen. Elders zijn zij zelfbestuurders, wier
verhouding tot het gouvernement wordt bepaald
door de zg. „Korte Verklaring”. Deze zelfbestuur
ders genieten diverse adatinkomsten: gouvemements schadeloosstellingen voor verloren inkomsten
H:
tengevolge van de invoering van de opiumpacht
in 1900, en wegens de inlijving hunner landschappen
bij het tolgebied in 1910; „wasé” van uitgevoerde
peper en pinang; aandeelen in opgelegde boeten,
civiele gerechtskosten en een soort boedelrecht; en
eindelijk een aandeel in den cijns van ondernemin
gen van land- en mijnbouw, hout- en atapvergun\
ningen en concessies. Inkomsten als hier gemeld
;
worden thans echter voor een goed deel beschouwd
:
als landschapsinkomsten en dienovereenkomstig
gestort in landschaps- of onderafdeelingskassen,
waaruit den hoofden het hun toekomende wordt
toegekend, 6oms tot een vast bedrag als civiele
lyst. Ultimo 1913 waren 13 landschapskassen aan
wezig.
' i
t
- .
' C. De rechtspraak over Inlanders en met dezen ge
it |j
: lijkgestelden, voorzoo ver niet gelaten in het genot
van eigen rechtspleging, is opgedragen aan den ter
hoofdplaats Koeta Radja gevestigden landraad en
.. f ^ aan de magistraten. De rechtspraak over de inheemf
' sche bevolking van Groot-Atjèh berust bij de districtshoofden (oelèëbalangs), en bij de uit hen ofan. ‘ -a~
dere voorname Atjèhers samengestelde „moesapat”
i; f/nj
.Deze rechtbanken worden geleid door de chefs der
‘ ^
^'onderafdeel ingen, waarbinnen zij zijn gevestigd. In
andere afdeelingen is de rechtsbedoeling over de
: for* / ^ ,
E
') 'f.
inheemsche bevolking opgedragen aan: 1. door den
1/
Gouverneur aangewezen districts- dan wel stam•)
hoofden (in resp. Alas-en Gajölanden); 2. landschaps: i
hoofden die de „Korte verklaring” hebben geteekend;
!.:
en 3. moesapats, voor elke onderafdeeling één, be
staande uit landschapshoofden, die de korte verkla
ring hebben geteekend (of and ere door den Gouver
|
neur aangewezen voorname Atjèhers), een Mohammedaansch schriftgeleerde, en in strafzaken ook een
Inlandsch officier van justitie, terwijl leider is de on
| pi
deraf deelingschef ,die een raadgevenden stem heeft.
Burgerlijke vorderingen boven zeker bedrag, en mis
drijven en overtredingen, waarop zwaarder straf
8taat dan 1 jaar dwangarbeid of / 100 boete, komen
voor do moesapat. Werkelijk Atjèhsch adatrecht
geeft de rechtspraak door die moesapats niet te
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zien. De straffen zijn die van het Inlandsch Straf
wetboek, do vormen „zooveel mogclijk” die van
het Atjèh-reglement. (Zie voor Gouvemcmentsrechtspraak Ind. Stb. 1909, 207, zooalB dat sinds
is gewijzigd en aangevuld, en voor Inheomsche
rechtspraak, voor Groot-Atjèh vooral Ind. Stb.
1904, 472 en voor de overige afdeelingen, uitge
zonderd Singkel en Tamiang, Ind. Stb. 1904, 473;
vgl. voor de oude adatrechtsbedecling: ATJEHERS
4-^pT).
d. De „belasting op de bedrijfs- en andere inkom
sten op de buitenbezittingen” geldt op Atjèh slechts
voor Vreemde Oosterlingen en niet-inheemsche In
landers. Volgens een aparte „belasting op de be
drijfs- en andere inkomsten” (Ind. Stb. 1907,184), die
weer niet geldt in de Gajö- en Alaslanden, heeft de
Atjèher te betalen 2 % van zijn jaarlijksch inkomen,
mits dit grooter zij dan ƒ 50. In 1911 beliep de totale
aanslag van 194.453 aangeslagenen ruim ƒ 243.000,in
1912 ruim ƒ 264.000 en in 1913 ruim ƒ 324.000.
Meer dan 21/* maal zooveel bracht op de opium
pacht, die in 1913, toen de opbrengst / 738.000
bedroeg, is vervangen door de regie. Een slachtbelasting is ingevoerd met 1 April 1914. De uit
gaven voor militaire doeleinden bedroegen van
1900 tot 1910 nog 73x/2 millioen gulden, terwijl alle
andere uitgaven tezamen slechts 121/, millioen be
droegen.
e. Het onderwijs ondergaat steeds uitbreiding.
Sinds in 1907 do eerste volksschool op Groot-Atjèh
werd geopend, verrezen die instellingen zoo daar als
elders in steeds toenemenden getale. Uit0.1914 waren
er 165 met ruim 8200 leerlingen, inbegrepen 6 meis
jesscholen met meer dan 240 leerlingen. Op afdeelings- en onderafdeelingshoofdplaatsen zijn totaal 19
2c kl. inl. scholen met bijna 2000 leerlingen. Tc Koe
ta Radja is een uit 2 jaarklassen bestaande normaalcursus tot opleiding voor het examen van Inlandsch
hulponderwijzer. Een Hollandsch-Inlandsche school
te Koeta Radja biedt gelegenheid aan leerlingen, die
de lagere school hebben afgeloopen, de studie voort
te zetten en zich te bekwamen voor de 1c kl. der
M.U.L.O.scholcn. Zoons van hoofden bezoeken veel
al de kweekschool voor Inlandscho onderwijzers te
Eort de Koek, dan wel de tot die school behoorendo
leerschool. Uil0 1913 waren op elk dezer 12 Atjèhsche
jongens. Enkelen gaan school te Asahan. Vroeger
bezochten eenigen ook de hoofdenschool te Bandoeng. Ter voorziening in de behoefte aan onderwijs
voor kinderen van Europeanen en Amboneczen be
staan te Koeta Radja eenige lager onderwijs gele
genheden.
Literaluvr: H. Yule, On northern Sum. and cspecially Achin; G. J. van Eybergen, Atjèh up to date,
Tijdschr. Binn, Best. 1914; A. Kruisheer, Atjèh.
1896.
Geschiedenis. Omstreeks 500 A. D. lag er
luidens de Annalen der Liang-dynaslie op Sumatra’s Noordpunt een staat „Poli”, welke 136 dorpen
bevatte en van Oost naar West 50 en van Noord
naar Zuid 20 dagen breed was. De rijst rijpte er twee
maal ’s jaars. Men maakte en droeg er katoenen klccren, maar de koning droeg zijde en had een hooge gou
den kroon op het hoofd, en reed in een wagen, door
een olifant getrokken. Deze vorst was Boeddhist en
zond in 518 een gezantschap naar China. Ook naar
Chineosch getuigenis van ^ 675 was men in „Poli”
toen nog Boeddhist. Aangezien tusschen 650 en 700
Qribodja of Malajoo in Zuid- en Midden Sumatra
ook een belangrijke Boeddhistische staat was, waren
tusschen ^ 500 en 750 Sumatra’s Noord- en Oost/
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Genealogisch Overzicht der Atjèhsche Soeltans tot 1675.
Abdallah Almalik
Almoebïn.

1
Radja ’lnajat Sjali.

Moenawwar
Sjah.

vorst van GrootAtjèh.

i
i

%

S. Ala ad-din Ri’ajat
Sjah,
Vorst van Daja.
7/7-913 H.
= 12/11—1508 A.D.

3 | Sjamsoo Sjah.

Almalik Zeinoeddin.

S. Moethaffar Sjah,
door vorst Pidië
verdreven.
f 10/7-902=14/3-1497

Atjèbsch Stadhouder
Q-q. vorst Pidie.
t 14/1-937 = 7/9 1530

|

l
4

Siti Hoet (?)
huwt met 4.
t 11/1—962
= 6/12—1554.

laatste vorst van
Daja.Vlucht in 1520,
wanneer Daja door
n°. 4 wordt veroverd,
naar Aroe.

gehuwd

+

Radja Ibrahim.
f 21/1—930
= 30/U—1523.

S. AliMoeghajat Sjah.
t 12/12—936
= 7/8—1530.

Moehammad
Sjah.

Almalik Firman
Sjah.

ts]

5IS. Salah ad-dïn.

S. Ahmad van
Pera.

6

In 1539 of eerder
verdrongen door zijn
broeder.
123/10-955=25/11-1548

Meugah Meurah,
vorst van Aroe.
t 2(7—998.
= 7/5—1590-

S. Ala’ad-din Ri'ajat
Sjah,”SajjidalmoekammaP’.Tradop in 1589 of
eerder. Trad af in 1604,

S. Ala ad-dïn Ri’ajat
Sjah al-Kahhar.

»

S. Ala’ ad dïn
Mansoer Sjah.
Vermoord in 1585
of 1586.

S. Abdallah.
Werd in 1564
vorst v. Aroe.
f 1568.

S. Hoesén a* S. Alt
Rif‘ ajat Sjah.
112/4-087=8/6-1579.

S. Sri Alam.
Bestuurde eerst Priaman. Werd aldra
afgezet of vermoord.

Abdal
djalal.
I

dochter, gehuwd
met Radja Oemar
a8 S. Alï Dj ala Abd
al djalil Sjah, vorst
van Djohore,

8I
Zainocl ’Abidin as
Radja Djainal.
f 13/8—987
= 5/10—1579.

S. Moe’min Sjah
f?/S-946=?/l.21539of?/l—1540

f 8/5-979=28/9-1571.
14

ï!l'

Moenawwar
Sjèh,
soeltan van
Indrapoera.

S. Moeda.
Zuigeling van 4 mnd.
Stierf al na 7 „

gehuwd

Poetri
Radja
Indra
Bangsa.

S. AH Ri'ajat Sjah.

Bestuurde eerst als S.
Moeda Pidie, en werd in
1601 door zijn vader als
mede regent genomen.
Verdrong zijn vader in
April 1604.
= 4/4—1607.
t

«I S. Boejong as
S. Ala’ad-din Ri’ajat
Sjah.
t 14/8—997 =
28/6—1589.

S. Adil
Oellah.
t 30/5-997
= 16/4-1589

g Mansoer Sjah.
góeuvelde op een
expeditie naar
/poe, dat was af
gevallen en zich
j^d gesteld onder
Djohor.____

I*>| S, ïskandar Moeda,
---- as Maharadja Darma
Wangsa Toen Pankat,
als jong. Perkasa Alam, en
na z. dood Makoeta Alam.

Radja Asjém,
gedood door 13.

Geb. ± 1590.
f 27/12—1636.

N

i -/.l ïskandar Thanï Ala'addïn
Safïat
___U— i*_| Moeghajat Sjah, z. v. Pa.I
ad-dïn Sjah'.
1
jhtmg’s v. Ahm.Sjah.f 15/2-1641
11 3/8—1086 = 23/10-1675-
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kust waarschijnlijk tusschcnstations voor het MahaMohammedanen, vertelden van wat zij zagen. In
janistisch Boeddhisme, dat na 778 zijn bloeitijd had
1416 Ma Hoean; Aroe, Samoedra, Nago, Litai en
op Java. Toen kwamen de Arabieren, en met hen
Lampoli waren goed Mohammedaanseh, evenals het
via Malabar de Islam, voor welles propaganda Atjèh’s
pas gestichte Malaka. In Samoedra groeido peper
Noordoostkust in later eeuwen weer als tusschenin op de berghellingen aangelegde tuinen. Men haal
station zou dienen.Door Arabieren vinden we Noordde jaarlijks twee rijstoogsten binnen van droge vel
Sumatra tusschen 846 en 950 achtereenvolgens be den. Ook teelde men den zijdeworm. Verder runde
titeld als Bami, Al Ramni,Alrami, Lamari of Lameri.
ren, zwarte geiten en pluimvee. Als ruilmiddel dien
Het leverde op:rhinocerossen, bamboe, sapan-hout en
den gouden dinars en inheemsche tinnen munt. Met
menscheneters. De Arabische geograaf Edrisi maakt
Nago (= Pidië) was men geregeld in oorlog. Dit be
^ 1154 weer gewag van al-Rami, en de Pers Qazwini
stond enkel uit een bergdorp. De menschen tatou
i 1270 van Ramni. In 1292 bezochtMarco Polo op weg
eerden er zich („bloemgezichten”). Litai erkende
van Peking naar Perzië de „koninkrijken” Ferlec (=
Samoedra’s opperhoogheid. Te Lampoli (= Lambri)
Pcureula*), Basma (=Pasè), Samara (= Samoedra),
woonde de vorst in een huis op hooge zware palen,
Dagroian (== Nago? = Pidië?), „Lambri” (= Grootwaaronder koeien, geiten enz. huisden. Men vond
Atjèh) en Fansur (= Baroes). Peureula" werd druk
er koperen munt, reukhout en akar bahar. Fei Hsin
bezocht door Saraceensche kooplui, die er het volk
noemde in 1436 Aroe, Tamiang, Samoedra en Nago.
tot den Islam hadden bekeerd. Van het Mohamme
Het laatste had sinds Ma Hoean zich blijkbaar flink
danisme te Pasè en Samoedra rept Polo niet. Toch
ontwikkeld. Uit de annalen der Ming-dynastie blijkt,
regeerde daar Soeltan al Malik Saleh, gehuwd met
dat er te Aroe in 1411 een „soeltan” Hoesein re
de Peureula^sche soeltansdochterPoetróë Ganggang.
geerde, en Groot-Atjèh het in 1412 nog met een
Blijkens zijn kennelijk uit Cambay geïmporteerd en
„Maharadja” deed. Het politiek verkeer met China
grafsteen stierf hij in 1297. Zijn zoon Soeltan Moeeindigde omstreeks 1435.
hammad, evenals diens naaste opvolgers den titel
Anno 1432 noemde Nicolo de’ Conti voor het eerst
voerend „Malik al Thahir”, volgde hem op.
gansch Sumatra„Taprobane”of in„inlandschetaal”:
In 1310 noemt de Pers Rasjidoeddin, behalve
„Sjamoetera”, en de plaats Samoedra heette hij
Pcurcula*' en Djawa (Samoedra), voor het eerst ook
„de aanzienlijke stad, de wijdluftige stapelplaats
Aroe en Tamiang als belangrijke plaatsen op „het
van dat eiland”. Samoedra beleefde zijn laatste
zeer groote eiland Lamoeri”. Het volk placht er zich
jaren, toen — of omdat —r in 1509 de Portugeezen
(e tatoueeren. Fra Odorigo van Pordenone consta opdaagden en inlöllMalaka veroverden en bezetten.
teerde 4j 1323 in Lamori naaktloopen, wederzijdPidië dat inmiddels een peperland was geworden,
sche polygamie (matriarchaat ?) als op het eiland
werd met Pasè en Aroe onmiddellijk opgemerkt.
Pagai ter Westkust, kannibalisme,, communaal
Lamoeri of Atjèh schijnbaar niet; wat Atjèh ten
grondbezit, goud, kamfer, aloëhout, rijst, graan en
goede kwam: de Oostersche handelaren, die do mokooplui uit verre landen. Lamori oorloogde veel met nopoliseerende Portugeezen uit den weg gingen,
liet Zuidclijker gelegen „Sumoltra”, waar de menzochten Atjèh en brachtendaar rijkdom en welvaart.
schcn zich tatoueerden. Soeltan Moehammad van
Zoo naderde de tijd, waarop Atjèh zich op NoordSumatra aan het hoofd ging stellen, en er tus
Samoedra stierf den Oen November 1326. Hem
volgde op zijn zoon Soeltan Ahmad, die vermoede schen do verschillende streken een band zou ont
lijk nog regeerde, toen de Mauretaniër Ibn Battoetah
staan, welke tot nu toe nog steeds had ontbroken.
Omtrent de eerste vorsten van Atjèh hebben de
op reis naar China in 1345 aankwam in de haven
jongste onderzoekingenvan Dr.Hoesein DjajadiningSarha op 4 mijl afstands van het met houten wallen
on torens versterkte Soematra of Samatrah. Deze
rat en den Heer J. P. Moquette nieuw licht ver
schaft, ook door de ontcijfering der inscripties op
verhaalt dat men er had tinnen munt cn oorspron
kelijk Chineeseh lmargoud. Men droeg er veel
een aantal teruggevonden grafsteenen. Op het eind
der 15o eeuw regeerde in Groot-Atjèh — Vide
zijde, at er rijst, tl ronk er een soort bier, en kauwdo er
genealogisch overzicht — een Radja ’lnajat Sjah
sirih; en in de lusttuinen met houten schuttingen
stonden houten huizen met dikke Pegoesche tapijten
(1), zoon van Abdallah Almalik Almoebin, |en
zetelend te Dar al Kamal. Hij had 2 zoons: S. Salaen bamboe rustbedden met kussens. Nabij het soelthin Ala ad-din Ri’ajat Sjah, vorst van Daja, over
tanspalcis staken lansen in den grond, waar ruiters
moesten afstijgen. Do soeltan reed op een olifant
leden 7/7 913 H = 12/11 150S A. D. (graf aan de
verzande Koeala Daja), en S. Moethaffar Sjah (2),
en hield gezadelde statiepaarden. Dat alles wijst
die op Groot-Atjèh zijn vader verving, doch ver
op Mohammedaanseh, Chineeseh cn Voor-Indisch
moedelijk door den vorst van Pidië verdreven, in
verkeer. De soeltan voerde oorlog tegen naburigo
1497 stierf en werd begraven te Biloej in de IX
ongeloovigen. Ook tegen het Hindoerijk Moeldjawa
Moekims. Bij de komst der Portugeezen heette
(= Minangkabau?) met haven- en hofstad Qakola
Atjèh dan ook een vazalstaat van Pidië, bestuurd
(= Ankola — Siboga?). Eind 1346 kwam Ibn Battoe
door den stadhouder Sjamsoo Sjah (3) bin Moenawtah te Samoedra terug met een te Ch’ünchou aangcwar Sjah (zetel te [MajKocta Alam)dio in 1531 stierf,
troffen jonk van den soeltan. Kort nadien had plaats
(graf te Koeta Alam „KoeboePöteuMoureuhöm”),
het huwelijk van des soeltans zoon en het uitroepen
lang na zijn gedwongen abdicatie ten behoeve van
van dien zoon tot des soeltans opvolger. Die op
zijn zoon, den lateron S. Ali Mocghajat Sjah (4). Van Cc
volger moet geweest zijn Soeltan Zain al Abidin,
1520 op 1524 vorovorde deze, aanvankelijk mêt~do^
onder wien Samoedra moest bukken voor Mahulp van zijn broeder Radja Ibrahim, dio daarbij
djapahit (-^ 1350). In 1365 noemt het Javaanscho
op 30 Nov. 1523 kwam te sneuvelen, achtereenvol
dichtwerk Nagarakertagama o. m. Aroe, Tami
gens Daja, Pidië en Pasè, en misschien tydelijk ook
ang, Peureula*, Samoedra, Lamoeri, Barat (=
nog Aroe. Zoo werd hij do eerste soeltan van een
Daja?) en Baroes, als erkennende hot oppergezag
grooter Atjèh. Ook tegen de Portugeezen streed hjj
van den Vorst van Madjapahit Hajarn Woeroek.
met succes: in 1521 sloeg hij den aanval van een
In 1400, 1415 en 1431 werd Samoedra bezocht
vloot onder do Brito af, waarbij veel geschut word
door den Chineeschen gezant Cheng-Ho. Zijn tolksecretarissen eerst Ma Hoean, later Fei Hsin, beiden 1 buitgemaakt, dat to pas kwam tegen Pidië. Op een
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ATJÈH,

tot hulp van Pidië gelokte vloot •werden ook voor
dooien behaald, en in 1524 verdreef hij de Portu
geezen uit Pasè, waar zij sinds 1521 een fort bezaten.
In 1528 werd de Sousa, benoemd gouverneur der
Molukken, op reis daarheen door storm genoopt een
Atjèhsche haven binnen te loopen. Volgde een ge
vecht, waarbij de Portugeezen meerendeels sneu
velden en de rest werd gevangen genomen. Door den
soeltan aangeknoopte vredesonderhandelingen be
werkten, dat do Portugeezen hun in vereeniging
met Aroo begonnen krijgstoerustingen staakten-en
afgevaardigden zonden, die, schitterend ontvangen,
op hun terugreis werden gedood. Een nieuw gezant
schap stevende met een rijk beladen schip Atjèhwaarts. Het schip werd buitgemaakt en alle vroeger
en thans gevangen Portugeezen gedood. Op 7 Au
gustus 1530 gestorven (graf i/d voormalige „dalam”
te Koetaradja) werd 4 opgevolgd door zijn zoon S.
Salah ad-din (5), die vóór of in 1539 werd verdron
gen door zijn broeder S. ’Ala’ad-din Ri’ajat Sjah al
Kahhar (6). Een paar in 1537 ondernomen aanvallen
op Malaka richtten niets uit. Nr. 6 beoorloogde in
1539 de Bataks om hen te islamiseeren, en tastte
Aroe aan, doodde deszelfs vorst, maar moest het
ontruimen voor Djohore
1540). In 1547 trok hij
tegen Malaka op, zonder succes. In 1564 veinsde hij
naar Patani te gaan, doch overviel plotseling Djo
hore, welks soeltan met gezin hij meevoerde naar
Atjèh, waar die soeltan werd gedood. Te Aroe plaat
ste hij toen aan het hoofd zijn oudsten zoon. Deze
sneuvelde in 1568 tijdens het vruchteloos beleg door
zijn vader van Malaka. Het jaar 1569 of 1570 £af
een voor de Atjèhers slecht verloopend zeegevecht
tegen de Portugeezen. Gestorven den 2Sen Sep
tember 1571, leeft „Meureuhöm Kaha” (posthume
naam) in de volksherinnering voort als de organi
sator van hetsoekèë- of kaomwezen, en als de vorst
die relaties onderhield met Turkije, van waar hij
in de kanonnengieterij bedreven am baciltsh'eden
kreeg toegestuurd. Hem volgde op zijn zoon S.
Hoesein ’Ali Ri’ajat Sjah (7), onder wien Malaka
in 1573 en 1575 tevergeefs werd belegerd. S. Hoe
sein stierf 8 Juni 1579 en werd nominaal opge
volgd door zijn zoontje Soeltan Moeda (8), een
zuigeling die weldra stierf. Volgde S. Sri Alam
(9), vóórdien Radja Priaman, een broeder van
7; werd al gauw vermoord. Volgde Zainoel Abidin,
anders gezegd Radja Djainal (10), een zoon van den
in 1568 voor Malaka gesneuvelden vorstentelg. Was
een wreedaard, werd den oden October 1579 gedood.
Volgde S. Ala’ ad-din Mansoer Sjah (11), zoon van
S. Ahmad van Pera*, alzoo een vreemdeling. Bij een
Atjèhsche invasie in Pcra% was de weduwe van S.
Ahmad met haar gezin naar Atjèh gevoerd. Haar
zoon Mansoer huwde daar een soeltansweduwc of
ander hoog lid der vorstelijke familie en werd zoo
soeltan. Hij ijverde voor den Islam en trok veel
oelama’s. In 1582 zond hij een vloot legen Djohore,
die onderweg Malaka aanviel, zonder succes. Nieu
we plannen tegen de Portugeezen bleven onuitge
voerd, doordien Mansoer Sjah in 1585 of 1586 werd
vermoord, achterlatende een uit het huwelijk zijner
dochter met Djohore’s vorst S. Abdaldjalil Sjah ge
boren kleinzoontje Radja Asjém. De rijksgrooten
waren het oneens over de keuzo van een nieuwen
vorst. Eenigen kozen een Indrapoeraschen prins met
Atjèhsche vorstelijke relaties: S. Boejoeng of S. Ali
Ri’ajat Sjah bin S. Moenawwar Sjah (12). Deze werd
gedood 28 Juni 1589, (begraven bij G. Pandé). Kwam
aan de regeering de bejaarde S. Al’ad-din Ri’ajat
Sjah (13), kloinzoon van 2. Hij doodde den kleinzoon

van 11, als wiens beschermer hij tot nu toe was opgotreden, vermoedelijk om zijn positie tegenover 12
te versterken. Daardoor geraakte Atjèh opnieuw in
oorlog met Djohore. Sommigen schrijven hem ook
toe den moord op 11, bij wien hij als dapper zeeman
in hoog aanzien stond. Aroo koos de zijde van Djo
hore, wat expedities ton gevolge had, waarbij ’s vor
sten schoonzoon Mansoer Sjah, neef (broerszoon)
van 7 en 9, en vader van den lateren S. Iskandar
Moeda, het leven liet. Tijdens zijn regeeiïng ge
schiedden de eerste Oost-Indië-reizen van Hollan
ders, Fransclien en Engelschen. In den aanvang
troffen zij het slecht, dat er sinds 1587 vrede heerschto tusschen Atjèh en de Portugeezen. Zoo Comelis
de Houtman, die op 24 Juni 1599 met twee Zeeuwscho schepen ter reede van Atjèh kwam. Eerst ging
alles goed, en verbond men zich zelfs aan een Atjèhsche expeditie tegen Djohore deel te nemen, toen op
aanstoken der Portugeezen den llden September
do schepen werden overvallen. Cornelis de Houtman
en tal van anderen sneefden, en zijn broeder Frederik en 27 man geraakten in Atjèhsche gevangen
schap. In Juni 1600 kwam J. Wilckens met vier
schepen voor Atjèh. Van een plan aan land te gaan,
waar te zijner plechtige ontvangst aanstalten waren
gemaakt, zag hij plotseling af. Hij loste eenige scho
ten en ging onder zeil. Vermoedelijk had hij gemerkt
van plannen om hem te overvallen. Op 21 November
1600 kwam P. Van Caerden met twee schepen. Hij
werd feestelijk ontvangen en kreeg verlof om handel
te drijven. Twee gevangenen werden hem uitgele
verd, de anderen zouden volgen maar kwamen niet.
Vluchtende wisten zij echter Van Caerden te berei
ken, wien zij waarschuwden voor plannen van den
soeltan. Toch ging De Houtman in hot belang van
do peperlevoring, waarop reeds voorschotten waren
verstrekt, terug aan land, waar hij werd gebonden
en „gelijck men een verwesen man ter galge loyt”
naar Pidië teruggovoerd. Verraad speurende, lichtte
Van Caerden op 12 Januari 1601 do peper uit allo
schepen, die in do haven lagen, onder mcdedeeling
aan den soeltan, dat hij zoo deed om een waarborg
te krijgen voor de voorgeschoten gelden en achter
gebleven goederen. Door do Atjèhers beschoten, stak
Van Caerden een Portugeosch en een paai’ andere
schepen in brand, en na eenige vruchtcloozc onderhandelingen om Do Houtman uitgelevcrd te krijgen,
voer hij weg. Medio Juni 1601 vreosde dc soeltan,
dat de Portugeezen en Djohore tegen hem samen
spanden. Dat viel weliswaar mee, maar den 19cn
jaagde een Portugeosch fust een Arabisch schip na
ter reede van Atjèh, wat den Atjèhers aanleiding
gaf het fust te beschieten en te nomen. Ook had de
Portugees wantrouwen gewekt door te vragen te
Atjèh een fort te mogen bezetten. Zulks verklaart
mee de gunstige ontvangst, eind Augustus, van een
Zeeuwsch eskader van 4 schepen onder le Roy en
Bicker. Een factoi’y word toegestaan, de Houtman
vrijgelaten, on een gezantschap ging naar Prins
Maurits. Eind 1601 kwam Jan Grenier van Amster
dam peper laden; in 1602 verschenen een Engolsch
eskader onder Lancaster, een Fransch schip uit
Saint-Malo, en schepen onder Joris van Spilberghe
van Middelburg. Die aanloop van Westerlingen, die
allen één lijn trokken tegen den Portugees, deed diens
gezag geen goed. De verovering door Lancaster en
Spilberghe van een Portugeosch galjoen bewoog den
soeltan zelfs een psalm van David te zingen! Begin
1603 kwamen er schepen van het eskader van admi
raal Wybrand van Waerwyck en viee admiraal
Sebald de Weert, uitgezonden door de in 1602 opge-
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richto V.O.I.C., on in December 1604 bracht Steven
van der ïïaghen het rosteerond lid van het Atjóhsch
gezantschap, — zijn makker was in Holland over
leden, — in Atjèh terug. De oude sooltan bleek ver
drongen door zijn zoon S. Moeda, thans S. Ali
Ri’ajat Sjah (14). Dions broeder S. Hoesein bestuur
de Pidië, vóórdien Pasè. Uit het huwelijk hunner
zuster met den in Aroe gesneuvelden Mansoer was
-j- 1590 geboren Perkasa Alam, die wegens opstan
digheid gevangen zat, toen in Juni 1606 De Castro in
Atjèh landde en de stad aantastte. Vrijgelaten vocht
Perkasa Alam hard mee tegen do ongeloovigen. De
zen werden afgeslagen, en ’s prinsen aanzien steeg.
Daartoe werkte mee zekere kwistigheid met geld
tegenover de orangkaja’s. Toen de soeltan op 4
April 1607 plotseling overleed, gelukte het zijn neef
dan ook, middels geld, beloften en dreigementen,
zich nog denzelfden dag tot vorst te doen uitroepen.
S. Hoesein van Pidië, die den volgenden dag te Atjèh
kwam, werdjgegrepen en later omgebracht (graf
te Oelèë Loeëng). Met Perkasa Alam, Maharadja
Darma Wangsa Toen Pangkat of S. Iskandar Moeda
(15) braken glorierijke dagen voor Atjèh aan. In
1612 werd Deli of Aroe veroverd, in Juni 1613 de
stad Djohore verwoesten S. Ala’ad-din Ri’ajat Sjah
en diens neef en rechterhand Radja Abd allah of
Radja Sabrang gevankelijk naar Atjèh gevoerd. Te
ruggestuurd onderhandelde soeltan Ala’ad-din met
de Portugeezen, waarop Iskandar weer een vloot
tegen hem uitzond. Hij werd gevat en later op Atjèh
gedood. Op haar thuisreis ontmoette de Atjèhsche
vloot de Portugeezen onder Miranda en Mendonsa.
Dezen werden afgeslagen en zwaar gehavend. In
3618 werd Pahang onderworpen, in 1619Kedah, en
eindelijk Perat. In 1624 werd Indragiri aangevallen.
Ook Djambi verwachtte een invasie, en do O. I. C.
vreesde al tusschenbeide te moeten treden, maar dat
■hoofde niet. In 1629 belegerde Atjèh’s „lafrsamana”
met een 20.000 man sterke krijgsmacht het Portugeesche Malaka. Dit kreeg hulp van Djohore en
Patani, en de At jèhers leden een zwaren nederlaag.
In 1035 werd rebelsch Pahang weer ten onder ge
bracht.
Vond de Atjèhsche gezagsuitoefening ter Westkust
van Sumatra haar oorsprong in don strijd van Samoedra tegen Moeldjawa? Of legde S. Ali Moeghajat Sjah na de verovering van Daja in 1520 daarvan
den grondslag? Of moot het ^ 1730 te Padang ge
boekstaafde verhaal worden geloofd, dat de vorst
van Minangkabau al do zeestranden of benedenlandon, van Atjèh tot Mandjocto, als eeuwige en erfelijkc bezitting, zou hebben opgedragen aan den kouing van Atjèh, als zoen voor do vorwaarloozing
van diens dochter, waarmee hij was gehuwd? Zeker
is, dat i 1675 te Priaman eon S. Moeghal verbleef,
een zoon en stadhouder van „Mcurouhöm Kaha”,
en dat Ghuto in 1581 den vorst van Atjèh noemt
„heer over ’t geheele eiland Sumatra”. De kust
streken althans waren toon wol meerondeols aan hem
schatplichtig. Begin 1602 vornam Grenier te Tikoe,
dat op do kustplaatsen alleen aan Javanen peper
moeht worden verkocht, maar vreemdelingen te
Atjèh moesten ter markt gaan. Ovortroding scheen
echter gemakkelijk en voordcelig, on de O.I.C.
maakte er zich trouw aan schuldig, waardoor haar
handel mot Atjèh verminderde. Iskandar nu tracht
te hot oude profijt te henvinnon, vanwaar klachten
van Compagnieszijdo als in 1628: „Do tiden veran
deren. Dacr men op vorschoydon plaetson voor do
sen liber en vry sondor mollostatie plach te hande
len, heeft den Adtchynder nu do gantscho Wostcust
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van Sumatra soo besedt ende d’inwoonderen in
suelken vreese gebrocht, dat acn de scheeppen niedt
durvon handelen”; en in 1633 wordt gemeld dat
do ,.Cooninck van Atchijn” had verboden op andero plaatsen dan Tikoe, Priaman en Indrapoera
peper aan Hollanders of Engelscheu te verkoopen.
Dat popermonopolie maakte Atjèh zeer rijk en le
verde Iskandar Moeda de middelen voor zijn ge
weldige krijgsondememingen, welke echter de mannelijke bevolking sterk deden minderen. Veertien
dagen nadat hij zijn eenigon zoon had laten dooden
stierf Iskandar Moeda op 27 December 1636. Zijn
posthume naam is Meukoota Alam.
Hem volgde op zijn schoonzoon Iskandar Tnani’
Ala’Ad-din Moeghajat Sjah (16), zoon van Pahang’s
vorst Ahmad Sjah, die in 1618 naar Atjèh was ge
voerd. In 1639 ontving hij allerminzaamst ’s Compagnie’s Commissaris Croock, die versteld stond van de
ten hove aanschouwde weelde.
Sinds in 1511 de Portugeezen Malaka hadden be
zet, kregen zij die commercieel, politiek en strate
gisch wel gelegen post te verdedigen tegen: 1. Djo
hore, dat zijn oude hoofdstad wilde herwinnen,
2. Javaansche vorsten, die uit godsdienstzin gaarne
vochten tegen de ongeloovigen, 3. Atjèh, waarheen
do door den Portugees verdrongen Inlandsche groot
handel zich had verplaatst, dat zelf staatkundige
belangen had op het schiereiland, en dat als Mohammedaansche staat uitteraard geneigd was de Portu
geezen te bevechten, 4. do O. I. C., die haarPortugeeschen concurront diens station tusschen Goa in
Voor-Indië en zijn markten in Oost-Azië wilde ont
nemen. Gelukkig voor do Portugeezen, waren Djo
hore en Atjèh verre van eensgezind: Had men
Djohore tot vijand, dan kreeg men Atjèh tot
vriend, en sloeg Atjèh het beleg voor Malaka, dan
trad Djohore op als redder in den nood. Iskandar
Thani riep de hulp der Compagnie in tegen Malaka,
waarop Van Deutecom daarover ging onderhande
len. Toen Djohore Pahang veroverde, stelde Atjèh echter den eisch, dat do O. I. C. met Djohore
zou breken. Deed zij dat niet, dan kon Atjèh niet
met haar samemverken. De verovering van Malaka
in Januari 1641 door Minne Willemsz. Kaartekoe
en Johannes Lamotius geschiedde dan ook niet met
steun van Atjèh, wel van Djohore.
Iskandar Thani stiorf kinderloos 15 Februari
1641. Posthume naam: Mourouhöm Dar as-salam.
En nu volgde een zestigjarig tijdvak van vrouwenregeering. De weduwe van Iskandar Thani, Iskandar Mocda’s dochter, werd na een driedaagsch ge
harrewar tot vorstin uitgeroepen als S. Tadj Al’alam Safiat ad-din Sjah (17). Do rijksgrooten kre
gen nu meer invlood. Zij waakten angstvallig tegen
een echtverbintenis vaxi hun soeltauo met Djohore’s
vorst. Wat Djohore wel verkreeg was vrijstelling van
vroeger steeds geëischt huldebetoon. Atjèh verzwakto. on ging langzaam afbrokkolon. Op Malaka werd
Pahang en al het overige prijsgegovou, behalve het
tinland Perafr. Do voordooien van den tinhandel
eisehto de O. I. C. ochter voor zich op. Volgden on-.
aangenaamheden, culmineerend in een moord op de
Hollanders te Perafr in 1651. Na herhaalde blok
kades beloofde Atjèh bij verdrag van 1659 aan de
O. I. C. do helft van het tin van Peras’, den alleen^
handel in de Atjèhscho havons, en een kantoor te
Padang. Do toezegging van alleenhandel, voor wat
betreft do Wostkust ook in 1637 al gedaan, werd
ochter niot gehouden. Toen dan ook de Westkust, de
verzwakking van Atjèh bemerkend, aanraking
zocht mot de Compagnie, ging dezo daar op in,
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•vooral ook met het oog op den goudhandel. Zoo oe
fende men in 1662/63 „secreto besoigncs” om de
Sumatraansche landsgrooten „van do croone van
Atchin tot de bescherming van de Compagnie te
trecken”. In 1663 sloot men met een aantal ontevre
denen het geheime zoogen. „Painansche Tractaat”,
en in October 1664 verscheen Jacob Couw met 300
man voor Indrapoera, en verdreef do Atjèhers van
daar Noord op tot Tikoe toe. Atjèh werd tevens ge
blokkeerd en gedwongen tot nieuwe contracten. De
Maleiers verkozen echter veelal Atjèh’s „ondragelijk
jock” boven de „bescherming” der Compagnie, en
zoo duurde het geruimen tijd, voor het Atjèhsche ele
ment van de kust was verdwenen. Ook Deli viel in
1669 af, en toen Tadj al-’alam den 23en Oct. 1675
overleed, bepaalde Atjèh zich weer tot enkel Noord
Sumatra. De rijksgrooten kozen weer een vorstin: Sri
Soeltan Noeral-’alamNakiat ad-din Sjah (18) van ons
onbekende jherkomst. Haar schrijven de kronieken
toe de verdeeling van Atjèh in de drie sagi’s der
XXII, XXVI en XXV Moekims, wat wel zoo zal
moeten worden verstaan, dat in haar tijd men wist
bepaald te krijgen, dat voortaan elke troonswisse
ling zou geschieden volgens de beslissing van de
hoofden der lang voordien reeds bestaande drie
sagi’s. Tijdens hare regeering vernielde een hevige
brand de door Iskandar Moeda gebouwde moskee
„Beit arrahman” alsook het paleis met inhoud van
schatten en rijkssierraden. De vorstin overleed den
23en Januari 1678. Weer werd een vorstin gekozen:
S. ’lnajat Sjah Zakiat ad-din Sjah (19), ook weer
van ons onbekende afkomst. Haar bezocht in 1683
een gezantschap van den Sjerief van Mekka, dat bij
den Groot-Mogol Aurangzeb voor wien het eigenlijk
bestemd was, geen toegang had kunnen krijgen. Ook
ontving zij in 1684 een Engelsch gezantschap uit
Madras, doch wees af het verzoek een versterkte
factorij te mogen vestigen. Pogingen om Siam’s
hulp te krijgen tegen de Hollanders ter Westkust
faalden. Na haar dood op 3 October 1688 werd weer
een vorstin gekozen: S. Kamalat Sjah (20), maar
ditmaal niet zonder protest van hen, die een mannelijken soeltan wenschten. Hun partij won het ten
slotte. In October 1699 werd de vorstin afgezet en
vervangen door S. Badr al-’alam Sjarif Hasjim
Djamal ad-din (21) van Arabischen bloede. Reeds in
1702 was hij genoodzaakt af te treden. Zijn opvol
ger was een neef van 20: S. Perkasa Alam Sjarif
Lamtoei ibn Sjarif Ibrahim (22), eveneens van
Arabische afkomst. In Juni 1703 werd hij verdron
gen door S. Djamal al-alam Badr al-moenir (23),
zoon van 21. Onder hem viel in 1705 Batoe Bara af.
In 1726 zag hij zich door een algemeenen opstand
gedwongen te vluchten. Zijn opvolger was S.
Djauhar al-alam Ama’ad-din Sjah (24), maharadja
van kampong Pahang, die reeds 20 dagen na zijn
uitroeping stierf. Volgde S. Sjam al-alam of Wandi
Tebing (25), neef van 23, die na een paar weken werd
afgezet. Tot soeltan uitgeroepen werd nu de Boeginees Maharadja Lela Melajoo, stadbewaarder van
23, die begin Februari 1727 de regeering aanvaardde
als S.'Ala’ad-din Ahmad Sjah (26). Hij stierf medio
1735 en werd opgevolgd door zijn oudsten zoon
Póteu Oeëfr als: S. Ala’ad-din Djohan Sjah (27).
De strijd van zijn jongeren broeder Pótjoet Moehammad tegen 23, die poogde zijn verloren troon
te herwinnen, is het onderwerp van de „Hikajat
Pótjoet Moehammad”, een bekend dichtwerk. No.
27 stierf einde Augustus 1760 en werd opgevolgd
door zijn zoon Toeankoe Radja of Pótjoet Banta
als S. Makmoed Sjah (28). In 1764 moest hij wijken

voor een S. Badr nd-din Djohan Sjah (28-a), dio
echter in Augustus 1765 werd gedood, waarna 28
werd hersteld. In April 1773 moest hij wijken voor
de lieden der XXII Moekim. Hij slaagde er echter
in den door dezen op den troon geplaatsten Radja
Ocdakna Lela of S. Socleiman Sjah (28-b) te ver
drijven, en bleef sinds dien aan de regeering tot aan
zijn dood in Juni 1781. Zijn oudste zoon Toeankoe
Moehammad of Toeankoe Radja verving hem als
S. Ala’ad-din Moehammad Sjah (29). Op een door
den Gouverneur van Bengalen Warren Hastings
gedane poging tot toenadering schreef hij in 1786
een zeer onbeleefden brief. Dat jaar meende Cap
tain Fr. Light: „Om daar” (op Atjèh) „een vesti
ging te stichten, die veiligheid en voordeel belooft,
zou een macht noodig zijn, voldoende om alle hoof
den te onderwerpen.” Light zag meer heil in een ves
tiging op Poeloe Pinang (Prince of Wales-island),
die, dat jaar tot stand gebracht, snel opbloeide en in
1805 reeds tot gouvernement werd verheven. No.
29 stierf Februari 1795.'\Hem volgde op zijn onmondige zoon Hoesein als S. Ala’ad-din Djauhar al-alam
Sjah (30), onder voogdij van zijn moeder en zijn oom
.Toeankoe Radja Oedahna Lela (28-b ?), kinderen
van 28-a. Eerst in 1802 aanvaardde 30 zelf de regeering. Zijn oom wenschto echter baas te blijven,
rebelleerde, en werd gedood. Terwijl 30 naar do
Westkust was tot tuchtiging van onwillige „wasé”schuldigen, werd hij vervallen verklaard, als zijnde
te weinig Mohammedaan en Atjèher en te veel Engelscliman. Den 16den November 1815 aanvaarddo
de regeering S. Sjarif Saif al-alam (30-a), zoon van
een rijk Pinangsch koopman, door wien de oelèëbalangs der drie sagi’s zich goed deden betalen.
Nochtans geraakte Saif niet vast in den zadel. In
den strijd tusschen Djauhar en Saif kwam het En
gelsch bestuur tusschen beide. Kapitein Coombs
toog in 1817 naar Atjèh, achtte de zaak van Djau
har hopeloos en rapporteerde ten gunste van Saif.
In 1818 bezocht hij Atjèh opnieuw, nu samen met
Raffles. Erkend en gesteund werden thans de aan
spraken van Djauhar, met wien 22 April 1819 een
tractaat werd gesloten, behelzende in hoofdzaak: le.
eeuwige vriendschap en belofte eikaars vijanden niet
te helpen; 2e. Engelschc hulp om Saif te verdrijven;
3e waarborg van vrijen handel der Engelschon met
vaststelling der te heffen rechten en uitsluiting van
elk monopolie; 4e. toelating en bescherming dosgcwenscht van een Britsch agent; 5e. verzekerde handelsgcmeenschap met de havens van Atjèh en
Lhöfr Seumawè, wanneer die met andere door blok
kade als anderszins mocht worden verstoord, onder
beding, dat geen contrabande-import zou plaats
hebben; 6c. de soeltan beloofde „to cxcludo the
subjects of every other European power, and likewise all Americans, from a fixed habitation or residence in his dominions”, en „not to enter into any
negotiation, or to conclude any treaty, with any
power, prince or potentate whatsoever, unless with
the knowledgo and consent of the British Govern
ment”; 7e. niet toelating tot vestiging van eenig
Britsch onderdaan, indien de Britseho agent daarte
gen bezwaren oppert; 8e. vertrekking aan den soeltan van wapenen en munitie en 50.000 Spaanscho
dollars als „a temporary loan, to ue repaid by His
Highncss at His earliest conveniencc”; 9e. ratifica
tie door den Gouv. Gen. binnen 6 maanden van het
verdrag, dat zou worden gerekend onmiddellijk van
kracht te zijn. Kort nadien liet Saif zich troosten
met een jaargeld van 6000 dollars. Zoo raakte Djau
har zijn mededinger kwijt, maar Pólém, hoofd der
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XXII Moekim cn feitelijk ook van Groot-Atjèh,
wcnsckto Djauhar niet te erkennen. Onmachtig
zich ter hoofdplaats te handhaven, moest deze
zich bij wijlen terugtrekken naar Pidië. Hot verdrag bleef „a dead letter”. Djauhar overleed 1 December 1823.
Op hem volgden nog: zijn zoon Moehammad
Sjah (31), 1823—1830; diens zoon Soeleman Ali
Is kan dar Sjah (32), 1836—1857; Ibrahim (of Ali
Alaidin) Mansoer Sjah (33), zoon van 30, 1857—
1870; S. Mahmocd Sjah (34), zoon van 32, 1870—1873; en ten slotte Toeankoe Moehamat Dawot (35),
kleinzoon van 33.
Ingevolge de Londensche conventie van 13 Aug.
1814 gaf Engeland terug: het deel van Compagnie's
nalatenschap, dat Holland op 1 Jan. 1803 nog had
bezeten, minus de Kaap en eenige West-Indische
eilanden. Zoo op Sumatra o.m. Padang en Palembang; maar Natal en Benkoelen bleven Engelsch.
Raffles werkte de tenuitvoerlegging tegen,
cn zijn Hollander-haat leidde in Straat Maiaka tot de bezetting van Singapore en tot
het vermelde Atjèh-tractaat. Gevoeld werd de
behoefte aan nadere regeling, maar de opbloei van
Singapore, welks bezetting niet viel recht te praten,
minderde het verlangen daarnaar aan Britsche zijde.
Eerst nadat men onzerzijds had laten dóórscheme
ren zijn aanspraken op Singapore te willen opgeven,
vond rnen den overbuur bereid. Den 17cn Maart
1824 werd gesloten het Londensch tractaat, waarbij,
tegen afstand van alle etablissementen op het vaste
land van Indië en van alle aanspraken op Singapore,
Nederland zich zag toebedeeld alle Engelsche be
zittingen op Sumatra, onder toezegging, dat daar
'een Britsche kantoren meer opgericht of tractaIcn gesloten zouden worden. Bij explicatievc nota
wei d echter van Nederlandsche zijde, geheel in strijd
met don geest van het contract, ontkend „any de
sign to aim at political supremacy”. En ten aan
zien van Atjèh boloofden onze diplomaten, dat
hun Gouvernement „s’appliquera sans délai a régulariserses rapports avec Achecn, de manière quo eet
Etat, sans rien perdre de son indépendance, offre
tl navigateur et au commersant cottc constante
écu rité, qui scmble nc pouvoir y être ótablio que
ii 1’exercicc modérèd’uneinfluenceEuropéennc”!
Alsof zoo iets ware te houden! Van Engelsche zijde
'«.-loofde men de Atjèh-ovoreenkomst van 1819
zon spoedig mogelijk te veranderen in „a mere com
mercial arrangement”. Men verzuimde zulks ech
ter, on zoo kreeg Atjèh niet to hooren, hoe er tusschon Engeland en Nederland een regeling was gotroffen, waarin het ten nauwste was botrokken.
De volgende jaren zijn vol conflicten, gevolgen
van onze expansie langs Sumatra’s Westkust, waar
tijdens het Engelsche tusschen bestuur hersteldo.Atjèhscho invloeden werden gebroken, en van do
zoogenaamde „smokkelarij” en slavenhandel van
don Atjèhor cn onze daartegen toegepaste middelen.
In 1829 poogde onzo ambtenaar to Tapanoeli Baroes
te bezetten, wat de daar gevestigde Atjèhers ver
hinderden. Dezen overrompelden daarop ons fort
to Tapanoeli. In 1830 sloot Resident Mac Gillavry
een (nimmer bekrachtigd maar evenmin geannuleerd)
tractaat met den radja van Troemon, die daarbij als
onafhankelijk van Atjèh werd erkend. Begin 1831
worden Ajerbangis en Natal belegerd door Padri’s
aan do land- en Atjèhers aan de zeezijde. Datzelfde
jaar werd to Koeala Batèë eon Amorikaansch schip
geplunderd, waarvoor die plaats later door eon Amo
rikaansch oorlogschip word getuchtigd. In Dcc. 1831
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werd Katiagan genomen tot fnuiking van den onzerzijds als sluikerij aangemerktcn Atjèhschen handel,
en met gelijk doel bekruiste men in volgende jaren
de Westkust. In 1832 scheen in de Padangsche Bovenlanden het spel gewonnen. De posthouder van
Tapanoeli rapporteerde, dat men in Troemon meendo, „dat er met goed gevolg niets meer tegenhctGouvernement was uit te richten, en het beste maar was
zich stil te houden en vredelievend de vloot te ontvangen, die bestemd zou zijn om de Atjèhers te onderwerpen”. Zóóver ging de expansiezucht van den
Gouv. Gen. Van den Bosch echter nog niet. Hij
bepaalde bij missive dd. 9/1—1833 de Singkelrivior als grens, waar bezuiden alles Nederlandsch
gebied moest worden. In Mei 1834 mislukte weer
een poging om Barocs te bezetten. In 1836 werd de
gouvernoments civiele schoener Dolfijn met f 30.000
aan boord door de Inlandsche bemanning tusschen
Padang en Natal afgeloopen. Toen de schoener door
een oorlogschip te Atjèh werd teruggevonden, werd
de uitlevering den commandant geweigerd, omdat
deze geen machtigingsbrief had van den Gouverneur
Generaal, en de soeltan had tegenvorderingen. Naar
aanleiding van dien gingen in 1837 de heeren Ritter
en Van Loon naar Atjèh. Zij hadden tevens in gehei
men last, te onderzoeken, op wat wijze de peperhandel
aan Nederland dienstbaar zou zijn te maken. De Dol
fijn bleek hun te zijn verbrand, en geld, geschutenop
varenden onder socltans hoedo, hoewel deze daar
omtrent anders vertelde. Hun voorstellen tot ver
meestering van den peperhandel waren naar hun
eigen' getuigenis van „een eenigszins dwangzuchtig
en gewelddadig voorkomen” en werden niet gevolgd,
ovenmin als hun raad om in de Dolfijnzaak „de eer
onzer regeering met klem te handhaven en den Sul
tan door strenge maatregelen te dwingen aan onze
billijke oischen te voldoen.” In April 1839 werd .
Baroes bezet. Volgde in October een aanval van de
Atjèhers van Tapoes on Singkel, welke plaatsen
daarop respectievelijk in April en Mei 1840 mede
werden vermeestord. De voorspelling kwam niet
uit, dat op die drie plaatsen binnen kort een handel
zou opbloeien, veel bclangrijker dan die van Pa
dang, en dat allo Atjèhsche peperhandel er heen zou
worden gelokt. In 1840 sloot de Gouverneur van
Sumatra’s West-kust, Micliiels, een (nimmer
bekrachtigd) contract met Troemon, dat tot
Atjèh behoorde doch sterk genoeg was om al
leen to staan, om het te doen dienen als
voormuur tegen Atjèh. Nadat Singkel medio
1848 een Atjèhschen overval had doorstaan, tracht
te men do goede gezindheid van Troemon te krijgen
middels een maandgeld ad ƒ 200 aan, den radja. In
1844 werden twee Engolsche vaartuigen te Koeala
Batèëcn Meureudoo geplunderd, waarvoor die plaat
sen door Engclscho oorlogsschepen werden getuch
tigd. In 1851 werden de Batoc-eilandcn van een
Atjèhsche bonde gozuiverd. In dat jaar werd ook een
Napolitaansch schip on in 1852 een Engelsch door
Atjèhers geplundord. Onze regeering beproefde door
vlagvertoon den soeltan tot onderhandelen te bewe
gen. Do in 1855 gezonden oorlogsbrik Do Haai werd
echter vijandig ontvangen. Do zonding in 1S56 van
hot oorlogsfrcgat Prins Frederik dor Nederlanden,
dat ter voorkoming van gelijko bejegening, een brief
meokreeg van den gouverneur van Sumatra’s West
kust Genoraal J. van Swieton, bewerkte, dat do sooltan schreef toenadering te wenschen. Tegelijk vroeg
hij echter den gouvernour van Singapore advies, in
eon ons vijandigon geest. 30 Maart 1857 sloot Geno
raal van Swietcn mot S. Ibrahim Mansoer Sjah eon
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den 9den Mei d.a.v. bekrachtigd contract, houdende
wederzijdsche toelating ten handel, tegengang van
zee-, strand- en menschenroof, cn afzien over en
weer van vroegere reclames. Maar zes Inlandscho
matrozen, gedeserteerd van het schip van Generaal
van Swieten werden niet uit geleverd. Dra rezen er
nieuwe kwesties. In 1861 werden twee onder Ncd.
vlag varende schepen uit Priaman, naar aanleiding
eener schuldvordering op iemand van daar, door
Radja Oedah van Kloeang naar Atjèh opgebracht.
Toen men genoegdoening kwam vragen, heette
Radja Oedah al ontslagen. De schade verzocht de
soeltan te verhalen op Radja Oedah’s te Priaman
uitstaande schulden. Dit bleek ondoenlijk. Maar
waar haar rechtmatigheid was erkend, werd de vor
dering den benadeelden uitbetaald bij wijze van
voorschot aan den soeltan. Terugbetaling werd nim
mer verkregen. Door het Siak-tractaat van 1858
kwamen Siak en onderhoorigheden tot aan de Tamiangrivier onder Ned. suzereiniteit; ook Batoe Bara bijv., dat tot 1720 Atjèhsch was geweest, en waar,
evenals in andere Siaksche onderhoorigheden, Atjèh
zich de laatste jaren weer had doen gelden. Waar
op in Febr. 1S63 een Atjèhsche vloot Deli bedreigde,
Asahan en Serdang zich vijandig toonden, en in Mei
1863 de Atjèhers de Ned. vlag te Batoe Bara bescho
ten. Om opheldering gevraagd, zeide de soeltan Ba
toe Bara te hebben doen beschieten, omdat het geen
„wasé” wilde betalen. Dat onze vlag er woei wist hij
niet. Anders had hij wel geprotesteerd, daar de kust
tot Tanah Poetih (ver bezuiden Asahan) hem be
hoorde. In 1864 werden eenige Chineezen van P.
Pinang te Tamiang vermoord. Het hoofd daar wei
gerde verantwoording: hij voerde de At jèhsche vlag.
Een kleine expeditie bracht Asahan en Serdang in
onderwerping, een Atjèhsche versterking op P.
Kompei werd geslecht, en te Tamiang de Atjèhsche
vlag neergehaald, terwijl de moordenaars der Chinee
zen werden gestraft. Ter Westkust werd de Atjèh
sche slavenhandel op Nias tegengegaan, en bij Singkel vielen beroeringen te stillen. De stemming in
Atjèh werd door een en ander niet beter: in 1867
werd de kennisgeving van het optreden van Gouv.
Gen. Mijer door den soeltan niet beantwoord, en in
1868 werd een Engelsche schoener geplunderd. Eeni
ge maanden later ontried het Straits-bestuur alle
vaart op Lhcf Seumawè, Keureutöë en Idi, wegens
daar heerschenden oorlogstoestand. In 1870 had een
Engelsche brik te klagen over in een Atjèhsche ha
ven ondervonden mishandeling. Wegens vijandelijk
heden tusschen den soeltan en de hoofden van Peusangan en Lhöfr Seumawè werd medio 1870 het be
zoek van de Noordkust ontraden. De handel leed, en
de Straits-pers eischte krachtige maatregelen. Onze
regeering begreep toen te moeten ingrijpen. Het in
1871 met Engeland gesloten Sumatra-tractaat stelde
haar daartoe in staat: van haar belofte niet te
raken aan Atjèh’s onafhankelijkheid werd zij
ontslagen. Onze zeemacht bezocht meer dan
vroeger de Atjèhsche wateren, ter beveiliging van
handel en scheepvaart. Ook werd onderzocht, waar
kustlichten waren op te richten. Verzoeken van Pidië, Pasè en Idi om onder Ned. bescherming te ko
men werden echter afgewezen: Atjèh’s integriteit
wilde men handhaven. Toen Atjèh het Straits-be
stuur raad en hulp vroeg tegen Nederland, rees on
zerzijds de wensch naar waarborgen voor eene goede
verstandhouding. De controleur Kraayenhoff ging
ter bespreking van een en ander in 1872 naar Atjèh,
maar alle autoriteiten daar heetten ziek of afwezig.
Van Simpang Oelim, dat, hoewel gewaarschuwd het
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niet te doen, vijandelijkheden pleegde togen Idi en
Keuroutöc, werd een oorlogsvaartuig „Gipsy” opge
bracht, dat, zonder vlag of papieren, een paar handelsprauwon had geplunderd. Op Atjèh wekte dit in
grijpen ontstemming. Ult°. October 1872 werd den
soeltan de a.s. komst bericht van een gezantschap
ter onderhandoling over een nieuw contract. In De
cember kwam een Atjèhsch gezantschap te Riouw
met het schriftelijk verzoek van den soeltan om het
bezoek nog wat uit te stellen. Hij wachtte nog ant
woord op een brief aan den soeltan van Turkye, en,
zoo lichtte men mondeling toe, zijn partij, die onze
Regeering genegen was, zou zich intusschen kunnen
versterken tegen een Arabische ons vijandige groep.
Daarin werd bewilligd. In Januari 1873 hoorde men,
dat de soeltan iemand naar Frankrijk had gezonden
om hulp en bescherming te vragen. De nog te Riouw
vertoevende gezanten veinsden van niets te weten.
Zij werden per oorlogschip, dat tevens do Gipsy aan
den soeltan had uit te leveren, via Singapore naar
Atjèh teruggebracht. Isa hun vertrok van Singapore
bleek, dat zij daar de Consulaire ambtenaren van
Amerika en Italiëhadden bezocht om hen tot een con
tract over te halen, en de consul van Amerika zou een
concept-tractaat hebben ontworpen. Het schrik
beeld rees, dat een andere mogendheid zich op
Atjèh zou vestigen, en wij het bezit van Sumatra,
als vóór 1824, met een buurman zouden hebben te
deelen! Toen werd snel doorgetast. De vice-president
van den Raad van Indië J. F. N. Nieuwenhuyzen ging
als regeeringscommissaris naar Atjèh, — op den voet
gevolgd door een expeditieleger onder Gen. Maj.
G. M. Kohier, — om ophelderingen voorde toekomst
waarborgen te eischen. Daar geen voldoening werd
verkregen, werd den 26en Maart de oorlog ver
klaard. De troepen
3600 man), den 5en April ter
reede verzameld, landden iets beoosten het tegen
woordige Oelèë Lheuë. Een strand bivak werd inge
richt. Doel was nu het soeltansverblijf („dalam”,
vulgo „kraton”), maar men wist niet waar dit lag.
Heelemaal was men slecht georiënteerd. Toch werd
niet ingegaan op pogingen tot toenadering van T.
Nè*- van Meura^sa, een Atjèhsch hoofd van wiens
voorlichting door de 2e expeditie wel werd partij ge
trokken. Den lOen werd de versterkte moskee geno
men, maar weer verlaten. Den 14en werd ze ander
maal veroverd. Bij haar bezichtiging sneuvelde Gen.
Kohier. Het bevel ging over op den kolonel E. C. Van
Daalen. Men wist niet, dat men zich in die moskee
vlak bij de „dalam” bevond. Na een tegen deszelfs
hoofdpoort den 16en met te geringe middelen onder
nomen aanval, meende men, dat het nog maar tegen
een voorwerk was, dat men het hoofd had gestooten.
Men achtte zich te zwak, trok den 17en naar het
strand terug, en wegens de vermeende grooie onvei
ligheid der reede in de komende maanden werd
machtiging gevraagd en gekregen terug te koeren.
Den 29on vertrok men. Achter bleven een paar sche
pen om Atjèh te blokkeeren. Na medio 1873 werd
die blokkade meer effectief. In- en uitvoer worden
zooveel doenlijk belet, behalve bij tijden te Idi, dat
den 7en Mei onze vlag hoesch.
Een nieuwe expeditie, ruim 6000 man sterk, en la
ter nogmeer,onderDuit.-Gen. J. Van Swieton, met als
2en bevelhebber den Gen.-Maj. G. M. Verspijck, landdeden9enDecember 1873 bij Pedro-punt, beoosten do
monding der Atjèh-rivier. In de volgende dagen ging
het voorzichtig langs het strand naar de riviermon
ding cn verder langs den rechter oever naar boven
tot Peunajöng, dat den 18en werd bezet. Dit werd do
basis voor de verdere krijgsverrichtingen. Alle troe
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pon en middelen werden er samengetrokken. De tot
nu toe gevolgde operatiolijn werd verlaten en do ge
meenschap met de schepen langs de rivier vorzekerd.
Na een poging om den sooltan per brief tot onderwer
ping te bewegen, waarvan onze zendeling Mas Soomo
Widikdjo hot slachtoffer werd, werd zwaar vestinggeschut tegen den kraton in stelling gebracht. Do
daartoe geschikte plaats te Panté Pira* werd echter
niet dan na in bloedige gevechten uitloopende ver
kenningen gevonden. Den Gen Januari 1874 werd op
den linker oever de bekende moskee bezet, van
waaruit de kraton vervolgens, evenals van uit Pantó
Pira*- werd bestookt. Den 12en werd Koeta Goenöngan ten W. van den kraton genomen en, toen den
23cn de Z. en 0.-zijden werden omgetrokken, bleek
bij een verkenning uit Koeta Goenóngan in den
morgen van den 24en, dat do kraton was verlaten.
De aggressie werd thans gestaakt en de gelegen
heid afgewacht om een soort Siak-tractaat te sluiten.
Maar S. Makmoed stierf en de hoofden bleven ons
mijden. Toen verliet men het denkbeeld der integri
teit van Atjèli voor het later wel eens dus geheeten
„artisjokken-systeem”. Groot-Atjèh werd den 31en
Januari tot Gouvemementsgebied geproclameerd,
waarover goneraal Van Swieten het bestuur zeide te
aanvaarden, en de radja’s dor onderhoorige kuststa
ten trachtte men, los van Atjèh, erkenningen van
Nederlands souvereiniteit te doen teekenen. Dat
lukte met enkelen, die hun handel voor blokkadeschade wilden hoeden. De „Koeta Radja” gedoopte
dalam werd versterkt en ingericht tot vast verblijf,
van waaruit door een staatkunde van vrede en toe
nadering de Atjèher zou worden gewonnen. „Dat re„deneering, opvoeding en wat dies racer zy eerst dan
„vat krijgen op Mohammcdaansche laatdunkend„heid, wanneer deze zich geplaatst ziet tegenover
„onwrikbare overmacht” (dr. Snouck Hurgronje)
was nog niet geleerd, en tevergeefs waarschuwde
Teukoe Nèc: „Als Mijnheer tegen de Atjèhers het gevcelii . taakt zooals nu, dan heeft dat nadeelige ge
volgen”. Men overschatte de waarde van het kratonbezit en het effect ervan op den At jèher. Deze voelde
zich geenszins geslagen. Eer voelde hij zich gesterkt
in zijn onoverwinnelijkheidswaan door onze „afwachtendchouding”. Het verlies van den dalam weet
hij aan de lafhartigheid der strandbewoners. Zijn
eigendujik groeide, zijn kafirhaat laaide op, en dra
zahien (ie benden af ter bestrijding volgens den wil
de Allerhoogst en van de meest gehaten aller ongeloovigen: de „kaphé oelanda”.
Den Kien April vertrok Gen. van Swieten met zyn
hoofdmacht naar Batavia. Van zijn 385 officieren en
7889 minderen waren er rosp. 28 en 1024 gesneuveld
of gest orven en 52 cn 1181 geëvacueerd. Do Kol., la
ter Gen. J.L. J.H.Pel, trad op als Civiel en Militair Ge
zaghebber mot 128 officieren en 3151 minderen. Hij
had in last: do onderwerping der hoofden,zoo veel mo
gelijk bij minnelijkeschikking, actieve verdediging on
afwachtende houding. Door den vijand getaquineerd, vestigde men posten tot beveiliging van Kocta Bad ja, de Atjèh-rivier cn Meuracsa. Do troepen
macht groeide, maar do onderwerping vorderde niot.
Toon ontwierp Gen. Pel een stelsel om GrQot-Atjóh
af te sluiten van de zee. Zijn bctcekcnis naar buiten
zou het verliozon, ver/et zou onmogelijk worden.
Dienovereenkomstig werd bij geheim besluit van don
nieuw opgetreden Gouv. Gen. van Lansbcrgo d.d. 10
Nov. 1875 gelast, de VI, IV en IX Moekims dor sagi
XXV Mookim te verovoron, daarna hot terrein ton
Oosten van do Atjèh-rivier te zuiveren, en voorts ze
kere punten aan de kust te bezetten. Tijdens de uit
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voering van dat program bezweek Gen. Pol den 24on
Febr. 1870. Zijn opvolger Gen. G. B. T. Wiggers van
Korchcm wilde eerst hot werk op Groot-Atjèh voltooi
en, alvorens op to treden tegen Simpang Oolim, waar
toe do landvoogd den tijd gekomen achtte. Zoo werd
hij den Gen Nov. 1876 vervangen door don Gen. A. J.
E. Diemont. Het program werd afgewerkt, en op zijn
Atjèh-reis in Maart 1877 aanschouwde de Gouver
neur Generaal het gunstig effect. Verdere agressie,
meende Z. E., zou in den weg staan aan do toenade
ring, waartoe de neiging zich van verschillende kan
ten liet bespeuren, ’s Vijands wantrouwen moest
men thans trachten te overwinnen. Zijn moskee zou
men daarom herbouwen en een Gouv. bt. d.d. 10 Mei
1877 bepaalde, dat voorshands van een verder agres
sief optreden, ten doel hebbende veroveringen in het
binnenland te maken, werd afgezien. Op uit. Juni
1877 had Gen. Diemont Atjèh wegens ziekte verla
ten. Zijn tijdelijke vervanger, de Kol., later Gen. van
der Heyden, werd in Jan. 1878 Gouverneur van
Atjèh en Onderhoorigheden, tevens Militair bevel
hebber. Na een inval van Habib Abdoerrahman in
bet door ons bezette gebied in Juni 1878 werden de
strijdkrachten versterkt. Do afwachtende houding
werd opgegeven. De Gouverneur Generaal gelastte
de onderwerping der geheele Atjèh-vallei. Gen. van
der Heyden trok op tegen de XXII Moekims met
schitterend succes. „De Bovenlanders zwetsten niet
meer, maar vloden” (dr. Snouck Hurgonje). Binnen
drie maanden (den 13en Oet. 1878) werd de onder
werping verkregen van Habib Abdoerrahman en
Teukoe Moeda Bas-ét, en in Sept. 1879 was alle ver
zet gebroken. Groot-Atjèh was veroverd en wie niet
had willen buigen was uitgeweken naar Keumala of
elders. Oelama’s en bendehoofden vonden geen nieu
wen aanhang. Het volk kwam af naar Koeta Radja
om handel te drijven, feest te vieren, of uit nieuws
gierigheid. Van grooten dienst bij de leiding der Inlandsche zaken was de intelligente ijverige T. Nja*
Moehamat, door ons regent, door de bevolking Radja
Moeda geheeten: Vertrouwend in Kömpeuni’s
macht en energie, beijverde hij zich de wenschen van
hot bestuur te verzoenen met de belangen en den
aard van den Atjèher. Alles ging goed. Zelfs een ver
maard en algemeen geacht oelama: Teungkoe Sjeich
Marahaban kwam in onderwerping. Talrijke pa
trouilles beschermden de goedgezindo bevolking te
gen kwaadwilligen, elk optreden van benden werd in
de kiem gesmoord. Er heerschte rust. In 1SS0 viel er
geen schot. Had men in die richting volhard en mid
delerwijl zijn kennis vergroot van land en volk, po
litieke on maatschappelijke instellingen, on de ver
houdingen van do hoofden onderling, men zou ont
dekt hebben, dat het werk op Groot-Atjèh diende te
worden gevolgd door een optreden in de onderhoo
righeden. Daar rustte men uit van den strijd, en werd
hot geld verdiend om dien to voeden. Het mocht niet
wezen! Een reeds einde 1S79 begonnen actie, om den
Gen. van dor Hcijdon zijn plaats te doon ruimen
voorden heer A. Pruijs van den Hoeven, vond zijn be
kroning in wat de Atjèher noemt de „vorbanning
van den éénoogigon generaal”. In Maart 1S81 werd
hij onthoven, on den Gen April nam do benoemde
gouverneur Pruys van der Hoeven hot civiel gezag en
de Kol. J. F. Haus het militair commando over. Weer
verviel mon tot do „afwachtende houding”. Het le
ger werd tot lijdelijkhoid gedoemd. De oelama’s en
bendehoofden ademdon vrijer, en weldra werden
onze poston rusteloos bestookt door de benden van
Teukoe Adan en van don later zoo bekend geworden
avonturier Teukoe Oema. In Maart 1SS3 trad als
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Gouverneur op P. F. Laging Tobias. Hij vond den
toestand bijna hopelQos en ried te kiezen tusschen:
1. concentratie in een versterkte linie, 2. nieuwe
aggressio of 3. herstel van het soeltanaat. Idee 1
ontried hij ten sterkste, zelf wenschte hij 2, maar
wetend dat de Regeering dien weg niet vilde, advi
seerde hij voor 3. De Regeering stemde toe. Een po
ging werd gewaagd. Maar een volgend Minister vilde
er niet van weten. In de geheime zittingen der
Staten-Generaal van 16 en 17 Juni 18S4 werd be
sloten tot een in 1883 door alle Atjèh-autoriteiten
ontraden eu sinds met hen niet meer besproken
terugtrekken op onze door een goed gesloten pos
tenlinie te omgeven hoofdvestiging met gelijktij
dige blokkade van de kuststaatjes. Do tot Civiel en
Militair Gouverneur benoemde Kol. H. Demmeni
werd met de uitvoei’ing dier concentratie belast.
Den 20en Aug. 1884 aangevangen, was zij zes
maanden later volbracht.
De oude posten waren ontruimd en men zat te
Koeta Radja „in afwachtende houding”, omgeven
door een linie van 16 nieuwe posten, waarachter een
1000 Meter breede strook moest worden opengehou
den. Een ceintuurbaan met drie straalbanen onder
hield de gemeenschap tusschen de posten onderling
en met Koeta Radja, en voor telefonische verbin
ding was ook gezorgd. „Af te wachten” viel practisch
alleen, waar en wanneer men ons wilde aanvallen.
Wij zochten den vijand niet op, hij ons wel; en straf
had hij niet te duchten. Voor den vijand een ideale
toestand, en een eenige gelegenheid ook voor de
oelama’s om zich te doen gelden. Teungkoe Tiró nam
de leiding. Hij vestigde zich in de XXII Moekim,
reisde het land af, en boodschapte wijd cn zijd, dat
niemand zich meer kon beroepen op „overmacht der
ongeloovigen” om zich te onttrekken aan den heili
gen strijd. Aan eenige onvoldoende gesteunde ben
den was het gelukt de Hollanders terug te dringen.
Wat viel er dus niet te bereiken bij behoorlijke oor
logvoering, met volle steun van hoofden en bevol
king I Door zijn invloed maakte Teungkoe Tirö den
oorlog geheel tot een godsdienstoorlog, en voor zoo
ver dat in Atjèh, het land van strijd en verdeeldheid,
mogelijk was, ook tot een volksoorlog. Hij wees den
benden hun plaatsen en de rayons, waarbinnen zij
mochten fourageeren (sabil-bijdragen innen), en or
ganiseerde hulpreserves van gampönglicden. Onder
wijl was Toeankoe Moehamat Dawot meerderjarig
verklaard en in de moskee te Indrapoeri tot soeltan
uitgeroepen en gehuldigd. En onze troepenmacht zat
door beri-bei’i geteisterd binnen de linie, „in de po
sitie van den aan den ketting liggenden aap, die door
een aantal knapen zonder veel gevaar voor hun wel
zijn tot dolwordens toe geplaagd kan worden”
(woorden van Dr. Snouck Hurgronje). Spoorwerken
en telefoon werden vernield, treinen beschoten, pa
trouilles overvallen, het openhouden belet van do
1000 M. vrije strook, waarbinnen de vijand zich
soms zelfs versterkte I Vanaf Koningspunt werden
de schepen in de Cedar-passage beschoten, op Poelö
Breuëh de Willemstoren overvallen; ter Westkust
liep Teukoe Oema do Hok Canton af, welks beman
ning voor 25000 dollars werd vrijgekocht; en Sigli,
Idi, en zelfs Tamiang en Langkat werden veront
rust. Onderhandelingen met een Toeankoe Abdoelmadjid, neef en schoonvader van den soeltan, en het
bezoldigen van allerlei hoofden binnen en buiten de
linie brachten natuurlijk geen verbetering. De stren
ge blokkade, waarmee de concentratie had moeten
gepaard gaan, werd slechts plaatselijk en ten halve
toegepast en in Maart 1885 geheel ingetrokken, ter-

wijl in Dec. 1885 zelfs de geringste beperking van
den handel der kuststaten met Pcnang werd verbo
den. Na de Hok Canton-historie vroeg Gen. Demmeni een scheepvoartregeling, maar bij do Regeering
rijpte een ander plan: Toeankoe Moehamat Dawot
zou worden erkend als soeltan over Groot-Atjèh. Dat
was de weg om tot algemeenc erkenning onzer souvereiniteit en tot den vrede te geraken! In December
188G kwam door den dood van Gen. Demmeni de
Kol., later Gen. H. K. F. van Teyn aan hot bestuur.
Hem werd opgedragen consequent te blijven „afwachten” en geleidelijk en als onopzettelijk aanra
kingen aan te knoopen met „Keumala”, om zoo te
geraken tot herstel van het soeltanaat. Dies werd
het verkeer tusschen Atjèhers binnen en buiten de
linie aangemoedigd. De onderwerping van voren
genoemden Toeankoe Abdoelmadjkl in Juni 1887
werd rijkelijk beloond. De militaire commandanten
van Lambaroe en Peukan Kroeëng Tjoet kregen po
litieke aanrakingen te onderhouden met hoofdenen
bevolking van buiten de linie. Eindelijk togen in
18S9/90 Panglima Meuseugit Raja, Teungkoe Kali
Malikön Adé, het sagihoofd Teukoe Nja*- Banta der
XXVI Moekim, Teukoe Né*1 van Meura^sa e. a. op
Gouvernementskosten met geld en geschenken naar
Keumala. Het bestuur wenschte die tochten ter verkrijging van vreedzame betrekkingen met den soel
tan ; de hoofden wilden gaan' ter verovering van een
aanstellingsbrief met „donderzegel” van den soel
tan, welke hun positie zoude legaliseeren; de soeltan
was geenszins afkeerig van de te ontvangen gelden en
geschenken; en toen Teukoe Oema aan Teungkoe
Tiröhad voorgehouden, wat die tochten aan de kömpeuni zouden kosten, zonder dat deze daar cenig nut
van zoude hebben, zag de teungkoe af van zijn oor
spronkelijk plan om die tochten te beletten. Zoo von
den zij plaats, en behalve het Europcesch bestuur
zag niemand zich in zijn verwachtingen bedrogen.
De Gen. Van Teyn beproefde echter niet enkel
zachte en politieke middelen. Benden, die zich bin
nen onze linie hadden genesteld, werd cn in October
1887 en Juli 1888 met kracht teruggeslagen, en ook
buiten do linie werd geageerd. Zoo leden we in Juli
1889 échec bij Koeta Toeankoe, dat in Januari 1890
bij verrassing werd vermeesterd. Ook naar Idi had
den in 1889 en 1890 expedities plaats, en in Maart
1891 werden eenige bentengs nabij Keutapang doea
genomen.
Reeds einde 1887 stelde de Gouverneur een dwin
gende scheepvaartregeling voor met horstel van een
post te Lbo*- Seumawè. De Regeering wildeniet, maar
geleidelijk werd toch de sluiting verkregen, eerst
van de West- en later ook van de Noordkust. Het
gewaande gunstige effect en nieuwe voorstellen van
Gen. Van Teyn, dioden 23cn April 1891 wegens ziek
te aftrad, bewerkten, dat na de korte bestuurs
periode van Kol. F.Pompe van Meerdervoort, de uit.
Januari 1892 opgetreden gouverneur Kol. C. Deykerholï en de Resident der Padangsche Bovenlanden
G. A. Schcrer in commissie werden gesteld tot voorbe
reiding eener scheepvaartregeling. Deze trad in wer
king in October 1892 voor de Oostkust en April 1893
voor Noord- en Westkust. Van de havens waren
alleen Idi, Lhöf- Seumawè en Poelö Raja open voor
den algemeenen handel. De ovex-igen waren slechts
toegankelijk voor de kustvaart. Alle in- en uitvoer
geschiedde onder onze controle via die drie plaatsen.
Wij hieven de rechten, en betaalden die aan de
radja’s. Misdroegen zij zich, dan werden zij gestraft
met sluiting hunner havens. Aldus de theorie, waar
van de consequente toepassing nog al te wenschen
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overliet. Ware dat anders geweest, het succes zou
zich ook dan hebben laten wachten. Enkel met blok
kades, scheepvaart regelingen en dergelijko uitwen
dige middelen was een volk van geringe behoeften
als het Atjèhsclio niet te bedwingen. De handel met
Penang mocht desnoods stilstaan, de eigen bodem
leverde alle noodzakelijko levensbehoeften, on voor
het overige wisfmon zich wel te behelpen. Een zeer
gelukkige gebeurtenis, vallende in de bestuursjaren
der gouverneurs Pompo van Meerdervoort en Doykerhoff was de religieuse en politieke verkenning van
Atjèh door Dr. C. Snouck Hurgronjc. In 1889 reeds
wilde die Leidsche geleerde Atjèh vanuit de Straits
bezoeken, hetzij als onofficieel Europeaan, hetzij
onder Arabischen naara; maar Gouverneur Van
Teyn vreesde, dat zulks de op handen gewaande on
derwerping eener gewaande Keumala-partij zou
kunnen schaden. Ten slotte vroeg toch de gouver
neur ’s heeren Snouck’s overkomst, om te onder
zoeken, „hoe na Teungkoo Tirö’s dood de gezindheid
was der geestelijke partij in ’t algemeen en in welke
richting zij zou trachten invloed uit te oefenen op
Keumala”. Van Juli 1891 tot Febr. 1892 verbleef
Dr. Snouck in Groot-Atjèh. Do uitkomsten van zijn
hoogst belangrijk onderzoek legde hij neer in
een „Verslag omtrent den religieus-politieken toe
stand in Atjèh”. Veel daaruit wordt teruggevonden
in het in 1893 verschenen werk „De Atjèhers”. Het
verslag stelde voor het eerst de ware beteekenis van
het verzet in liet licht, alsook onze dwalingen der
laatste jaren, en raadde in hoofdzaak: 1. het hof van
Keumala met wat daarbij hoort links te laten liggen,
als eene voor den loop der dingen overschillige zaak;
2. mot de actief vijandige partij niet te trachten te
onderhandelen, maar haar zeer gevoelig te slaan,
brengende haar leer en haar eigenbelang mee, alleen
\ oor overmacht te zwichten; 3. vervolgens te streven
üvr herstel van het vertrouwen in de bedoelingen der
Kömpeuni, door bevordering van landbouw, n ij ver
heid en handel. Die adviezen, welke later niet wei
nig hebben bijgedragen tot een grondige wijziging
van de Atjèh-politiek, hadden geen dadelijk succes.
De Regeering schrikte terug voor de lasten eener
agie.-sio. Gouw Dcykcrholï stelde in Juli 1893 zijn
beschouwingen tegenover de uitkomsten van den
g*■loerde en vond daarvoor bij Gouv. Gen. Mr. C.
Fijnaoke.r Hordijk een willig oor.
Slechts weinige dagen later zag Tcukoe Oema er
/ijn voordeel in weer cens vergiffenis te vragen voor
oude zonden. Zijn verleden maande tot voorzichtiglieid, maar gouverneur Deykerhoff schonk hem vol
vertrouwen, veel wapens en veel geld, waarna Oema
met Atjèhsclio strijders de XXV Moekim zuiverde.
Zelfs nam hij Kaloet, waarvoor onze troepen in 1892
herhaaldelijk het hoofd hadden gestooten. Den 30cn
Sopt. 1893 werd Oema officieel begenadigd on als
„Teukoe Djochan Pahlawan” benoemd tot „panglima prang bosar”, die op gouvernements kosten een
vast legioen van 250 man mocht onderhouden. Het
stelsel om de bonden door Atjèhers te doon bestrij
den, werd nu ook beproefd in de XXVI Moekim,
waar do zuivering van het terrein beoosten do ge
concentreerde linie werd opgedragen aan het sagihoofd T. Njafr IJanta, den oelèëbalang T. Tjoot
Toengköb, en T. Nèfr MeuraSa. Het resultaat was
onbevredigend, waarom het werk ook daar aan Oema
werd opgedragen. Hij speelde het klaar. Nu waren do
bonedenstreken der XXII Moekim aan do beurt. Den
20en Nov. word Aneufr Galöng vermecstcrd on begin
1894 Seunculób. Oorspronkelijk bedoeld als punten
van uitgang en ondersteuning voor onze patrouilles
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ter beheersching van het veroverd gebied, werden
lijdelijke buitenposten opgericht met daartusschen
gewoonlijk door lieden vanOema bezette blokhuizen.
Binnen do linie was het nu veilig, in den naasten
omtrok ging het, maar de communicatie met de
buitenposten was zeer onveilig,vaak zelfs verbroken,
en waar hot wachtwoord was: „geen gewonden krij
gen”, liepen er maar zelden patrouilles, en dan nog
met zorgvuldige mijding van den vijand. Den 7en
Maart 1896 kreeg een patrouille uit Ancu* Galöng
onder den kapitein Van Blokland zeer zware ver
liezen, en in de volgende dagen trad de vijand steeds
driester op. Gen. Deykerhoff wilde nu den 30en
Maart Oema de Lam Kra^-moekims doen zuiveren.
Den 2Gen werden hem daartoe verstrekt 380 achter
laders, 500 voorladers, en groote hoeveelheden mu
nitie, opium en geld. Geruchten, dat hij zich tegen
ons zou keeren, vonden bij den generaal geen geloof,
tot het den 29en vaststond: Oema, die feitelijk steeds
er op uit was geweest slechts zich zelf en de oorlogs
partij te bevoordeelcn, achtte zich thans sterk ge
noeg om het masker af te werpen en openlijke vij
andschap te stellen in de plaats van zijn vroegere
geheime tegenwerking. Het was de eerste werkelijke
dienst dien hij ons bewees! De noodzakelijkheid van
krachtig optreden werd thans algemeen beseft en de
Gouv. Gen. Jhr. C. H. A. van der Wyck achtte het
oogenblik aangebroken om in Atjèh een nieuwe
gedragslijn te aanvaarden. Er werden troepen ge
zonden. Gen. Deykerhoff werd eervol van zijne functiën onthoven. Met het bestuurswerk werd tijdelijk
belast de Resident K. F. A. Van Langen en met het
militair commando de Kol. J. W. Stemfoort, bei
den onder do bevelen van den als regeeringscommissaris optredenden legercommandant den Luit.
Gen. J. A. Vetter, die den 7en April op Atjèh aan
kwam. Hot tijdperk der concentratie was hiermede
afgesloten.
Naaste doel was thans: tuchtiging van Oema.
Om dat doel zoo krachtig mogelijk te kunnen na
streven, zonder troepen to behoeven te gebruiken
om de gemeenschap met de posten der buitenlinie
open te houden en de bezettingen van het noodige
te voorzien, oordeelde de regeeringscommissaris het
nuttig die posten op te heffen. Of dat goed was ge
zien?
Opgeheven werden 12 April Bileuë en
Lam Koenjèt in do XXV Moekim, den 17en Aneu*
Galöng, Seuneulöb, Lam Soeët en Lam Baréh in de
XXII Moekim, on don 21 en Toengköb, Tjöt Rcuëng
en Kroeëng Gloempang in do XXVI Moekim. Het
kostte ons totaal 230 dooden én gewonden, waar
onder 8 officieren. Alleen Tjöt Goeë werd aange
houden. Na een tot niets leidende briefwisseling met
Oema worden den 27en diens stellingen in de VI
Moekim gebombardeerd. Uit alle sagi’s stroomden
do strijdlustigen toe om Oema bij to staan. Om
hen uiteen te doen gaan, hadden in do volgende
dagen tal van n ovenoperaties plaats, zoo door de
landmacht als door do marine. Volgde nog een tijd
van slecht weer, zoodat eerst van 23 op 26 Mei Oema’s stellingen in de VI Moekim werden geforccord.
Vervolgens werden tot machtsvertoon of tuchtiging
tochten gemaakt naar do XI Moekim en do III
Moekim Daröj (29 Mei); do IV Moekim (begin Juni);
Lam Krafc (9/10 Juni); V Moekim Mön Tasië*- (16
Juni); Kroeëng Raba (22 Juni); Ladöng, Kroeëng
Kale en XIII Moekim Toengköb (23 Juni); door dj
IX Moekim naar Lam Soeët en Seuneulöb (26 Juni).
Over ’t algemeen werd geen nauw contact mot den
vijand verkregen, maar van zijn eigendommen werd
betreurenswaardig veel vernield! Daarmee was do
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tuchtiging van de in verzet gekomen hoofden of van
hun gebieden volbracht, de veiligheid onzer hoofd
vestiging verzekerd en de rust in de aangrenzende
streken hersteld. Zoo kon Gen. Vetter den 2Sen Juni
Atjèh verlaten. Den 29en werd Aneu*- Galöng door
Overste Van Heutsz verrast. Eén kwartier duurde
de nachtelijke vermeestering door de maréchaussée
onder Kapt. Jhr. Graafland en het peloton snelladers van het 3e bat. inf. onder Luit. Rijnen. Het was
de eerste zware klap dien de vijand ontving: toen het
licht was geworden, telde men in en om de verster
king 110 dooden; maar ook wij kregen 6 gesneuvel
den en — matte kogels en schampschoten niet medegerekend — 33 gewonden, waaronder 4 officieren!
De nieuw benoemde gouverneur J. J. K. DeMoulin,
die 5 Juli op Atjèh kwam, bezweek twee dagen later
aan een zonnesteek. Als wd. gouverneur trad den
1 len Juli op de kolonel J. W. Stemfoort. Na vestiging
in begin Juli van een bivak te Lhös. Nga, keerde de
bevolking der XXV Moekim en vooral der IV en VI
Moekim in grooten getale terug. Het betrekken van
een bivak te Tjöt Mantjang had gelijk effect ten aanzien der bevolking der XXVI Moekim en der V Moe
kim MönTasië*". Eind Juli en eind Augustus werden
de XXII Moekim bezocht, waar begin September
zelfs tot Seulimeum en Reuëng2, het uiterste punt
der Atjèh-vallei, werd doorgedrongen. Het centrum
onzer operaties aldaar werd in November verlegd
van Samagani naar Indrapoeri, waarop het in de
benedenlanden met succes toegepaste systeem van
rusteloos opzoeken en vervolgen van vijandige ben
den en individuën ook tot de bovenstreken werd
uit gebreid, en met hetzelfde gunstige gevolg.
Per brief d.d. 14 September 1896 stelde nu de
Gouverneur Generaal Jhr. van der Wyck het opper
bestuur voor om op Atjèh te doen volgen een stelsel
van actieve beheerscliing der drie sagi’s van GrootAtjèh. Steunend op de geconcentreerde stelling zou
den drie mobiele colonnes vanuit beheerschende
punten (Lhöfr Nga, Tjöt Mantjang en Indrapoeri) het
omliggend gebied onafgebroken bewaken, de goedgezinden daadwerkelijk beschermend en aan de
twijfelachtig gezinden juist door die bescherming het
voorwendsel ontnemend om zich gewapend te ver
toonen, met het doel om die wapenen te gelegener
tijd tegen ons te keeren. De beoogde tijdelijke leger
plaatsen zouden door stoomtrambanen worden ver
bonden met de geconcentreerde linie, en langs de
kust zou het stelsel van scheepvaartregeling con
sequent worden toegepast. Het opperbestuur stemde
daarmee in en bij de wet van 26 Mei 1897 werden
gelden voor tramaanleg toegestaan. 8 November
1896 trad als gouverneur op de kolonel C. P. J. Van
Vliet. Door slecht weer werd in December en begin
Januari weinig geageerd. De vijand stak toen het
hoofd weer even op, maar in de 2e helft van Januari
1897 kreeg hij weer klappen. Begin Februari werd de
mobiele colonne te Indrapoeri uitgebreid en met de
troepen van Samagani gesteld onder den overste Van
Heutsz. Nog moesten een aantal bentengs worden ge
nomen; toen-kregen ook de bovenstreken een vreed
zamer aanzien. Nadat den 16en Mei Pölém’s sterke
stelling op de Glé Jeuëng, zij het ten koste van zware
verliezen, was genomen, verbleef het sagi-hoofd af
wisselend te Seulimeum en Reuëng2. Maar Seuli
meum werd door ons bezet in October 1897 en
Reuëng2 in April 1898. Toen week hij terug tot over
de waterscheiding naar de VII Moekim Pidië. De
bezetting van die plaatsen hield verband met den
aanleg van een transportweg langs den linkeroever
der Atjèh-rivier naar Seulimeum, en de doortrek-

I

;

Icing van do trambaan, dio in October 1897 vor
derde tot Indrapoeri en den lcn November 189S tot
Senlimeum zou worden geopend.
De colonne van Lbo* Nga verdreef Oema van 9
op 13 Aug. 1890 uit Lcupoeëng. Bij verkenningen
derwaarts op 2 Oct. en 12 Nov. bleek zijn invloed
zich echter te hebben hersteld. Een expeditie, die 1
Jan. ’97 over zee naar Lhöng trok, deed hem wijken
naar Boven-Daja. De keudjroeën van Lhóng werd
wegens zijn geringe medewerking beboet met ƒ30.000.
Op 27 Febr. maakten de marechaussées een excur
sie naar Leupoeëng, in vereeniging met 2 colonnes,
een over zee en de andere over land. Verkend werd
de bovenloop der Leupoeëng-rivier en opgenomen
liet pad door de Glé Moelam-pas naar de XXII Moe
kim, waarlangs een deel der troepen den 3en Maart
te Samagani terug kwam. Maar achter onzen rug
herstelde Oema zich weer. Volgde van medio April
op half Mei een schoonmaak van Leupoeëng en
Lhóng, waarbij van de opgelegde boete ƒ 20.000 wer
den geïnd. Maar weer keerden Oema’s panglima’s
na ons vertrek terug. Den 29en Mei geraakte een
colonne van Koeta Radja in Leupoeëng met den
vijand in vuurgevecht en verdreef hem wel uit zijn
stelling, maarniet uit Leupoeëng! Zoo ging er 3 Juni
weer een colonne heen, die, gesteund door het vuur
van een flottieljevaartuig, de stellingen aan de
Ritiëngbaai nam en de moskee van Leupoeëng be
zette. De vestiging daar van een bivak maakte, dat
veel volk terugkeerde naar de IV en VI Moekim,
waar toen aanving de bevolkingsregistratie, als reeds
sedert jaren gebruikelijk binnen de geconcentreerde
linie. Dit middel om goed van kwaad volk te onder
kennen alsook dat andere: de bepaling dat geen
Atjèher zich meer gewapend mocht vertoonen zon
der wapenpas, zouden weldra over heel Atjèh toe
passing vinden. In de 2e helft van Aug. versterkte
Oema zich in het dal van Lam Tih, en een op 7
Sept. derwaarts gezonden patrouille moest terug!
Uit Koeta Radja gezonden versterking noodzaakte
Oema zich dieper in het dal terug te trekken, maar
kleine benden nestelden zich in het gebergte der IV
Moekim, en een bende viel in de VI Moekim. Niet
zonder zware verliezen lukte het den 20en Sept. die
benden te verdrijven. Maar Oema hield het dal van
Lam Tih bezet. Begin Oct. werd Oema tot den af
tocht gedwongen door een gecombineerde actie van
2 colonnes, een uit Lhöng en een uit Lam Tih. In
Jan. ’98 trok Oema met het grootste deel van zijn
macht op uitnoodiging van Panglima Pölém c.s.
uit Daja door het gebergte beoosten en bezuiden
Seulimeum naar de VII Moekim Pidië.
In Augustus 1897 ging er een expeditie naarSigli
tot zuivering der onmiddellijke omgeving onzer
vestiging aldaar, t.w. do moekims Peukan Baroe—
Peukan Söt, brandpunten van onveiligheid, van
waaruit zeerooverijen werden ondernomen tot op de
reede van Sigli. Den vijand werden zware verliezen
toegebracht, en de daar resideerende oelama’s ruim
den het veld. Van verdere aggressie werd afgezien,
vooral ook in verband met het uitbreken der cholera
onder do troepen. Maar dieper ingrijpen kon niet
uitblijven, waar, door ons optreden op Groot-Atjèh,
alles wat vijandig was zich vereenigde in Pidië. In
Januari 1898 vergaderden de vijandige elementen
te Garot, ter beraming van plannen om de kömpeuni
te bestrijden. Panglima Pölém ontwikkelde veel
ijver, Oema werd van de Westkust opontboden,
Teukoe Bén Peukan snelde toe uit Meureudoe, de
oelama Teungkoe Tjöt Pliëng nam deel in de op
perste leiding, en tal van hoofden zwoeren trouw
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aan den pretendent-soeltan, die bemiddelend optrad
in de geschillen tusschen verschillende landschappen.
Toen. werd bij gouvernementsbesluit dd. 5 Maart
1898 no. 1 geheim tot eenemcer omvangrijke expoditie naar Sigli besloten, te ondornemon omstreeks
begin Juli d.a;v.
Er werden in die maand Maart 1S9S meer belang
rijke besluiten geslagen. Zoo dat van den loen, waar
bij Dl*. C. Snouck Hurgronje reeds hiervoren ge
noemd, adviseur voor Oostersche talen en Mohammedaansch recht, werd belast ook met de functiën
van adviseur voor Inlandsche zaken enz., „wordende
„hem in het bijzonder opgedragen, zich naar het gou
vernement Atjèh en Onderhoorigheden te begeven
„zoo dikwijls, en er te vertoeven zoo lang zulks in
„het belang zijner werkzaamheden als adviseur voor
„de Inlandsche zaken noodig zal zijn”. Blijkens een
door Atjèh’s gouverneur uitgegeven circulaire was
het de bedoeling, Dr. Snouck Hurgronje blijvenden
invloed te geven op de aangelegenheden van het
civiel bestuur in Atjèh. De ambtenaren hadden hem
te beschouwen als bekleed met hetzelfde gezag als
vóór hem was toegekend aan den resident voor de
Atjèhsche zaken. Dr. Snouck Hurgronje behield
die opdracht tot Maart 1903.
Een ander belangrijk besluit was dat van den 25en
Maart 1898, waarbij de kolonel J. B. van Heutsz
werd benoemd tot militair commandant van Atjèh
en belast met de waarneming der betrekking van
civiel en militair gouverneur. Zijn Atjèh-ervaring
had de heer Van Heutsz opgedaan vooral als Kapt.
Adjt. van den Gen. Van Tcyn, en zijne inzichten had
hij necrgelegd in een in 1893 verschenen brochure
„De onderwerping van Atjèh”. Na Oema’s afval
was hij in At jèh werkzaam geweest als zelfstandig
eolonne-commandant.
De vijand kwam in Pidië niet tot een offensief.
De voorbereiding van het onze vlotte daarentegen
nog beter, dan waarop was gerekend. Zoo kon de
oxpeditie (sterk 4 bataljons infanterie met hulpwapens) één maand worden vervroegd. Den len Juni
werd van uit Sigli via Pcukan Pidië opgerukt tegen
Garot, —in het begin van het jaar de vergaderplaats
van alle vijandige hoofden, — dat spoedig in onze
handen viel. Den oen werd Padang Tidji in de VII
Moekim Pidië bereikt, waarden volgenden dag een
colonne aankwam, die den Jen uit Seulimeum was
v(, f rokken en de route had genomen over de water
scheiding. Andere tochten werden gemaakt; in allo
richtingen werd de vallei doorkruist, maar nergens
kwam lief tot grooto gevechten. Vermeldenswaard
zijn alleen het gevecht bij Koeta Pootölh op den
J2en, dat den vijand op 70 dooden kwam te staan;
de vermeestering der versterkingen in Gloempang
Pajong, Teupiën Raja en Oenóö op 18, 29 en 30 Juni,
waarbij hij 50 dooden verloor; en in de 2e helft van
Juli, terwijl een deel der troepen naar de Oostkust
was, aanrakingen met Oema, die, in de omstreken
van Tjót Moeröng en Tiró opgezocht, onze colonne
door de moekim Kcumangan bedoelde „thuis te
brengen”, wat hem 35 dooden en ons 28 gewonden
kostte. Na terugkeer der troepen van de Oostkust
werd de Gló Siblah bezet, van waaruit do omtrek
werd afgopatrouilleerd en nachtelijkc oplichtingen
werden beproefd. Den 25on Augustus 1898 werd
Tangsé bereikt mot omtrekking van do door Oema
bezette, zwaar versperde kloof, welke den gewonen
toegangsweg vormdo. Bevreesd te worden afgesnoden, verliet Oema zijn stelling en week mot de zijnen
naar Lageuën (Westkust), spoedig gevolgd door Bén
Peukan en diens bende. In den nacht van 5 op 6
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September werden Koeta Rambüng en het huis van
Béntara Kcumangan te Bcureunoen omsingeld. Een
dame van gewicht: Potjoet di Rambüng, weduwe
vair Béntara Kcumangan Potjoet Oesman, werd bij
die gelegenheid goarresteerd. Omtrent hare gezind
heid en de rol, die zij had gespeeld, gaven gevonden
documenten een minder gunstig getuigenis, zoodathaar een boete werd opgelegd van ƒ 25.000, een even
groot bedrag als in 1874 betaald aan het toenmalig;
hoofd van Gigiëng bij (voor) het hijschen van de
Nederlandsche vlag. Alle tot dusver nog niet onder
worpen hoofden kwamen thans successievelijk hun
ne opwachting maken. Maar do verzetsleiders had
men nog niet! De toestanden waren dus nog niet
gezond. Maar dat zouden zij worden! Dit toch stond
vast: vijandiggezinden zou in de Pidië-vallei geen
rust meer worden gelaten.
Het was tijdens de Pidië-expeditie, maar daar vermoedelijk niet mee samenhangend, dat zich ter
Oostkust de zgn. „Tapabeweging” openbaarde. De
hoofdfiguren uit de populaire, bijna als heilig ver
eerde hikajat Malém Diwa: Malém Diwa en Meureundam Dim waren herleefd in Teungkoe Tapa,
een Gajö uit Tèlöng, en diens echtvriendin, Zij trok
ken, wonderen doende, met een steeds wassend ge
volg het land af, en de heilige oorlog stond één op
het program. Een op 30 Juni 1898 vanuit Idi ver
richte verkenning naar Idi Tjoet werd nog denzelfden dag beantwoord met een aanval op Idi. De vij
andelijke macht groeide aan en Teungkoe Tapa ves
tigde zich te Teupin Batèë, vlak bij Idi. Den 3en
Juli kwamen een paar compagnieën soldaten te Idi
aan en den volgenden dag ging het naar Teupin
Batèë; maar men keerde terug vóór den vijand te
hebben verslagen.... Deze nestelde zich thans in
het heuvelterrein bij Idi en to Seuneubö* Atjèh.
Den 7en Juli kwam do gouverneur Van Heutsz
te Idi en met en na hem kwamen er ook troepen.
Den llen ging het op den vijand los, die vooral te
Seuneubö* Atjèh zware verliezen leed. In de volgen
de dagen werden nog verschillende tochten gemaakt,
waarna het vuur spoedig was gedoofd. Aan de geza
menlijke staatjes ter Oostkust werd ƒ 150.000 boete
opgelegd. Door heffing van een extra uitvoerrecht
op peper was deze in November al binnen.
Ook Peusangan ondervond, dat er een andere geest
in de kömpeuni was gevaren. Toen het zich onwillig
betoonde zijn versterkingen in Gloempang Doea,
Sa wang en Nisam te ontruimen, onderging het eerst
bombardementen door de marine, die het zelf kreeg
to betalen, om vervolgens door een militair bezoek
te worden genoodzaakt aan onze eischen te voldoen.
T. Tjlii6- Pousangan, die alle aanrakingen met het
bestuur vermeed, word wegens zijn houding mot
S 50.000 beboet. Aan Goudöng’s pseudo-oelèëbalang
T. TjhP Radja Itam werden ook boeten opgelegd en
eischen gesteld, die hij zoo niet gewend was. Tegen
G Oct. met zijn hoofden naar Lhöe' Seumawo opge
roepen om voor den gouverneur te verschijnen,
kwam hij dan ook niet. Zoo werd den loen naar
Gcudöng opgerukt, en in het volgend gevecht sneu
velden o.m. T. Tjhifr vd. en zijn zwager, de oelama.
Teungkoe Bahroen. Geudöng werd beboet met
S 10.000. Van Geudöng ging het naar Keureutöë,
waar vooral in Matang Koeli hevige tegenstand
werd geboden. Dat kostte de staatjes in de boven
streken 80 dooden en S 25.000.
We zagen reeds hoo Oema in Aug. 1898 vanTangsó naar de Westkust terugkeerde. Toen hij daar in
Lageuën was gesignaleerd, ging er een colonne op af,
dio 13 Sept. in de Rigaïhbaai debarkeerde; Oema
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werd achtervolgd, tot hij in den nacht van 10 op 11
Febr. 1899 nabij Mculaböb, dat hij bedoelde aan to
vallen, in een hinderlaag viel en sneuvelde.
Het streven om in de onderhoorigheden de aandeelen der hoofden in de in- en uitvoerrechten ge
heel door onze ambtenaren te doen innen, werd met
1 Jan. 1899 ten volle verwezenlijkt, terwijl met 1
April d. a. v. de afdeeling Groot-Atjèh uitgezonderd
Wè onder het tolgebied werd gebracht en te Oelèë Lhcuë een kantoor kwam voor de rechteninning.
Op Groot-Atjèh werden de toestanden door de
onderwerping van Tjoet Toengköb (Dec. 1898) en
het sneuvelen van Oema nog weer gezonder. Do
XXII Moekims verkeerden door do afwezigheid van
het sagihoofd en T. Ali Bafrét natuurlijk in de minst
gunstige positie, maar de toegepaste middelen werk
ten goed: krachtig bestuur, onafgebroken patrouilleeren, bevolkingsregistratie en passenstelsel, ver
bod van het dragen van wapenen, van ladangbouw
en van verblijf in de bergen; beboeting van moe
kims, gampöngs en personen wegens huisvesting
van kwaadgezinden, het verzwijgen van hun aan
wezigheid, het opbrengen van sabilbijdragen, het
vernielen van openbare werken, enz. enz. Zoo be
terden de toestanden meer en meer. Vrouwen en
kinderen liepen niet meer weg voor onze patrouilles,
wegen en bruggen werden op last van het bestuur
door de bevolking aangelegd, een telefoonverbin
ding over het waterscheidingsgebergte naar Sigli
kon zelfs bestaan, en wanneer er storing was op do
lijn, hadden de olifanten daar vaker schuld aan
dan de moslimin.
In Pidië was het na de expeditie rustig: de hoof
den hadden zich onderworpen, de bevolking was aan
den arbeid, en wie zich niet konden schikken waren
uitgeweken naar Tangsé. Daar huisden ook Toe
ankoe Moehamat Dawöt, Panglima Pölém, Toean
koe Moehamat Batèë en later ook T. Bén Peukan.
Van daaruit maakte men zoo nu en dan eens een
tochtje: Pölém naar Moekim VII, de soeltan naar
'Tjoembö^, Toeankoe Moehamat naar Batèë; en op
Tangsé trok men terug, wanneer men had bemerkt
dat de kömpeuni nog waakzaam was. Dat deze de
moeite zou nemen hen daar te gaan bezoeken, dat
had men niet gedacht. Toch ging het in de eerste
helft van Maart 1899 weer naar Tangsé. De vijand
•gaf zijn sterke borgstelling bij de kloof prijs, toen hij,
in front beziggehouden, bemerkte, dat een colonne
uit Groot-Atjèh zijn rug bedreigde. Hij vlood naar
alle kanten, naar Geumpang en naar Meureudoe,
en overal heen werd hij nagezet. In Meureudoe ver
volgd, vloden Moehamat Dawöt, Pölém enz. naar
Samalanga, en toen zij ook daar niet konden blijven,
keerden zij terug naar Pidië. De toestanden waren
daar nog niet zoodanig bevestigd, of op geheime
hulp en steun kon nog wel worden gerekend, en het
omringend heuvelterrein bood gelegenheid om zich
zoo noodig terug te trekken. Zoo zonden de soeltan
en Pölém brieven aan do hoofden om hen op te wek
ken tot den heiligen oorlog, waarna zij zich met hun
benden via Triëng Gadéng en Pantó Radja naar
Ndjöng begaven, om zich aldaar te nestelen te Koeta Sawang. Een compagnie infanterie nam die kocta
(Mei 1899), waarbij de vijand een gevoelig verlies
leed, maar Moehamat Dawöt was tijdig gevlucht.
Hij en de andere verzetsleider zwierven sedert rond
in de Pidiëvallei, ieder op zich zelf, met meer of min
der volgelingen. Hun actie was echter zoo onbelang
rijk, dat het werk in de Pidiëvallei en Moekim VII kon
worden-overgelaten aan het te Padang Tidji geleger-
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de 14e baton en het garnizoen van Sigli,terwijl het 12e
bat o" einde Mei ging deelnemen aan ’s gouverneurs
toen vanuit Sigli ondornomen excursie, waarbij alle
landschappen langs Noord- en Oostkust werden be
zocht. Tusschen Padang Tidji en Sigli werd een tramverbinding gemaakt, die in November zou gereed ko
men. Begin Juli werd een bivak betrokken te Djcumpa, en van daaruit en van uit Sigli maakte men ver
schillende paden van 11/2 a 2 M. breedte, in verband
met do grootere, gedurende de Pidië-expeditie aan
gelegde, wegen. Overal nagejaagd, namen de vijan
dige hoofden en benden wederom de wijk naar Meureudoe, en van daar, toen onze troepen daarheen
oprukten, naar Peusangan. Aldaar had het landschapshoofd T. Tjlii*-, na eerst den gouverneur zijn
gehoorzaamheid te hebben betuigd, op diens eisch
om naar Lhöfr Seumawè op te komen, zich uit de
voeten gemaakt naar zijn „zetel der veiligheid” (daröj aman) te Tjöt Pi. Onmiddelijk ging daar toen
een colonne heen, die maar weinig tegenstand onder
vond. Na het vertrek der troepen naar Geudöng,
versterkte T. Tjhi*- zijn daröj aman, en daar brach
ten Moehamat Dawöt, Pölém enz. hem welkome
versterking. Overste Van der Wedden marcheerde
van Sigli naar Peusangan (Nov. 1899), verdreef
den vijand van de Tjöt Kala en vermeesterde zijn
sterke heuvels telling op de Glé Riseh, waar de vijand
35 dooden liet liggen. De vijandige hoofden verspreid
den zich: Moehamat Dawöt vluchtte naar BovenKeureutöë, T. Tjhifr Peusangan hield zich schuil in do
bossclien van Boven-Peusangan, waar hij dra over
leed ; en Pölém toog naar het gebergte bezuiden Pidië.
Einde Mei ’99 verscheen in Pasè Teungkoc Tapa
weer ten tooneele, medebrengende eenige honderden
Gajö’s. De gouverneur bekortte zijn verblijf in Meureudoe, Peusangan en de Boolöh-landschappen, en
kwam eind Juli voor do ondoorwaadbare Pasèrivier. Hij werd ontvangen met een oorverdoovend
vuur uit een bijna 1 K.M. lange, den oever volgende
loopgraaf. Toch wisten de troepen de rivier over te
komen, waarop ’s vïjands stelling werd genomen,
onder voor hem gevoelige verliezen. Vanuit Geudöng
werden verschillende tochten gemaakt, waarbij
alleen te Lhöfc Triëng, Matang Kooli en Biara tegen
stand viel te overwinnen. Radja Moeda, broeder van
het gesneuvelde schijnhoofd Radja Itam Geudöng,
onderwierp zich, en later ook nog een andere broe
der: Moehamat Ali Basja; maar niet de twee oudere
broeders: T. Tjhi*" Lotan, het feitelijko erfelijke
hoofd, en Radja Manglcoeta! De in 1898 Geudöng
als straf opgelegde verhoogde rechten bleven daar
om gehandhaafd, terwijl ook van de wasé radja 3/4
bleef ingehouden; van het resteerende kwart kon- %
den Radja Moeda en Moeh. Ali Basja naar werken
worden beloond. Van half Juli tot half September
werd Kcureutóë afgepatrouilleerd.Ook hier bleven
do sinds 1898 geheven verhoogde rechten besten
digd, in afwachting van de onderwerping van alle
hoofden. Van het verblijf in de verschillende land
schappen trok men partij om een 5M. broeden weg te
maken van W. naar O. Medio Sopt. kwam deze gereed
tot aan do Djambö Ajó, in aansluiting met een pas
aangelegden weg ter O.-kust tot Koeala Simpang in
Tamiang. Langs dien weg door de staatjes ter 0.kust trok gouverneur Van Heutsz met zijn staf en
een detachement cavalerie op 28 Aug. van de Djam
bö Ajé naar Xdi (50 K.M.), den 30en van Idi naar
Bajeuën, waar in Juli een gouvernementsvestiging
was opgericht met een controleur en een militaire
bezetting; den len Sept. van daar naar Keudè
Langsa, en den volgenden dag tot Koeala Simpang.
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Booten, extra uitvoerrechten en inhoudingen van in
komsten, ter N.-kust tijdens deze excursie beproefd
tegenover Meureudoe, Glocmpang doen, Peusangan,
Sawang, Nisam, Bajoc, BlangMè, Goudöng, Kourcutöë, als middelon om onderwerping en medewerking
af te dwingen en misleiding en tegenwerking te
straffen, werden ook toegepast op Peureula*" en
Soengöë Raja. T. Béntara Peulcan van Djoclö^
Rajeu* werd wegens zijn heulen met Nja* Mamat
Peureula4- en T. Oesén Oelèë Gadjah van Atjèh
verbannen. Deze excursie langs Noord- en Oost
kust had, behalve onmiddelijk waarneembare
matcrieele, ook niet gering te schatten moreele ge
volgen. Had het vroeger zoo groote zelfvertrouwen
van den vijand reeds door do operaties in de
XXII Moekim en later door do Pidië-expeditie
gevoelig geleden, de slagen hem bij deze laatste
excursie op voor ons nog maagdelijk terrein toegebraclit, deden dat vertrouwen en het aantal
dergenen, die weerstand boden, opnieuw aanzien
lijk slinken. En omgekeerd strekte het verkregen
succes niet weinig tot verhooging van het moreel
van onze troepen.
Ook ter W.-kust werd „opgetreden”, zij het met
minder groote militaire middelen. In de onderafdeeling Poelö Raja werden de landschappen bezocht
door patrouilles van Poeló Raja en van de 5e divisie
marechaussee. Daarmee werd do onderwerping ver
kregen van verschillende invloedrijke personen;
anderen werden ncergelcgd of verdreven. Begin
1900 waren vrijwel alle landschapshoofden in onder
werping. Teunöm, waarvan het hoofd zich onbeleefd
en on volgzaam betoonde tegenover den controleur
van Poelö Raja, kreeg in Januari 1900 S 10.000
boete, en wegens aan vijanden verleenden steun
werden in Febr. Klocang, Daja, Lnmbcusöë, Oenga,
Djinampröng en Lho1" Kroeëfc gestraft mot een extra
uitvoerrecht op peper en verdubbeling van in- en
uitvoerrechten in het algemeen, met inhouding te
vens van de den hoofden toekomende aandeelen in
die rechten. In het Mculaböhscho werd na het sneu
velen van Oema door een bataljon infanterie een
tocht gemaakt tot in de bovenstreken tot achter
volging van Ocma’s benden en van zijn weduwe,
maar zonder veel succes. In Maart werd Seunagan
bezocht, maar in April keerden de troepen wegens de
vele zieken terug naar Kocta Radja. Het garnizoen
te Mculaböh werd versterkt met 3 o ff. en 75 man,
waai na de actie zich beperkte tot het afpatrouilleeren van de omstreken van Mculaböh tot op ^ 10
K.M. afstands. Ook in het Mculaböhschc werd ge
straft met verbeurdverklaring van wasó-inkomsten
en boeten of verhoogde in- en uitvoerrechten. Den
lcn Juni 1899 kreeg Tapafr Toean een militaire be
zetting onder commando van luit. H. Colyn, die te
vens optrad als wd. civielgezaghebber. Do vijandig
gezinde elementen werden daardoor tot actie ge
prikkeld. Het hoofd van Blang Pidië: T. Bén, werd
hun leider. Begin Aug. beproefde hij een aanval op
het in aanbouw zijnde olabLissement, en begin Nov.
bezette hij een sterke borgstelling bezuiden Meukó*-.
Nadat een patrouille uit Tapa* Toean daarvoor het
hoofd luid gcslooten, joeg een mobiele colonne don
vijand eruit, die 13 dooden en 24 gevangenen ver
loor, welke laatsten allen tot 20 jaren dwangarbeid
werden veroordeeld. In de ondorhoorigheden on
derging in den loop van 1899 de formecle verhou
ding der landschapshoofden tot het gouvernement
eene groote wijziging door de vervanging van de z.g.
„verklaring in 18 artikelen” door een „korte verkla
ring in 3 artikelen”, welke do hoofden, die sinds wij
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hun inkomsten administreerden in onze macht wa^
ren, ook theoretisch minder onafhankelijk deed wor^
don. Voor het gouvernement werd hierdoor do weg
geëffend om, zonder wclmccnen of toestemming te
behoeven te vragen, alle regelingen te treffen, welke
het noodig of gewcnscht achtte. Te danken aan het
initiatief en de samenwerking van gouverneur Van
Heutsz en Dr. Snouck Hurgronjc, zou de invloed
dier „korte verklaring” niet beperkt blijven tot
Atjèh. Een geheel gewijzigde politiek ten aanzien
der zelfbesturen over heel Indië zou zich daaruit ont
wikkelen. Men had het middel gevonden „om de ge
volgen van een onvermijdelijk geworden optreden
„te matigen, door niet over te gaan tot invoering van
„rechtstreeksch bestuur en toch een daarmede over
eenkomenden toestand te verkrijgen.” (H. Colyn).
Zie CONTRACTEN MET ZELFBEST ERENDE
LANDSCHAPPEN.
Tijdens de excursie ter N.-kust in ’99 betoonde T.
Tjifr van Samalanga zich zeerwclgezind. Kort daarop
kwamen stellige berichten in, die evenwel niet da
delijk de vereischte aandacht trokken, dat hij den
vijand heimelijk steunde; en toen in Maart 1900 een
kleine colonne de II Moekim Tocnöng van het landschap Samalanga onverwachts bezocht, vielen er
schoten en zag men dat er borstweringen werden op
geworpen 1 Het hoofd dier II Moekim Toenöng T.
Sah Koebat werd genoodzaakt een marechaussceafdeeling door Samalanga te vergezellen en haar de
vijandelijke schuilplaatsen te wijzen. Er werden
boeten opgelegd, waarborgsommen geëischt, en T.
TjhE werd ter verantwoording geroepen — maar hij
liet zich wachten. Er ging een marechaussee-colonne
T. Tjhifc werd wantrouwend
naar Samalanga
en liep weg. Op de inkomsten der afgevallen hoofden
werd beslag gelegd, en een extraheffing werd gedaan
van den gcheelcn in- en uitvoer, (ingetrokken einde
April 1902). De soeltan, uit de Pasèslrcek verjaagd,
vestigde zich te Samalanga, en dra werd dit hèt ver
zamelpunt onzer vijanden, die er versterkingen
bouwden en een krachtig verzet voorbereidden.
Maar T. TjhE kwam tot inkeer. Eind November
bood hij te Lhö*- Seumawo zijn onderwerping aan.
Volgde begin 1901 do Samalanga-expeditie, eindi
gend met do verovering van Batcë Iliët, waarvoor
men in 1SS0 het hoofd had gestooten, ten koste van
5 dooden en 27 gewonden onzerzijds en 71 dooden
aan de zijde van den vijand. Het verzet was daarmee
gebroken, en T. Tjhifr werd onder harde voorwaar
den in zijn gezag hersteld. O.a. bleef de bij zijn afval
het landschap opgelegde doorloopendc boete ge
handhaafd.
Na de verdrijving van den soeltan en diens benden
uit Samalanga rukten onze troepen den lOen Fe
bruari 1901 naar Peusangan, alwaar zij een bivak
betrokken te Glocmpang Pajong. De soeltan werd
uit Peudada en Boven-Peusangan opgejaagd, tot hij
in September uitweek naar het Gajöland. Tc zijner
opsporing in dat nog nimmer hofreden gebied, on
dernam de majoor Van Daalcn mot 12 brigades
marechaussee een tocht, die van September tot
einde November 1901 duurde. (Zie GAJÖLAND.)
De soeltan ontkwam toen aan Van Daalen evenals
in Aug. van het daarop volgend jaar in Pameuëaan
de colonne Scheopens, maar vele volgelingen sneu
velden. Mochanuit Dawöt vluchtte ten slotte naar
Pidië. Daar was in Juni 1902 majoor van Daalen als
onderafdeelingschef opgevolgd door den kapitoin
van der Maaten. Die bestuurswisscling had —meent
K. V. 1903 — een grootero werkzaamheid van den
vijand ten gevolge, zich vooral uitende in vernieling
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van de tramlijnen. De Gouv. van Hcutz strafte met
verdubbelde in- en uitvoerrechten en inhouding aan
■de hoofden van do helft hunner inkomsten. Dra
werd do schuilplaats van den soeltan aan de BovenBeurat jan overvallen en weer had hij „a narrow es
cape”. Den 26en November 1902 word des soeltans
echt genoote Teungkoe Poetroë gearresteerd en den
25en December te Lam Meulo eene andere echtgenoote, Pötjoet Tjót Moeröng, benevens zijn zoon
Toeankoe Ibrahim. Den lOen Januari 1903 meldde
xich daarop soeltan Alaoedin Moehamat Dawöt
Sjah te Sigli. Naar Koeta Radja opgezonden schreef
hij een brief aan den gouverneur,waarin hij zeidc zijn
persoon te stellen in ’s gouverneurs handen en te
■willen berusten in wat omtrent hem zou worden be
schikt. Verder verklaarde h ij, dat het rijk Atjèh deel
uitmaakte van Ned.-Indië en dus stond onder het
gezag van H. M. de Koningin, aan wie hij voor altijd
trouw beloofde, evenals aan den Gouverneur-Gene
raal als Hoogstdcrzelver Vertegenwoordiger. Voorts
■zou hij zich bereidwillig voegen naar alle hem door
■den gouverneur te geven bevelen. Den 20sten Janua
ri door den gouverneur ontvangen, werd hem meege
deeld, dat van hem werd verwacht, dat hij aan allo
oelèëbalangs en landschapshoofden schriftelijk zou
"te kennen geven, dat hij zich aan het Ned.-Indisch
gouvernement had onderworpen en daarmede dus
alle verzet een einde behoorde te nemen. Eerst na
die beëindiging van alle verzet, waartoe hij overigens
in alle oprechtheid zijne krachten en invloed zou
hebben aan te wenden, zouden nadere voorstellen
■omtrent hem en de andere leden van zijn geslacht
aan de Regeering worden gedaan.
Van eenigen invloed op den algemeenen toestand
was intusschen de onderwerping van den soeltan
niet. En dit was ook te verwachten. Wij hadden in
Atjèh tegenover ons niet een socltanspartij, maar
een volkspartij onder leiding der oelama’s, op wie de
soeltan geenerlei overwicht had, en volkshoofden,
die als van ouds den soeltan gaarne eerbied, maar
geen gehoorzaamheid betoonden. In Pidië werd de
toestand al dadelijk nog erger dan hij reeds was. De
als heilig vereerde oelama Teungkoe Tjót Pliëng
spoorde de geloovigen aan te volharden in den strijd,
en dat deden zij! Aan de gampönglicden werden op
groote schaal de passen afgenomen, en de trambaanvemielingen namen bedenkelijke afmetingen aan.
Zoo werden op 8,16 en 30 Juni 1903 resp. 1200, 1500
en 1000 M. baan opgebroken. De betrokken land
schapshoofden werden gevoelig beboet en de baan
moest dag en nacht over de geheele lengte door de
troepen worden bewaakt. Bij nacht liet men de
gampöngbevolking aan die bewaking deelnemen
middels om de 200 M. uitgezette posten. Dat hielp
natuurlijk! Ook aan de benden werden zware verlie
zen toegebracht. Zoo sneuvelden van Juni 1902 tot
December 1903 enkel in Pidië o.m. „22 voorname
bendehoofden en geestelijken, zoomede 76 panglirna’s en pangs” en totaal löOSdooden bleven in 1903
in onze handen. Verscheidene benden hielden op to
bestaan. De bende van Teungkoe Tjót Tjitjém ech
ter, hoewel groot aandeel hebbende in die verliezen,
verminderde niet in sterkte en won steeds nieuwe le
den uit de gampöngbevolking. De verhoogde in- en
uitvoerrechten bleven dan ook gehandhaafd, even
als de inhouding van de helft der hasil-inkomsten
van de hoofden, en in December 1903 deelde de gou
verneur persoonlijk den Pidiêschen hoofden mee,
dat die straf niet zou eindigen, zoolang geen krachti
ger medewerking werd ondervonden tot het onscha
delijk maken van vijandelijke oelama’s en bende-

hoofden. Einde dier maand bedroegen de aldus in
gehouden gelden ongeveer een ton gouds. Eerst op 1
October 1904 eindigde die straf.
Meer in hot Oosten bleven Teungkoo di Barat en
Tcungkoe di Mata lë de organisatoren van het ver
zet.
Maakte de onderwerping van den soeltan éclat
naar buiten, van meer werkelijk belang voor den toe
stand op Atjèh was de in Sept. 1903 volgende mel
ding van Pólém, het machtige en als vroom Moslim
hooge achting genietende hoofd der XXII Moekims.
Na de Sanialanga-oxpeditio had liet sagi-hoofd
zich begeven naar do binnenlanden van Gcudöng en
Keureutöë. Nadat de onderluitenant Christoffel zijn
spoor daar had ontdekt, werd hij aanhoudend ach
tervolgd, eerst door Christoffel, daarna ook door pa
trouilles onder leiding van den in April tijdelijk met
hot bestuur over de onderafdeeling Lhöfr Seumawè
belasten kapilein-adjudant Colyn. In Mei werden
zijn moeder, zuster en een zijner vrouwen in Tangsé
gevangen genomen en vervolgens te Koeta Radja
gcintemeerd. Daarop onderwierp Pólém zich begin
Sept. 1903 te Lhöfr Seumawè. In het laatst dier
maand werd hij door den gouverneur in gehoor ont
vangen en hersteld als panglima sagi der XXII Moe
kims. Met hem onderwierpen zich Teukoe Tjhi6" Lotan en Radja Meukoeta Geudöng. Dra volgden de
als Teukoe Tjhifr Toenóng bekende Tjoet Moehamat,
broeder van den oelèëbalang van Keureutöë, en
Teungkoe Jit en zijn vader, het hoofd der Moeliëngsche oelamafamilie. Volgden nagenoeg alle kleinere
hoofden uit de Pasèstreek met veel volgelingen. Uit
de Westelijke landschappen meldde zich Radja Itam
van Boelöh Beureugang. En ten slotte onderwierp
zich begin November T. Radja Lbo*- van Lbo6- Seu
mawè. In de Westelijke landschappen, die in 1903
nog niet zóó waren afgepatrouilleerd, bezette de
vijand een benteng in het zeebosch bij gampöng Samöti. In Jan. ’04 werd deze genomen, waarbij 79 vij
anden sneuvelden. Het verzet in het Lhöft Seumawè’sche scheen nagenoeg geëindigd. Maar de leiders
Teungkoe di Barat en Teungkoe di Paja Baköng
leefden nog. Zij hadden zich teruggetrokken naar
het Gajölandschap Döröt. In Samalanga onderwierp
zich Teukoe Oebit in Dec. ’03, maar Teungkoe di
Aloeë Keutapang zou zorgen, dat daar geen rust
word verkregen.
Van zeer gunstig effect was Pölém’s onderwerping
vooral in de sagi der XXII Moekims, waai- in de eer
ste maanden van 1904 alle nog mankeerendc adathoofden terugkeerden, behalve Teukoe Ali Ba^ét, die
eerst in Nov. 1905 zich zou melden.
In de eerste helft van 1904 leken dan ook de zaken
in Groot-Atjèh er goed voor te slaan, even zoo die in
Pidië, waarde onderwerping op 1 Fcbr. van dat jaar
van Bén Peukan Meureudoe veler terugkeer ten ge
volge had, en evenzoo, gelijk wij zoo juist zagen, die
in Keureutöë, in do Pasèstreek, in Lhöfr Seumawè, in
Samalanga, hoezeer dan ook verschillende hoofdlei
ders van het verzet in die streken, als Teungkoe di
Tjót Pliëng, Teungkoe Tjót Tjitjém, Teungkoe di
Paja Baköng, Teungkoe di Barat, Teungkoe di Aloeë
Keutapang er vooralsnog onaangetast bleven. Een
expeditie naar het Gajöland had juist kort geleden
het verzet aldaar gebroken. Ter Westkust ging het
over het algemeen minder voorspoedig, omdat daar
nog niet zoo was aangepakt, en gaven alleen liet
Tapatoeansche en Wöjla reden tot eenige tevreden
heid. Alles in alles was echter de toestand in de
eerste helft van 1904 zeer bevredigend. Ter hoofd
plaats Koeta Radja waren laatstelijk de wegen ver-
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breed, een Vredespark aangelegd, dc sociëteit ver
groot, een nieuw groot hotel gebouwd, tal van an
dere, zoo gouvemements- als particulioro woningen
gesticht. Europcescho tokohouders, do Nederlandsche Handelmaatschappij, Chineesche handelsliedon
allen gingen aan het bouwen en uit breiden en vesti
gen van filialen. Een bewijs dat men vertrouwen had
en verwachtingen koesterde van do toekomst! Aan
de tramlijn, 20 Mei 1901 doorgetrokken tot Meureudoe, en Mei 1902 tot Samalanga, werd voortdu
rend verder gewerkt, met Sumatra’s Oostkust als
einddoel. Do grondslag werd gelegd van Sabang
(Poelö Wè) als centrum van Atjèh’s en Deli’s
handel. Gouv. Van Heutsz wist gedaan te krij
gen, dat de mailbooten der stoomvaartmaatschap
pij Nederland Sabang geregeld gingen aandoen.
Den 29en Sept. 1903 kwam do eersteling, het ss.
Willem III, en werd het handelsstation feestelijk
geopend.
Aldus was het gesteld op Atjèh, toen de Nederlandsche regeering op Gouv. Van Heutsz het oog liet
vallen als aanstaand Gouverneur-Generaal. Naar
Nederland ópgeroepen, van waar hij als landvoogd
zou terugkeeren, droeg Gen. Van Heutsz den Hen
Juni 1904 het civiel en militair gouverneurschap
over aan den generaal majoor der Inf. Jhr. J. C. Van
der Wyck. Na het heengaan van den Gen. Van
Heutsz zou de toestand weer minder goed worden.
Wat daarvan de reden was ? Het verschil in persoon
lijkheid tusschen het nieuwe bestuurshoofd en zijn
voorganger zal ongetwijfeld wel eenigen invloed
hebben gehad, maar van grooter invloed is waar
schijnlijk geweest het verloop van den in Febru
ari 1904 uitgebroken Russisch-Japanschen oor- .
log. Door Japans overwinning werd het moreel
onzer vijanden gesterkt. Oost kon het dus winnen
van West, en Oost zou Oost natuurlijk bijstaan I De
lieden van hot verzet schepten weder moed. De
eigen voorraad geweren was sterk geminderd en
minderde nog steeds. Vuurwapenen rezen in waarde.
Vooral een geweer mod. ’95 werd een kostelijk bezit,
om het welk te verwerven men heel wat durfde wa
gen ! In Peusangan vermeesterde de vijand er een
groot aantal door zijn klewangaanvallen van 9 Aug.
en 17 Oct. 1904, maar nog grooter buit behaalde hij
te Mcurandéh Paja in Keureutöë, waar dd. 2G Jan.
1905 oen patrouille van 17 bajonetten en één Eur.
sergeant op één man na werd vernietigd! T. Tjoct
Moehamat, do invloedrijke jongere broeder van het
landschap.shoofd, werd terzake mee schuldig bevon
den, ter dood veroordeeld en gefusilleerd. In het
Mculaböhseho waren do klewangaanvallen al lang
inhccmsch, en dc overval te Sinabang op 7 Sopt.
1904 treft niet bijzonder. Maar in den klewangaanval
nabij Teunöm op 24 Fobr. 1905 waren do hoofden
betrokken; en bedenkelijk was ook do afval van een
aantal hoofden ter Noordkust. Op Groot-Atjèh wa
ren eenigo beschietingen van bivaks en patrouilles en
in don avond van 22 Sopt. 1904 een moordaanslag
ter hoofdplants ongunstige tcokenen. Het zou nog
erger worden! Toeankoe Moehamat Dawöt wérkte
lo Koeta Radja — en juist niet in hot belang van do
pacificatie! Door tussohenkomst van een paar VoorIndiërs correspondeerde hij, of meende hij te correspondeeren, mot den consul-gencraal van Japan co
Singapore; maar dat bleek eerst lator. Ook door
oelama’s in Pasè worden brieven gedicht aan „Sripadoeka Soelötan Djapocn” mot verzoek om oorlogs
tuig enz. Men volgde den strijd van Japan tegon
Rusland met gespannen aandacht, verheugde zich in
den uitslag en vatte nieuwen moed, vorwachtend dat
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van dié zijde hulp zou dagen tot verheffing van de
„tandra ésculam” en tot neerwerping van de „tandra blanda”.
Den 16on Mei 1905 gaf Gen. Jhr. Van der Wyck
het bestuur over aan Overste G.C.E.Van Daalen. De
nieuwe gouverneur trok do leidsels weder wat strak
ker aan. Al dadelijk in de eerste maanden van zijn
optreden leed do vijand zware verliezen. In Juni
sneuvelde in Lhóng (Groot-Atjèh) Peutoea Brahim,
waarna het bivak aldaar kon worden opgeheven; in
Juli in Pidië de opperste leider van het verzet
Teungkoe di Tjöt Phëng; de leider in Samalanga
Teungkoe di Alocë Keutapang, benevens Pang Boediman, die op 27 Mei bij een klewangaanval aan den
Gajöweg ons 8 geweren had ontnomen. In het Meulaböhsche onderwierpen zich o.m. Teungkoe di
Oedjöng Plinta en Dato*- Sarong, en werd gearres
teerd T. Oema’s weduwe Tjoet Njap Dien. Maar in
Augustus sneuvelden in Tapaft Toean een luitenant
en 21 man en gingen 15 geweren verloren, waarvan
er echter al gauw 8 werden teruggewonnen. In ver
band met hot vertrek van het 12e bat. van Atjèh
in October en November werden enkele bivaks ter
N.-kust opgeheven of verplaatst. De vijand reageer
de met klewangaanvallen op 14 en 17 December,
waarbij wij vele gesneuvelden kregen en 26 geweren
verloren. In deze en dergclijke gevallen werden
landschapsboeten opgelegd ad / 1000 per verloren
gegaan geweer, al dan niet met extra’s voor het
landschapshoofd.
Volgde 1906: Op Groot-Atjèh werken des vredes,
maar de ex-soeltan ging voort met stoken, waarbij
hij vluchtige rooftochten in Groot-Atjèh uit lokte
van zeker bendehoofd Keutjhip Seuman. In Pidie sneuvelden o.m. T. Tjöt Tjitjém en Teungkoe
Sjam Soeip; en Panglima Prang Banta en T. Map
Ali Tangsé kwamen in ondorwerping. Maar tram
baan en telefoon werden nog als eens beschadigd,
lieden die ons diensten hadden bewezen vermoord,
en Tgk H. Brahim Ndjöng bleek te heulen met vij
andelijke bendehoofden en word daarvoor te Sa
bang geintemcerd. In het ressort van den civiel-gezaghebber van Lhöp Seumawè vlogen meer spaan
ders. Klewangaanvallen waren niet zeldzaam, maar
men was op zijn hoede en de enkele geweren, die de
vijand vermeesterde, kwamen hem duur te staan!
Ter Westkust was vooruitgang, doch Bén Peureumouc en T. Keumangan werden verbannen, en in
Meuké6- had luit. Nieuwlancl een klewangaanval te
doorstaan: T. Bén Blang Pidië gaf weer teekenen
van loven! Toen kwam 1907 met leelijke verrassin
gen. De vijand zou hot nu eens probeeren, de exsoeltan Toeankoe Moehamat Dawöt voorop! Op zijn
instigatie word in Boven-Pidië door de teungkoe’s
vergaderd, als resultaat waarvan aanmaningen
worden gezonden tot naar de Oostkust, om het gou
vernement met allo macht te bestrijden. Ook ter
Westkust vergaderden dc oclama’s op den Goenöng
Mantjang in Bovcn-Wöjla, on op Groot-Atjèh
werkte Teungkoe di Eumpèc Triëng. Alom werd
onder do bevolking verspreid de uitspraak van do
geleerden, dat hot een gunstig jaar was voor do
Moslimin en de Kömpeuni zou worden vordreven,
indion mon slechts eensgezind was!.... Den Gen
Maart, omstreeks 9 uren ’s avonds, vielen er scho
ten op dc buitonwykon Pouniti on Koota Alam van
Koeta Radja! Do moreolo uitwerking was groot!
Atjèh-possimisten namen hot woord on zaaiden on
gerustheid, maar de gouvernour onderzocht en be
vond: dat do beschieting hot wérk was van kwaad
willigen, behoorencl tot do benden van Keutjhi4-
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Seuman en Pang Oesöïli; dat die kwaadwilligen
daarbij hulp en steun hadden gehad, in den vorm
van geld, leeftocht, schuilplaats en wegwijzers, van
Panglima Ma6- Asan, Nja6- Abaïh en Keutjhi6’
Sjèch; dat de beschieting te voren wras beraamd dooi
den ex-socltan Moehamat Dawöt, T. Djöhan Lam
Pasè, Panglima Ma*- Asan en Njafr Abaïh; dat meer
dere Atjèlische hoofden en grooten — als Pangcran Oesén, T. Meurali Lam Gapang, Tng Sjèch
Tjót Poetöïh en de imeurn van Tjadcfc — van den
toeleg hadden geweten; en dat Moehamat Dawöt
sedert zijn onderworping steeds in verbinding had
gestaan met de kwaadwilligen, en Panglima Mafr Asan en Nja*' Abaïh (twee broeders uit Kalé, vroeger
behoord hebbend tot de bende van den soeltan) zijn
tusschenpersonen waren gewreest. Zoo stelde de gou
verneur voorden ex-soeltan te verbannen; en na ver
kregen machtiging arresteerde hij den 21en Augus
tus Moehamat Dawöt, Pangéran Oesén, laatstgenoemdes mannelijke nakomelingen, en T. Djöhan
Lam Pasè; per gouvernements s.s. Java gingen
zij dienzelfden dag op reis naar Batavia. Den dag
zijner gevangenneming werden ten huize van Moe
hamat Dawöt brieven gevonden, welke zijn Japansebe illusies en zijn daarmee verband houdend ver
raad bewezen.
In het tijdsverloop tusschen de beschieting der
hoofdplaats en des soeltans verbanning werd den
7en Juni ’s nachts het bivak te Seudoe aangevallen
en in den nacht van den 16en de koeta van den oelèëbalang T. Radja Itam der VI Moeltims. Na des
Toeankoe’s vertrek volgde den oen September een
2e aanval op het bivak te Seudoe. Maar in October
en November werden rust en orde door den kapt.
Scheepens geheel hersteld.
Ook in de onderhoorigheden was 1907 een jaar
van verhoogde vijandelijke actie. In Juni openbaar
de zij zich in Pidië door ongewoon veel beschietingen
van trams, bivaks en patrouilles, en eens zelfs van
Sigli, en door een aanval op een marschbivak te
Keumala Raja. Erger wras het in het ressort van
Lhö* Seumawè. Door de doortrekking van de tram
baan w'aren wij daar zooveel kwetsbaarder ge
worden. Niets belette den vijand om hier het zelfde
spel te beginnen, dat hij in 1902/3 in Pidië had ge
speeld en dat toen met zeer groote middelen was
onderdrukt. Daarenboven werden door onze actie
in het Gajöland zij, die in den loop der jaren der
waarts waren uitgeweken, in Juli bewogen terug te
keeren. Zoo waren in Pasè telefoon- en trambaanbeschadigingen dra aan de orde van den nacht,
werden de trams en bivaks veelvuldig beschoten, en
hadden herhaaldelijk klewrangaanvallen plaats op
onze patrouilles. Ons goedgezinden worden ver
moord on hun woningen verbrand, waardoor de be
volking, deels uit vrees, deels uit godsdienstzin, ten
slotte ging meedoen met den vijand.
De min gunstige tijdingen uit het in 1904 zoo goed
als gepacificeerd gewaande Atjèh baarden zorg, en
sommige kranten en Kamerleden workten mee om
de ongerustheid te vergrooten.
Indetwoede helft van October 1907 seinde minis
ter Fock naar Indië,of de Gouverneur-Generaal (Van
Heutsz) bezw-aar had naar Atjèh te gaan tot op
neming van den toestand. Den Gen November deelde
hij de Twoede Kamer mee, dat de reis zou plaats
vinden, „opdat ook het publiek ’s Landvoogds
„overtuiging zou gaan deelen, dat men in Atjèh op
„den goeden wog wras.” De landvoogd verbleef op
Atjèh van 25 Nov. op 24 Dec. 1907. Het door hem
daarna uitgebracht Verslag nopens den toestand in

liet gewest Atjèh en onderhoorigheden verscheen
in de Javasclie Courant van 23 Juni 1908. Naar
aanleiding van ’s Landsvoogds bezoek en conform
diens nieuwe inzichten werden uitgevaardigd de
volgende voorschriften:
le. Vanaf 1 Januari 1908 moflht eventueelo be
straffing van hoofden niet meer plaats hebben door
inhouding van de inkomsten dier hoofden; 2e. hoof
den en (of) hun vrouwen en familieleden zouden niet
meer worden gevangengezet als dwangmiddel om
vuurwapens ingeleverd te krijgen, noch tot andere
politieke doeleinden; 3C. politieke boeten en ha*
gantjéng’s (zakelijke borgtochten) mochten alleen
worden opgelegd op voorstel van den betrokken be
stuurder — de Inlandsche rechtbank gehoord — bij
volledig gemotiveerd besluit van den gouverneur,
waarvan afschrift te zenden aan de regeering; 4°.
bij oplegging van politieke boeten mochten voor
handen ha6, gantjéng’s niet worden genaast. Slechts
met goedvinden van betrokkenen mochten als zoo
danig dienende gelden of sieraden worden aange
wend tot aanzuivering van boeten; 5e. hoofden
mochten zich doen vergezellen door een' op hun pas
te vermelden aantal met sikin gewapende volgelin
gen ; 6°. hoofden wien het bezit van vuurwapens was
vergund, mochten bij zich dragen een revolver en de
gebruikelijke blanke wapenen; 7e. zoogen. „lood
sen” als vaste tusschenpersonen tusschen civiele
bestuurders en hoofden mochten niet worden gebe
zigd; 8C. als schrijvers en oppassers moesten zoo
min mogclijk Atjèhers worden gebruikt; 9°. bivaken patrouillecommandanten moesten zich onthou
den van elke bestuursbemoeienis, behoudens het
aan- en bijhouden der bevolkingsregisters; 10°. het
was verboden beslag te leggen op huizen en vee van
uitgewekenen, maar hun rijst, peperen bosehproducten konden worden geconfisqueerd, de rijst voor den
olifantentrein, en het overige ten voordeele van het
wegenfonds.
Intusschen waren in 1907 bedrijfs- en inkomsten
belastingen ingevoerd overeenkomstig Ind. Stb. 1907
nos 182, 183 en 184. Verder was de oprichting be
gonnen van gampöng-scholen, want het programma
van gouverneur Van Daalen luidde: 1. vernietiging
van de oelamapartij; 2. vervanging van de oude ver
dorven hoofden door hun buiten Atjèh door ons op
gevoede zonen of andere familieleden; 3. volksonder
wijs, tot neulraliseering van den invloed der Mohammedaansehc opvoeding. Voorts was op Groot-Aljèh
een bank in het leven geroepen, om aan de bevol
king onder schappelijke voorwaard en credieten te
verleenen in het belang van landbouw, handel on
nijverheid, en zoodoende den woeker tegen te gaan
en de welvaart te verhoogen. Een land bouwadvi
seur was aangevraagd en de verbetering van de irri
gatie (vooral ook van Peusangan) aanhangig ge
maakt. Vele verbeteringen op hygiënisch gebied
waren geschied: Koeta Radja had een drinkwater
leiding gekregen met bad- en w'asch-gelcgenheden
voor het Oostersch publiek. De krotten van gampön& Barö waren opgeruimd en vervangen door be
hoorlijke huizen. Het gotcnstelsel was uitgebreid,
do stallen verplaatst naar buiten de bewoonde
buurten enz. en een van lö op 20 April gehou
den jaarmarkttentoonstelling die veel Atjèhsch be
zoek trok van heinde en ver, leverde het bewijs, dat
op Groot-Atjèh do toestanden weinig te uonschen
overlieten.
In Pidië waren in Febr. ’08 vele teungkoe’s ge
sneuveld, evenalsKeut jhift Seuman, die Koeta Radja
in Maart t.v. had beschoten; in April was de bende
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van Teukoe Léraan, opvolger van Tjót Tjitjém, to
taal vernietigd (3G man met 3 gew. ’95 en 11 beaumonts), en werd weer een tcungkocschuilplaats
overvallen, waarbij 9 dooden en 3 bcaumonts in
onze banden bleven. Eindelijk sneuvelde in Mei
Pólém Daloeëng, het lang gezochte bendehoofd uit
de Pidiësche oelèëbalangsfamilic. Dat waren be
langrijke stappen tot een beteren toestand! In Pasó
werd in Jan. ’08 de inf.-bezotting vervangen door
een divisie marechaussee. De vijand besloot uit onze
troepenverplaatsingen, dat de kömpeuni zou heen
gaan en verdubbelde zijn actie. Trambaan en tele
foon moesten het ontgelden, vooral in Maart en
April; en iedere maand bracht een of meer klewangaanvallen. Den nacht van 29 Fcbr. op 1 Maart werd
zelfs ons kampement te Lhofr Seumawè aangevallen
en in den nacht van 6 op 7 Maart poogde een over
zee naar Idi overgestoken bende de gevangenis al
daar te forceeren ter bevrijding van een familielid
van Teungkoe di Paja Baköng/ Nadat in April een
divisie marechausse onder kapt. Christoffel onze
macht was komen versterken, was het echter spoe
dig gedaan. Met onverbiddelijke gestrengheid trad
hij op tegen de met don vijand heulende bevolking,
en zoo verkreeg hij, dat zij in het 2C semester van
1908 ons tegen de benden terzijde stond. Terwijl
de trambaan in het eerste halfjaar 190S 22 maal
werd opgebroken, gebeurde dat in het 2e semester
geen enkele maal, en de gevallen van tclefoonvemicling verminderden van 41 in het 1° tot 1 in het 2° se
mester. Toch vielen er van Aug. t/m Dec. ’08 alleen
in Pasè en Keureutöë nog 174 dooden!
Ter Oostkust was te Langsa in 1907 een gouvernements caoutchouc-onderneming geopend om den
particulieren landbouw tot voorbeeld te strekken,
en tal van landbouwconcessies werden er uitge
geven.
Ter Westkust bereikte kapt. Scheepens in Tapa*
Toean, dat in Juni ’08 zich meldde Teukoe Banta,
oud.stc zoon van Teukoe Bén Mahmoed van Blang
Pidië, met 100 volgelingen, en in Juli Teukoe Bén
zelf met ICO man, terwijl o.m. 17 geweren M. ’95
worden ingeleverd.
Bij gouvts. bcsl. van 4 Mei werd de Generaal van
Daalen op verzoek eervol ontslagen als militair com
mandant van Atjèh en Onderhoorigheden, tevens
gouverneur van dat gewest en in zijn plaats be
noemd de overste H. N. A. Swart, civiel en mili
tair gouverneur van Colebes en Onderhoorigheden.
Den lOen Juni ’08 aanvaardde deze het bestuur.
De Atjèhsche politieke hemel was toen al zeer
veel opgeklaard. Des nieuwen Gouverneurs eerste be
stuursdaad was: overal persoonlijk den landschapshoofden uit te betalen, wat zijn voorganger te hunner
bestraffing van hun inkomsten had ingehouden. Hij
toonde zich beminnelijk, verschafte don hoofden
geworen, legde geen boeten op on eischte geen hae
gantjéng.Hij wijdde veel aandacht aan de meusapatrechtspraak, welke ook nauwgezetter kon geschie
den sinds bij gouvts bcsl. van 10 Juni ’08(Ind. Stb.
n°. 401) het gewest was verdeeld in 5 door assistentresidenten bestuurde afdeelingen, welke weer waren
gosplitst in een groot aantal onderafdcelingen. Hot
volgend jaar werden den gouverneur ook fondson
ter beschikking gesteld „ter voorziening bij wijzo
van rentelooze voorschotten in de eerste behoeften
van in onderwerping gekomen hulpbehoevende per
sonen.” Voor den toestand zeker wel het voornaam
ste was echter, dat oelama’s en bendehoofden als
vroeger werden vervolgd. Naar mate hun gelederen
dunden verslapte de organisatie en minderde het
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verzot. In 1910 sneuvelden de hoofdleiders in Pi
dië: de Tirö-teungkoe’s Tjhift Mahidin en Teungkoe
di Boeket, en meldde zich do leider ter Westkust:
Teungkoe Pidië. In Dcc. ’ll liet Teungkoe Tjhis.
Mafrat, de laatste der Tiró-toungkoe’s het leven,
nadat al zijn raadgevers en volgelingen waren geval
len. Den 22en Fobr. 1912 sneuvelde ook Teungkoe di
Barat, de leider van het verzet in de ressorten LhösSeumawè, Lhöft Soekön en in Döröt.
En zoo heerscht er dan nu een rust, als nooit vroe
ger heeft bestaan. Alle vijandige organisatie is uit ge
roeid, maar hostielc stemmingen komen nog tot
uiting en eischen hun offers, nu hier, dan daar; en
het van Moorsch fanatisme doortrokken volkska
rakter wettigt de verwachting, dat moordaanslagen
op bestuurders, militairen, trambeambten en allen
die ongeloovigen zijn of met ongeloovigen betrek
kingen onderhouden, zich nog wel vaak zullen her
halen! Dat zal nog wel jaren zoo blijven.... om
te verbeteren, naarmate men zich meer aan onze
aanwezigheid gewent en het volk onder onzen
invloed zal toenemen in welvaart en in ontwikke
ling.
Een overzicht van de personeele middelen, waar
mee sedert 1893 de strijd onzerzijds is gevoerd,
en van do verliezen waarop hij partijen kwam
te staan v<}lgt hier achter. (Zie tabel op pag.
90). Ij
: ■ /C
. K '■ b S
Literatuur,: .• Ferrand(G.), Relations de voyages et i-a - textes géographiques Arabes, Persans et Turcs, re-„ "
. .. . b.Iatifs a Pextrême-Orient du VIII au XVIII siècle. / . ...
2 dl. 1913 en 1914. — R. Hoesein Djajadining- "/?
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vervatte gegeveris over de geschiedenis van het V
Soeltanaat van Atjèh, in Bijdr. T. L. en V.k. van
N.I. deol 66 (1910). — Daghregister, gehouden int
Casteel Batavia vant passeereiidèn 'enz. Uitgave Baf.
Gen. K. en W. 1887-1902. — Tiele (Dr. P. H.) en
Heercs (Mr. G. E.) Bouwstoffen voor de geschiede
nis der Nederlanders in den Maleischen Archipel, 3
dln 1886—1895. — Kruyt (J. A.), Atjèh en de Atjèhers 1877. — Kielstra (Dr. E. B.), Beschrijving van
den Atjeli-oorlóg. 3 dln. 1883, 1884, 1SS5. —Van "
Heutsz (J. B.), De onderwerping van Atjèh 1893. —
Snouck Hurgronje (Dr. C.), De Atjèhers 2 dln. 1893
— Damsté (H. F.), Atjèhsche Oorlogspapieren; in
Ind. Gids 1912. — De Klerck (E_S.),-Do Atjèh
oorlog dl. I 1912. —"Kruisheer (A.), Atjèh 1S96 2
dln. 1913. — Damsté (H. T.), Atjèh historie in.
Kol. Tijdschrift 1916, afl. 3,4 en 5, — Korte Atjèhverslagen in. do ,Javascho Courant. — Koloniale
Verslagen. /“> " .
ATJEH-HOOFD, bergachtig voorland van Atjèh,
beoosten do Suratte-passage, en als zoodanig do ui
terste Westpunt van do noordelijke kust van Atjèh.
Door dit voorgebergte wordt do reede van Oelèë
?
Lhcuë voor westelijke winden beschuts i C>' .. . .
ATJÈHERS. 1. Bevolking; stand’on. —
Betrouwbare gegevens betreffende do herkomst der
Atjèhers ontbreken; wat zij zelven daaromtrent mededeelen, berust op gissingen en onderstellingen.
Ongetwijfeld hebben ook vreemdelingen uit Hindostan, Arabic, Java en van cldors, hunne bijdragen tot
de Atjèhscho bevolking gelovord, zoowel ter hoofd
plaats als op do kustplaatsen in de Onderhoorighe
den. Ook do slaven (vooral van Nias) zijn in dit op
zicht van belang geweest. Eonc gemengde bevolking
(waaronder Bataks, Maleiers en Niassers) treft men
tegenwoordig vooral aan tor hoofdplaats on op ha
venplaatsen als Lhöfr Seumawè. Zie verder nog ondor
ATJEH. — Verschilpunten tusschen de bowo-
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ners der verschillende streken van Atjèh open
baren zich in talrijke lokale eigenaardigheden,
plaatselijke gebruiken en opvattingen, welke hier
onbesproken moeten blijven; met name plachten
in Groot-Atjèh de Benedenlanders in den Sultans-tijd zich in kleeding, taal en vele andere opzich
ten te onderscheiden van de Bovenlanders, die hun
eigen dialect spraken en de meer steedsche manieren
van de oereuëng baröh niet kenden. In het algemeen
kan men van de Atjèhers dit zeggen. Zij zijn slanker,
lichter en leniger van bouw dan de Maleiers. Hun
huidskleur is donkerder. De oogen zijn grooter en
vertoonen meer wit: aan het uiterlijk geeft dat soms
iets wilds en schichtigs. De Atjèbsche conversatie
klinkt hard en driftig en is ruw van inhoud. Zij geeft
in dit opzicht den volksaard weer, die stellig niet
zachtzinnig is! —
De voornaamste stand in Atjèh was vroeger die
der sultansverwanten {toeankoe?s); zij achtten zich
boven de voor andere Atjèhers geldende wetten ver
heven, maakten zich aan grenzenlooze willekeur
jegens minderen schuldig en leidden veelal een ruw
ongeregeld leven, maar waren niet talrijk. Overigens
was het verschil in standen in Atjèh niet zoo groot
als elders in den Archipel wel het geval is. Men onder
scheidt thans hoofdzakelijk drie standen: dien der
grooten (oereuëng oelèë), nl. de hoofden met hunne
families en wie met hen in rang of gegoedheid gelijk
staan; den middenstand, de oereuëng peuteungahan
(bijv. de dorpsbestuurders en de met hen gelijkstaan den) en dien der groote massa, de mindere lieden
{oereuëng ikoe) onder w'elke zij, die van slaven afstammen, het laagst worden geacht. Met name bij 'i
vaststelling van het bedrag van den bruidschat
wordt met dit verschil van standen rekening gehou- i

den. (C. Snouck Hurgronje. De Atjèhers, I, blz.
370).
2. Inhcemschc bestuursinstellin
gen. a. Dorpen. De volksindeeling in Atjèh is reeds
lang niet meer genealogisch, doch territoriaal. De
geslachten wonen dus, verspreid in het land, dooreen
en de inwoners van een dorp — gampöng (waarmede
in grootere plaatsen ook wijken worden aangeduid)
— zijn aan het gezag van het dorpshoofd (keuljhii of
tjhii■, d. i. „oudste”) onderworpen, onverschillig tot
welk geslacht of w'elkcn stam zij behooren. Toch
noemt men hen nog „kinderen” van den kcutjhis. en
diens positie vertoont nog menig punt van overeen
komst met die der familiehoofden elders. Wil een dor
peling naar een andere gampöng verhuizenof trouwren,danis toestemming van den Iceuljhis- daartoe on
misbaar. Bij de uitoefening zijner bestuurstaak wordt
deze bijgestaan door een raad van oudsten, dwz.
van mannen van levenservaring en kennis der lands
gebruiken. Met de zorg voor de godsdienstige
aangelegenheden in de gampöng is de teunglcoe be
last. *)
ï) Den titel teungkoe (toeankoe, d. i. mijn heer)
geeft men in Atjèh in het algemeen aan lieden,
wier werkkring met den godsdienst in verband
staat of die zich door eenige kennis van den gods
dienst onderscheiden. De teungkoe van den gam
pöng munt gewoonlijk niet door wetgeleerd heid
uit; zijne waardigheid is een erfelijk dorpsambt
geworden; het komt zelfs voor, dat hij niet eens
de noodige kennis bezit om al zijne functiën naar
behooren te vervullen, zoodat anderen hem daarin
moeten bijstaan (C. Snouck Hurgronje, De Atjè
hers I, blz. 73).
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b. Moekim. Boven de gampöng staat van ouds do
uit samenvoeging van cenige gampongs ontstane
moekim. In de Moslimsche wet wordt mot het woord
moekim een persoon aangeduid, die, als „ingezetene”
tot deelnam o aan den tor plaatse gehouden Vrijdagsdienst verplicht is. Nu is deze dienst, volgens de in
Ned.-Indië heerschende Sjafi’itische leer, slechts
geldig wanneor hij door minstens 40 personen wordt
bijgewoond en de meeste Atjèhsche dorpen zijn niet
genoegzaam bevolkt, om er geregeld op zulle een
aantal deelnemers aan den wekelijkschen dienst te
kunnen rekenen. Daarom placht men in het cen
trum van eenige niet te ver uit elkaar liggende
gampongs een moskee ten behoeve der gezamenlijke
dorpsbewoners voor den Vrijdagsdicnst in te richten.
De kring van dorpen, welker „ingezetenen” zich
Vrijdags in de gemeenschappelijke moskee te vereenigen hadden, werd „moekim” genoemd, eene
verbastering dus van de oorspronkelijke beteekenis
van het Arabische woord, welke ook in andere Maleische landen voorkomt. (De drie sagi’s in GrootAtjèh werden naar het oorsprongclijke aantal hun
ner moelcim's onderscheiden in de sagi der 22 moekiras (in het Z.), die der 25 moekims (in het W.) en
die der 26 moekims (in het O.) en deze benaming
bleef behouden toen het aantal moekims later in de
sagi der 25 en vooral in die der 22 moekims door be
volkingsaanwas grooter was geworden). — De moe
kim's vormden dus oorspronkelijk een uitsluitend
kerkelijke indeeling. In de verderafgelegene Onderhoorigheden is dit ook nu nog het geval. Maar
in Groot-Atjèh en eenige der meer nabijgelegene
Onderhoorigheden (zooals in de Pidiëstreek en Samalanga) werden de moekim’s tevens bestuursressorten, welker hoofden den titel imeum (van het Arabi
sche imdm) droegen. Zooals reeds uit dezen ambts
titel blijkt waren de imeums oorspronkelijk slechts
leiders van den dienst in de moskee. Later lieten zij
deze leiding echter aan anderen over en werden zelven wereldlijke hoofden.
c. Landschappen. In historische tijden was Atjèh
steeds verdeeld in een groot aantal landschappen,
welker erfclijkc hoofden als de heeren des lands gol
den. In Groot-Atjèh heetten zij oelèëbalang en oefen
den hun gezag zonder bijstand van andere hoofden
uil; in de Onderhoorigheden droegen zij verschil
lende titels (bijv. keudjroeën, meuntróë, tjhis., datos-,
enz.) en worden in hun bestuur veelal bijgestaan
door zgn. viermannen (tocha peuét) of hoofden met
anderen titel, die naar landsgebruik in vele gevallen
moesten gehoord worden. In Groot-Atjèh hadden
de oelèëbalang’s zich — blijkbaar op grond van ge
meenschappelijke belangen — tot drio bondgenoot
schappen vereenigd (de drio zgn. sagoë's of sagi's, d.i.
„zijden” van het driehoekig gebied van Groot-Atjèh),
Aan den panglima sagi, hel hoofd des verbonds, werd
echter slechts in zaken betreffende algemcenc be
langen der verbondenen gezag toegekend. Ook in de
Onderhoorigheden kwamen dergelijko federaties
voor, o.a. die van Gigiëng in Pidië, die van Pasè, e.a.
Deze landschappen mot hunne oelèëbalangs en
sagi’s met hunne panglima’s sagi zijn in de tegen
woordige administratieve verdeeling behoudon ge
bleven. Zie ATJEH. —
d. Sultanaat. Als gemeenschappelijk opperheer
huldigden de hoofden den vorst in de havenstad
Atjèh. Deze vorsten, die zichzelven in officiëcle (Maleische) stukken don titel soeltdn gaven, werden door
do Atjèhers gewoonlijk Pöteu (d. i. onze heer) of
Iiadja genoemd. Hun aanzien ontleenden zij vooral
aan hunne heerschappij ter zee en over de naburige
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havens. Do daaruit voortkomende opbrengsten
vormden de hoofdbron van don rijkdom en van de
pracht van het hof, waarvan zoowel de Inlandsche
als do Europccscho berichten uit vroegeren tijd mel
ding maken. Het binnenland daarentegen had voor
de sultans minder belang. Zelfs in den bloeitijd des
rijks (in de 2o helft der 16e en vooral in de le helft
der 17c eeuw) beperkte zich hun onmiddellijk gezag
tot de naaste omgeving dor hoofdstad. De hoofden
der landschappen, die zich — zelfs nog in latere tij
den — door de sultans met hunne waardigheid lieten
bekleeden en als bewijs daarvan eene oorkonde (een
zgn. sarakata, d. i. eigenlijk bevelschrift) voorzien
van het negenvoudig sultanszegel ontvingen, waren
feitelijk onafhankolijk in hun gebied. Reeds in het
einde der 17e eeuw kwamen de sultans geheel onder
voogdij der hoofden in Groot-Atjèh. Aanvankelijk
waren het de hoofden der 3 sagi’s, die tot sultan
verkozen men zij wilden, meestal iemand uit het
geslacht van den overleden vorst, maar soms ook
vreemden, bijv. sajjids, die zich in Atjèh ophielden.
De verkozene betaalde hun eene som gelds voor zijne
verkiezing. In den loop des tijds deden ook andere
hoofden hunnen invloed op de verkiezing der vor
sten gelden. Volgens de overlevering zouden een
tijdlang twaalf hoofden (waaronder de 3 panglima's
sagi) een soort kiescollege hebben gevormd. De late
re sultans hadden geen wezenlijken invloed meer
buiten den dalam, het ruime vorstenerf (door de
Europeanen later de kraton genoemd), en nadat in
1873 het hof naar Koumala (in Pidië) was uitgewe
ken, verdween zelfs dit laatste overblijfsel van het
vroegere aanzien dor Atjèhsche sultans. Met het zich
aanmelden ter onderwerping op 10 Januari 1903 te
Sigli van den pretendent sultan Alaoedin Moehamat
Dawöt Sjah hield het sultanaat, ook voor de At jèhers
metterdaad op te bestaan.
3. Godsdienst. Reeds eeuwen geleden drong
de Islam van uit Hindostan langs de handelswegen
naar de Atjèhsche kusten en vandaar op den duur
ook in het binnenland door. Hoewel de Atjèhers nooit
uitmuntten door stipte naleving der door den Islam
voorgeschreven plichten, zagen zij toch met minach
ting op nict-MohammcdaneD neer. Later wakkerde
het verzet tegen do invoering van het Nederlandsche
gezag een buitengewonen ijver voor den heiligen oor
log aan. — De invloed van den Islam doet zich in
Atjèh op velerlei gobied gevoolcn. Do Atjèhsche tijd
rekening is Mohammcdaansch (Zie C. Snouck Hurgronjo, De Atjèhers I, 205—214); de feest- en ge
denkdagen van don Islam worden ook in Atjèh ge
vierd (ibid. 214—265). Aan de bedevaart naar Mekka
nemen jaarlijks vele Atjèhers deel. Vele gebruiken
in het huiselijko levon der Atjèhers worden door den
Islam boheerscht (ibid. 319 vv.); ook hun familie
recht heeft eenigen invloed van de Mohammcdaansche wet ondervonden, mot name ten aanzien van
het huwelijkscontract en do echtscheiding. Het oude,
op animistischen grondslag borustondo geloof aan
de macht van geesten, natuurkrachten, lokale god
heden, enz., leeft in Atjèh niet minder dan in andere
Moslimsche landen voort, gedeeltelijk in door den
Islam zelf gesanctioneerde vormen, o. a. in de kandocri’s ter afwering van govrcosdo onheilen, na het
overlijden van bloedverwanten, na den oogst en in
vele andere gevallen; vorder in do populaire vercering van verschillcndo (zoowel algemeen Mohammedaansche als plaatselijk Atjèhscho) heiligen. Tot
de Atjèhscho heiligen behooren vooral Teungkoo
Andjöng (een in 1782 gostorven Arabier), do Turkschc (of Syrische) „heilige van gampöng Bitaj”, die
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volgens de overlevering in do 16e eeuw in Atjèh
kwam, en Abdoerra’oef, bekend als tcungkoc di kocala
(naar zijn bij de monding der Atjèk-rivier gelegen
graf), die in de 17e eeuw met zulk een ijver de zonden
en ketterijen der At jèhers bestreden heeft, dat hij bij
het nageslacht zelfs als invoerder des Islams in
Atjèh gold. — In of bij iedere gampöng bevindt zich
de meunasah, oorspronkelijk het mannenverblijf en
dorpsraadhuis, later, na invoering des Islams, tevens
het dorps-bedehuis (meunasah van het Arab. madrasah, plaats, waar godsdienstonderwijs wordt gege
ven.) Daar worden onder leiding van den teungkoe
de gemeenschappelijke senibahjang’s verricht, het
geen echter gewoonlijk slechts ééns per dag, even na
zonsondergang geschiedt, terwijl ook dan zelfs maar
weinigen der aanwezigen daaraan deelnemen; want
de meeste Atjèhers verzuimen bijna geregeld hunne
sembahjarg’s. De tcungkoc verleent verder bijstand
bij verschillende godsdienstige ceremoniën in de
gampöng, bij het sluiten van huwelijken, bij de
kandoeri’s (welke hij met zegenspreuken wijdt), enz.,
en ontvangt de daarvoor gebruikelijke geschenken;
aan het einde der vastenmaand bovendien de pitrali
(zie PITRAH), welke vele Atjèhers beschouwen als
eene belooning, die den tcungkoc in het bijzonder
voor het verrichten van de trawèh (zie SEMBAIIJANG) toekomt. — De moslimsche godsdienst
wetenschap vond steeds beoefenaars in Atjèh; nog
steeds worden de zoowel in het Arabisch als in het
Maleisch en Atjèhsch geschreven kitaVs met ijver
bestudeerd. Op vele plaatsen wordt godsdienst
onderwijs gegeven; de leerlingen, gewoonlijk uit ver
verwijderde gampöngs’ afkomstig, wonen in zgn.
rangkang’s bijeen (C. Snouck Hurgronjc, De At jèhers
II, 1—33). Verscheidene eerzuchtige beoefenaars
der beih'ge wetenschap traden bij het verzet tegen
het Nederlandsch gezag als leiders op den voorgrond
(ibid. 1,183 vv.). Vroeger, in den sultanstijd, werden
zélfs-wetgeleerden uit Indië, Syrië, Egypte, enz.,
door den luister van het hof tot een verblijf in Atjèh
aangelokt. Sommigen dier vreemdelingen hebben
voor de At jèhsche heerschers werken in het Maleisch
geschreven, welke nog steeds zeker aanzien genieten.
Zoo de uit Goedjrat afkomstige geleerde Raniri, die
voor Iskander II werken schreef. Vele Atjèhers
laten zich bij gelegenheid der bedevaart te Mekka in
een der orthodoxe mystieke broederschappen, vooral
in de Kadirijjah- of in de Naksjibendijjah-orde opne
men (zie TARÈKAT). Toch hebben deze broeder
schappen in Atjèh niet zulk eene beteekenis als in
sommige andere streken van Ned.-Indië. Daarnaast
leeft in Atjèh ook de kettersche mystiek nog in zeke
re vormen voort, hoewel deze langzamerhand onder
invloeden van uit het centrum des Islams voor de
orthodoxe opvattingen te dier zake plaats maakt. In
vroegeren tijd vonden in Atjèh de destijds ook in
Hindostan op den voorgrond tredende vormen van
kettersche, pantheïstische mystiek in ruimen kring
bijval (Zie C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, II,

. fy dl VV.).
/r,
Ly
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’ £, j/^4. Recht. a. Familierecht, kawöm’s, huwelijk
en echtscheiding. Het Atjèhsche familierecht is thans
ouderrechtelijk: kinderen behooren zoowel tot de
^familie van hunnen vader als tot die hunner moeder.
e&y.'-*'' Maar de vrouw blijft na haar huwelijk het erf harer
uy ouders bewonen en hare kinderen groeien dus te
r 1.
y tJC- midden hunner moederlijke verwanten op; zij blijtyV /!
ven de gampöng hunner moeder steeds als de hunne
beschouwen. Is de man dorpsgenoot zijner vrouw,
dan woont hij bij haar in; anders bezoekt hij haar
slechts bij tusschenpoozen (hij wordt dan gezegd, bij

haar „thuis te komen”). Een en ander kan een over
blijfsel zijn eener oudere matriarchale familieordening. Daarnevens bestaat, als overblijfsel eener op
vaderrecht gebaseerde periode van het At jèhsche fa
milierecht, de genealogische indeeling der bevolking
in stammen. De leden van zulk eenen stam (of ge
slacht) — Atjèbsch: kawöm (van het Arabische
kaoem, d. i. volk) — beschouwen elkander als ver
wanten, in de manlijke lijn van een zelfden stam
vader afstammende, en hebben, met name in geval
len van doodslag, verwonding, beleediging, enz., ge
meenschappelijke rechten en plichten met het oog op
weerwraak en liet betalen van den losprijs. Zij wonen
thans overal door elkander verspreid; waar velen
bijeenwonen, plegen zij nog wel een hoofd (panglima
kawöm) tot behartiging hunner stambelangen aan te
stellen. Doch deze genealogische indeeling past niet
meer bij de reeds lang op territoriale volksordening
gegronde maatschappelijke verhoudingen en ver
liest dan ook meer en meer hare practiscke beteekenis. — Aanneming van vreemden als familieleden en
wettiging van onechte kinderen is in Atjèh niet ge
bruikelijk. — Hoewel het huwelijk niet meer com
munaal is, plegen toch na den dood des mans diens
manlijke bloedverwanten aan zijne weduwe een
nieuw huwelijk met één hunner aan te bieden (indien
zij daartoe nog in de termen valt), wat op een oor
spronkelijk zwagerliuwelijk schijnt te wijzen. Of de
nog altijd in zwang zijnde betaling van een djinamè'è
(gave van den gast, nl. van den echtgenoot) na de
huwelijksvoltrekking oorspronkelijk in verband
heeft gestaan met het geven van een koopsom voor
de vrouw (vgl. C. van Vollenhoven. Het adatrecht
van N.-Indië, blz. 164), is onzeker. Haar oud gebruik
plegen de ouders nog veelal de helft van dezen dji~
namèë aan den echtgenoot terug te geven. Daardoor
blijven zij (waarschijnlijk in overeenstemming met
de oorspronkelijke bedoeling van dit gebruik) gerech
tigd om, ook na de voltrekking van het huwelijk nog
gedurende zekeren termijn — den z.g.n. djandji
djinamè'è, welke van het door den schoonzoon be
taalde bedrag afhankelijk is — het ouderlijke gezag
met de daaraan verbonden rechten en plichten (o.a.
den plicht tot het verstrekken van levensonderhoud)
over hunne dochter uitteoefenen. Sterft deze laat
ste gedurende bedoelden termijn, dan bieden zij ge
woonlijk een harer zusters of eene andere naver
wante als plaatsvervangster aan den weduwnaar
aan. Deze behoeft dan geen bruidschat voor dit
nieuwe huwelijk te geven, ofschoon wel een bedrag
daarvoor vastgesteld wordt, om formeel aan de
eischen van den Islam te voldoen. Allo verkeer tusschen schoonouders en schoonzoon geldt in Atjèh als
onbetamelijk; voor zoover dat mogelijk is, vermij
den zij dus elkanders tegenwoordigheid (C. Snouck
Hurgronjc, De Atjèhers I, 327 v.). In verband met
de vrij groote zelfstandigheid der gehuwde vrouw
is de voorwaardelijkc verstooting bij het sluiten van
een huwelijkscontract in Atjèh niet gebruikelijk
(C. Snouck Hurgrorje o. c., I, 381 vv.); de echt
scheiding wordt er door de régelen der Mohammedaansche wet beheerscht.
b. Goederen- on erfrecht. Het bestaan
van een oorspronkelijk beschikkingsrecht der bevol
king over den bodem kan ook in Atjèh nog worden
aangetoond, hoewel dit recht ten aanzien van den
reeds bebouwden grond nog slechts in zeer rudimentairen vorm in stand is gebleven. (C. van Vollen
hoven, Het Adatrecht van Ned.-Indië, blz. 195—
197). Het recht op den in cultuur gebrachten grond
is het ook van elders in den Archipel bekende, met
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ons eigendomsrecht correspondecrondo, zgn. inlandsche bezitrecht, dat in Atjeh echter niet (zooals
bijv. op Java) beperkt wordt door eenc daaraan verbonden verplichting om belasting in arbeid of gold
tc voldoen. Ook behoeft men er geen dorpsgenoot
te zijn, om grond in de gampöng te kunnen bezitton.
Hot vermogen behoort in Atjèh niet meer aan de
familie in haar geheel on blijft ook niet onder beheer
van een familiehoofd, zooals bijv. bij de Minangkabauers, maar wordt, bij overlijden, onder do erf
genamen verdeeld. Ontvangt de dochter een uitzet
mede ten huwelijk, dan heeft de overdracht daarvan
door hare ouders eerst plaats na afloop van den
bruidschatstermijn. Man en vrouw behouden den
eigendom van hetgeen zij ten huwelijk medebrengen.
Hetgeen gedurende het huwelijk wordt verworven,
wordt bij ontbinding van het huwelijk in streken,
waar de vrouw haren man in zijn bedrijf pleegt be
hulpzaam te zijn, in gelijke helften verdeeld.
5. Huiselijk leven, ziekten, volks
spelen. a. Woning. De woningen ztjn in Atjèh bij
na alle naar hetzelfde model ingericht. De vloer
verheft zich cenige meters boven den grond en rust
op de vier evenwijdige rijen der huisstijlen. De wo
ning bestaat uit drie gedeelten: een vóór- en achter
galerij, welke zich over de geheele lengte van het
huis uitstrekken, en daartusschen het middenge
deelte met een eenigszins verhoogden vloer, welke
op de beide middelste rijen der huisstijlen rust. Be
staat iedere rij uit zes huisstijlen, dan bevat het
middengedeelte twee, met cene deur op de achter
galerij uitkomende kamers, tusschen welke een door
gang van de vóór- naar de achtergalerij voert; be
staat iedere rij slechts uit vier huisstijlen, dan heeft
het middengedeelte der woning slechts één zooda
nige kamer (djoerèc) en bevindt de doorgang van de
vóór- naar de achter-galerij zich naast die kamer.
Langs een trap bereikt men door de huisdeur de
v agalerij; hier worden de gasten ontvangen. Onder
aan de huistrap bevindt zich gewoonlijk een vat met
water, waarmedo de binnentredendo zijne voeten
kan reinigen. In de binnongalerij verrichten de vrou
wen hare dagelijksche bezigheden. De slaapplaatsen
zijn in de djocreè. De woning bevindt zich op een
meestal met vruchlboomen beplant erf, dat omgeven L door cene omheining. De ruimto onder het
hui> doet dienst als bergplaats, o. a. voor do huis(honden, schapen, bokken on hoenders);
koeien en buffels krijgen eene afzonderlijke plaats in
lallen (C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, I, 35—
b. Klceding en voeding. De Atjèhsche klccdordmoht onderscheidt zich door do wijde broek
(siloeeüè, of loecuc Atjèh), zoowel door mannen als
door vrouwen gedragen. Het lendenklccd daarover
heen reikt bij mannen tot ongeveer do knie en hangt
bij vrouwen tot op de voeten of althans tot beneden
de knieën af. Het bovenlijf is zoowel bij mannen als
bij vrouwen met een baadje (badjèë) bedekt, terwijl
de vrouwen nog een kleed bij wijze van do Javaanscho slendang om de schouders slaan. — De hoofdspijs, tweemaal daags, ’s morgens te 8—9 on ’s avonds te 5—G uur genuttigd, is in water gaar ge
kookte rijst (boe) met groentenat; daarnevens be
lmoren ook stokvisch, gekookte zee- en riviervisch,
kleefrijst, vruchten en zoetigheden tot do gewone
voedingsmiddelen. Het gebruik van sirih is alge
meen. Aan opium gaat men zich niet slechts in de
koloniën der peperplanlere op de Oost- on Westkust,
maar ook elders in Atjèh wel te buiten.
c. Geboorte, jeugd, opvoeding van het kind. Zwan-
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gcrschap en bevalling brengen in Atjèh vele, gedeel
telijk op bijgeloof gegronde volksgebruiken mede
(C. Snouck Hurgronje o. c. I, 408 vv,). Gedurende de
zwangerschap heeft cene vrouw zich te hoeden voor
hetgeen dan volgens do adat als pantang (verboden)
geldt; onvoorzichtigheid te dien aanzien zou slechte
gevolgen kunnen hebben; vrees voor de boeröng
(poentianak) maakt vooral voorzorgen noodig. Na de
bevalling rust de kraamvrouw naar oud gebruik ge
durende 44 dagen op een ligbank (prataih), onder
welke voortdurend in een oven vuur onderhouden
wordt. De eersto keer, dat een kind buitenshuis
wordt gebracht — dit heet peutrön (doen nederdalen)
— geldt ook in Atjèh als een gewichtige gebeurtenis,
welke met een kandoeri gevierd wordt, maar toch
niet zooveel ceremonieel vereischt als op Java (C.
Snouck Hurgronje o. c. I, 428 w.). De besnijdenis
heeft zonder feestelijkheden plaats, tenzij geloften
daartoe bijzondere aanleiding mochten geven. De
tandenvijling is niet algemeen; zij geschiedt bij
vrouwen eerst na het huwelijk, bij jongens in het
12e—15o jaar. Aan de opvoeding neemt de vader
deel zooveel hij zelf verkiest; het zou hem in Atjèh
niet (zooals in de Padangsche bovenlanden) verbo
den worden, zich daarmede te bemoeien; hij is echter
niet geregeld in do woning aanwezig.
d. Huwelijk. In don regel worden meisjes in Atjèh
zeer jong (8 a 10 jaar oud) ten huwelijk gegeven. De
verloving komt door bemiddeling van een tusschenporsoon (den seulangké) tot stand en het gampöngbestuur moet in de zaak gekend worden. Toestem
ming van hot gampöng-hooid. is zelfs een noodzake
lijk vereischte voor de verbintenis. Verbreekt de
vader der bruid zonder aannemelijke redenen de ver
loving, dan moet hij niet alleen het verlovingsgeschenk aan den bruidegom teruggeven, maar bo
vendien cene boete aan den oelèëbalang betalen.
Evenals andere gewichtige voorvallen in het huise
lijk loven kenmerkt ook de verloving zich door de
daarbij van ouds gebruikelijke, stereotype, lang
dradige onderhandelingen (in ouderwotsche formules
die soms belangrijk historisch-ethnographisch ma
teriaal bevatten). Over de vele ceremoniën van de
bruiloft, de daarbij gebruikelijke kleedij van bruid
en bruidegom en do gebruiken gedurende den eer
sten tijd na het huwelijk, zie: C. Snouck Hurgronje
o. c. I, 328—358, 390 vv. —- De meeste Atjèhers
hebben slechts ééno vrouw; toch kiezen bemiddelden
zich wel cene echtgenootc in meer dan één gampöng,
vooral hoofden, dio cene hun passende partij dik
wijls slechts op grooten afstand van hun gebied
kunnen vinden. Ook concubinaat met slavinnen
kwam voor; do slavin werd dan goendè^ genoemd;
de kinderen waren, volgons den Islam, wel is waar
vrij, maar hunne maatschappelijke positie was toch
niet gelijk aan die van kinderen van vrije vrouwen.
Do positie der gehuwde vrouw is in Atjèh, doordat
zij het erf harer oudere blijft bewonen, minder slecht
dan in vele andere Mohammedaansche landen.
e. Ziekten-, overlijden. Ziekten worden door de
Atjèhers in het algemeen nog aan don invloed van
booze geesten toegeschrevon en de geneeswijzen
staan mot dio opvatting in nauw verband (C. Snouck
Hurgronje I, 451 vv.). Bij storfgevallen worden de
voorschriften van don Islam zooveel mogelijk in
acht genomen; vgl. GRAF, § 2. Na afloop dor be
grafenis volgt een kandoeri,x) welko later op den
3on, Öen, 7cn, lOon, 30en, 40cn, en lOOen dag na het
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1) Do naam soertandli, overigons in Ned.-Indië
hiervoor bekend, is in Atjèh niet gebruikelijk.
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ATJBHERS. — ATJEH’SCH.

overlijden, en op den verjaardag daarvan, herhaald
wordt. Het „planten van grafsteenen” op een graf is
volgens de adat verboden gedurende den tijd, dat de
rijst te velde staat; overtreding van dit verbod zou,
naar men meent, mislukking van den oogst in den
omtrek ten gevolge hebben.
/. Spelen en vermaken. Algemeen geliefd bij de
Atjèhers zijn verschillende soorten van dierenge
vechten. Grootc zorg wordt aan het opkweeken der
vechtdieren besteed. Bij iedere feestvreugde geldt
ook dobbelarij, ondanks het verbod van den Islam,
min of meer als onmisbaar. Bijzondere beteekenis
voor den Atjèher hebben de uitvoeringen, bekend
onder den naam ratéb sadati, die in den vorm van een
wedstrijd plaats hebben en gewoonlijk van ongeveer
8 ure ’s avonds tot na den daarop volgenden middag
duren. Zij zijn eene verbastering der godsdienst
oefeningen bij de mystieke orden in zwang (speciaal
van den zgn. ratéb Sammdn, zie: C. Snouck Hur
gronje o.c., II, 220 vv.). Daarbij wedijveren de par
tijen — gezelschappen uit verschillende gampöiufs,
ieder met hunnen sadati (een als vrouw uitgedosten
knaap, die de hoofdrol vervult) — in het voordragen
van raadsels, fragmenten van erotische poëzie en
toespelingen en vragen, welke op geestige of spot
tende wijze beantwoord moeten worden. Welke
partij in dezen wedkamp overwinnaar blijft, wordt
beslist door de toeschouwers, wier oordeel op dit
punt meestal zeer éénstemmig is. De beteekenis
dezer sadati-spelen voor het volksleven in Atjèh laat
zich vergelijken met die der wajangspelen op Java;
beide boeien doordat al, wat in wijdere kringen be
kend is van nationale overlevering, wetenschap,
godsdienst en kunst, daarbij ter sprake komt, op
geluisterd door kwinkslagen en zinspelingen op
kortgeleden gebeurtenissen; liefde en strijd vormen
bij den ratéb sadati evenals bij den wajang het hoofd
onderwerp. — Eene variatie van het sadatispel is
de ratéb poelet, zoo genoemd naar de daarbij in ge
bruik zijnde houten ringen {böh poelet of broeë^ poelet).
Ook dit spel bestaat in een wedstrijd tusschen twee
gezelschappen. —.liefst uit verschillende garapongs
(maar zonder sadati) — die voordrachten ten gehoore brengen en deze begeleiden met lichaamsbewegin
gen en het manoeuvreeren met doeken en ringen.
— Bij bruiloften, bezoeken aan heilige graven, en
andere gelegenheden hebben gewoonlijkzgn. alanganoptochten plaats, meestal opgeluisterd door muziek
van het eigenaardig Atjèhschc geundrang-orkeat. ’)
6. Landbouw, vischvangst, handel.
a. Landbouw. De Atjèhers zijn vooral een landbou
wend volk. „De landbouw” — aldus een gewone
Atjèhsehe zegswijze — „is de meester der brood
winning”. Vooral de rijstbouw vormt eene hoofd
bezigheid voor de meerderheid der bevolking; daar
nevens is ook de teelt van suikerriet en, in de Onderhoorigheden, de pepercultuur van belang; ook
vruehtboomen, zooals klappers en pinang, worden
aangekweekt. De rijst wordt in het algemeen op
sawahs, op hooger gelegen gronden ook op ladangs
verbouwd. Voor de besproeiing der sawahs (voor
zoover deze niet in moeras zijn aangelegd) wordt
geen gebruik gemaakt van het water der rivieren,
doch uitsluitend van regenwater, dat door middel
van dijkjes opgevangen en zooveel mogelijk op de
sawahs teruggehouden wordt. Zie verder: ATJEH.
’) De geundrang is een trom; andere Atjèhsehe
muziekinstrumenten zijn de sroenè (dwarsfluit)
en hareubab (viool); zie C. Snouck Hurgronje o.c.
II, 265 vv.
*P. IJ* r

De werkzaamheden bij den rijstbouw worden in
Groot-Atjèh in de Benedenlanden door mannen ver
richt; elders laat men de uitplanting wel aan vrouwen over. Wel bestaan ook in Atjèh bijgeloovigo
gebruiken en voorstellingen bij den rijstbouw, maar
toch niet in die mate als bijv. op Java (C. Snouck
Hurgronje o.c. I, 279 vv.). De jaargetijden, naar
welke de land bouw-werkzaamheden zich regelen,,
berekent men naar een moesson-kalender. Deze
heeft niets gemeen met de moslimsche, uit 12 maan
maanden samengestelde, maar bestaat uit eene reeks
keunöng's (perioden, verloopende tusschen de tijd
stippen, waarop de maan en het sterrebeeld de
Schorpioen elkander aan den hemel „ontmoeten”),
welke tezamen een zonnejaar vormen. Zie ook onder
ATJEH.
b. Vischvangst. Deze strekt velen Atjèhers tot le
vensonderhoud ; gevischt wordt zoowel op zee en in
zoutwaterkreken als in zoetwater op de rijstvelden
(waar men ook vischvijvers aanlegt) maar weinig in
rivieren, daar de sterke stroom daartegen bezwaar
oplevert. Zie verder: ATJEH. Ook de visschers
achten zich bij de uitoefening van hun beroep aan
een aantal voorschriften (o. a. aan taal-pantang’s)
gebonden, welker veronachtzaming hen, volgens
het bijgeloof, aan kwade kansen en rampen zou
blootstellen. Zie ook onder ATJEH.
7. Volksaard. Door dat eeuwen lang de
handhaving der openbare orde door de overheid in
Atjèh slecht verzekerd was, groeiden vorige geslach
ten in tuchteloosheid op. Eerbied voor anderman’s
leven en goed was gering. Ook tegenwoordig komen
nog moord en doodslag onder Atjèhers veelvuldig
voor, niet zelden om weinig beteekenende redenen.
Intusschen is, na de vestiging van het Nederlandsch
gezag, voor de Atjèhschc maatschappij het vooruit
zicht op gezondere toestanden geopend. Het nu
opkomend geslacht leert de orde en tucht, die de
vaderen niet kenden. En waar het de Atjèhers ove
rigens niet ontbreekt aan scherpte, durf en volhar
ding, en een overgroote bescheidenheid hen ni<-t in
den weg staat, is liet te verwachten, dat bij den algemeenen opmarsch der Indische Volken het Atjèhsche, zoo klein als het is, zich een plaats in de vooi 
ste gelederen zal weten te veroveren. Daarvoor zal
echter één voorwaarde moeten worden vervuld, nl.
dat de grootc euvelen, die thans nog de Atjèhseho
maatschappij aankleven, als kinderhuwelijken,
vruchtafdrijving, paederastie en opium misbruik
worden uitgeroeid.
Literatuur. Behalve het standaard werk, „De
Atjèhers”, Batavia, 2 dln. 1893/94, van den hoogIceraar dr. C. Snouck Hurgronje, in het Engelsch
vertaald door O’Sullivan (The Achehne.se, BataviaLeiden J90G) met eene nieuwe inleiding benevens
eenige tocvoegselen van den schrijver, en andere
boven reeds genoemde werken: F. .1. Veth, Ai-jin,
1873. — J. A. Kruyt, Atjèh en de Atjèhers 1877.
— J. Jacobs, Het familie- en kampongleven op
Groot-Atjèh. 2 dln. 1894. — K. F. H. Van Lan
gen in T. A. G. 2e Ser. V (1888), 447 vv. — C.
van Vollenhoven, Het adatrocht van Ncd.-Indië
blz. 148—220.
ATJÈH'SCH. Het Atjèh’sch wordt gesproken in
meerdere tongvallen, waarvan het banda-dialect,
de taal der hoofd- of handelstad, (banda uit Mal.
Perz. bdndar, handelstad), als de taal van het voor
heen toon-aangevende deel van het volk, de eerste
plaats is gaan innemen en meer bepaaldelijk als
de eigenlijke taal wordt beschouwd. Omtrent het
klankstelsel is het volgende op te merken. Van de
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zachte medc-klinkers kan alleen de b aan het slot
van een woord voorkomen; in het schrift, dat hier
duidelijk dagteekent uit een ouderen toestand der
taal, komen ook d cn dj als sluiters voor, hoewel deze
aldus geschreven klanken thans beide als t wordon
uitgesproken. De k is aan het slot tot de hamzah of
ingeslikten mede-klinker geworden; de 5, welke aan
het begin overgegaan is in een klank, eenigszins
overeenkomende met de Engelschc th, wordt aan het
slot tot h; de l meestal tot j; terwijl eene r in dat ge
val verdwijnt. Onder de klinkers komt voor de eu
als vervanger van de Mal. Pol. pëpët. Onder de
klank-verschijnselen vallen voorts op: de overgang
van de oorspronkelijke oe, in open letter-grepen, in
èë, bijv. batèë, (dialectisch batiw, bateio), steen, uit
Mal. Pol. watoe of batoe; van i in hetzelfde geval in
öë, (dial. oj, aj), bijv. talöë, touw, Mal. Pol. tali;
de overgang met omzetting van oorspronkelijk
Atjèh’sch tl in Ih, aLs Ihèë, drie, uit tleè = M. P.
tëloe; enz. Opmerkelijk is het groot aantal één-lettergrepige woorden in de taal, welke deels ontstaan
zijn doordat in een oorspronkelijk twee-letter-grepig
woord in de eerste lettergreep de vocaal verloren is
gegaan, als bijv. in phét, bitter = Mal. pahit; trön,
nederdalen = Mal. toeroen; deeLs doordien de geheele oorspronkelijk eerste lettergreep verloren is ge
gaan, als in ón, blad, Mal. daim. Deze verschijnselen
moeten wel verklaard worden uit een sterk accent op
de laatste lettergreep, wat tegenwoordig evenwel,
althans in den vollen omvang, niet meer voor de
taal kan aangenomen worden. Daardoor zijn ook te
verklaren de overgang van oorspronkelijk Mal.
Po), i en oe in öë en èe; verder de achtervoeging
van e in vele woorden na klinkers, bijv. na eu in
in oereuëng, mensch, = Mal. orang waarbij ook nu
nog het accent op de eu valt. Daarentegen is het op
vallend, dat er ook één-lettergrepigc woorden voor
komen, waarin de laat ste open lettergreep af gekapt is,
al : djeuët, worden, = Mal. djadi; beuët, lezen, =
Mal. balja, (geschreven met het Arabisch teeken
voor dj, dat hier ook de tj kan voorstellen aan het
slot; trouwens ook de overige woorden, waarin het
schrift dat teeken aan het slot vertoont, schijnen in
hetzelfde geval te verkeeren). Wat de spraakkun
stige vormen betreft, is op te merken, dat suffixen
i ol woord-afleiding in de taal ontbreken. Als levende
vorm-<-lementen komen voor: het prefix meu, (vóór
lip-lett
moe), niet zoozeer Mal. Pol. ma, nië, als
wel overeenkomende niet Bat. raar. Mal. bër doch
ook om phonetischc redenen gebezigd in plaats van
Ik I infix eum; het prefix peu, (vóór lip-letters poe),
toi vorming van causatieve werkwoorden, enz., =
Mul. Pol. pa, pë; benevens de infixen eum = Mal.
Mal. Pol. in. Daarnevens kent de
Pol. o era, en eua
taal de „vervoeging” door voorhcchting der verkorte
pers. voornw. aan het werkwoord, onafhankelijk van
de beteekenis. Een verkorte vorm dezer voornw. aan
het. werkwoord gehecht, kan ook dienen om ze als
voorwerp der handeling, zonder nadruk, aan to
duiden. Hoewel de woorden-schat van het Atjèh’sch
zich gedeeltelijk meer aansluit bij dien van talen als
het Maleisch, enz., (de overgenomen woorden na
tuurlijk buiten rekening gelaten), is er in de spraak
kunst veel, dat herinnert aan verschijnselen, welke
voorkomen in talen in het Oosten van den Archipel.
Het oordeel over de plaats, welke de taal inneemt
ten opzichte der verwanten, dient nog opgeschort te
worden.
De letterkunde der Atjèhers bestaat nagenoeg
alleen uit werken in gebonden stijl, al worden ook
verhalen, (haba) overleveringen, enz., in het geheu■
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gen bewaard en mondeling in ongebonden stijl n>e-/?^/i
dcgedeeld. Onder de werken in gebonden stijl zijn^'
het meest voorkomend die, welke den naam hikajatS ' *? •
^
dragen, en deels meer oorspronkelijk, deels naar MaL^- G-w*
'
of andere bronnen bewerkt zijn. Voorts komen ook
*
de uit het Mal. bekende panton’s voor, waarvan de
*
meeste evenwel alleen mondeling overgeleverd wor-y^T) j*
_

den.

*' ) J ~

Literatuur. J. Dias, Lijst van Atjchsche woorden
6-&u
in het T. v. h. Bat. Gen. Deel XXV (1879), P. Arriëns.
^
Maleisch-Hollandsch-Atje’nsche Woordenlijst, Am-^ j J ^"
sterdam, J. H. de Bussy. 1880; K.F. H. van Langen
^
le Handleiding voor de beoefening der Atjehschev } J
Taal, en 2o. Woordenboek der Atjehsche Taal, beide
•r *■{
bij M. Nij hoff, ’s-Gravenhage. 1889; Dr. C. Snorndc7
„y
Hurgronje, 1°. Studiën over Atjehsche Klank-*'^?'-^'*
'
"
en Schriftleer, T. v. h. Bat. Gen., Deel XXXV /f > Mt*****»^^
(1893); 2°. Atjèhsche Taalstudiën, in hetzelfde Tijd^ ?
schr., DeelXLII (1900). 3°. De Atjehers 1894 deel A'-''
II; Th. Veltman Nederlandsch-Atjèhsche woorden- V -\ >
lijst Batavia 1906.
I. C. G. I. . '
ATJEH-NOOTEN. Zie ANACARDIUM.
' 1 j
ATJOENG (soend ). Zie AMORPHOPHALLUS cl
CAMPANULATUS.
o
~ ^
ATLAS. De algemeene naam van oene vlindersoort van Java (Attacus atla■s), zeer kenbaar aan hare
/ —<
reusachtige grootte, zeer dik lichaam, aanzienlijke^~ - '
vlucht en aan de 4 doorschijnende vleugelvlekken,. £>
waarvan op iederen vleugel er één aanwezig is. Zij, , _ ?
- .f“‘ï
vliegt zoo langzaam en eigenaardig, dat deze bewe
ging een „zweven” kan genoemd worden.
ATOEDA. Een der vele namen door inlanders
op Nieuw-Guinca en omliggende eilanden gegeven
aan een Paradijsvogel, Paradisea minor; andere
namen zijn Tsiankar, Woembi, Mambefoor, Thiahr,
Tebwan, Eiawawa; op Misooi Sjak. Paradisea sanguinea heet op Waigeoe Sebcem. Op de Axoe-eilanden
heet Paradisea apoda: Faneam; de huiden van dezen
vogel komen in den handel voor onder den naam van
Boeroeng-mati-aroe; „doode vogel van Aroe”.
ATOEN LAOET (mal.). Zie HERITIERA.
ATOENG (mol. mal.). Zie PARINARIUM.
ATOERAN SINOMAN, elders ook wel arisan ge
naamd (Zie Ind. Gids 1S91. II. 1940), is de bena
ming cener regeling (atoeran), berustende op de
onbeschreven desa-adat, waarbij in de desa’s op
Java aan bepaalde mannelijke ingezetenen —
soms ook te zamen met vrouwen, — opgedragen
wordt, te zorgen voor hot organisceren zoo van de
feesten, die in het dorp worden gogeven bij gelegen
heid van huwelijken, sterfgevallen e.d. als van do algemcene dorpsfeesten. Zij mogen ook enkele heffingen
doen, om daaruit de noodzakelijksto onkosten voor
dio feesten to bestrijden. Zie vorder onder DESA.
ATOERBOENG (bat., mixangk.). Zie AMOR
PHOPHALLUS VARIABILIS.
ATOLLEN EN BARRIÈRERIFFEN. Een atol is
een kringvormigo met een of meer lage koraalei
landen bezette koraalrug, waarbinnen zich een la
gune bevindt, die meestal vrij ondiep is. Indiolagune
kunnen de machtige oceaangolven niet anders dan
zeer verzwakt doordringen, omdat ook daar waar de
koraalrug of rifrand niet mot eilandjes bezet is, dio
rifrand bijna overal zeer ondiep is. Hierdoor vormt,
wat betreft do Malediven-atoliën en do atollon van
den Grootcn Oceaan, hot rustige watervlak der lagu
ne een scherpe tegenstelling met den Oceaan, welks
golven aan de zeezijde onafgebroken een woeste bran
ding voroorzaken. De kringvormigo rifrand is door
sneden door kanalen, waardoor hot Oceaanwater
vrijen toegang heeft tot de lagune. Hoewel dio kana-
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Ien bijna zonder uitzondering minder diep zij n dan
de lagune, zijn er vaak, meer in het bizonder wat de
Malediven-atollen betreft, een of meer, waardoor
zelfs de grootste schepen de lagune kunnen bereiken
om daar een veilige ankerplaats te vinden. Is de
kringvormige rif rand geheel ondergedompeld, dan
spreekt men van atolvormige riffen. Ch. Darwin
(„Coral Reefs”) neemt aan, dat alle atollen min of
meer boven zee uitstekende eilanden zijn geweest,
die aan langzame daling onderhevig waren onder
omstandigheden gunstig voor rifvorming. Hierbij
ontstond oorspronkelijk een kust- of strandrif (Zie
KORAALRIFFEN), dat breeder werd naarmate de
oever zich bij daling terugtrok. Naarmate die
breedte toenam, verminderde de toevoer van voed
sel naar de ’t verst van zee gelegen rifgedeelten,
waardoor er een oogenblik kwam, dat daar de op
bouw van het rif geen gelijken tred kon houden met
de daling, zoodat bij verdere daling een lagune tus
schen rif en eiland moest ontstaan. In dit stadium
d.i. gedurende den tijd dat de daling nog niet zoo
ver is voortgeschreden, dat het oorspronkelijk ei
land reeds geheel onder de oppervlakte der zee ver
dwenen is, spreekt Darwin nog niet van een atol
maar van een barrière-rif. Zoodra het laatste puntje
van het oorspronkelijk land onder de oppervlakte
is verdwenen, is het atol geboren. Heeft later de
daling sneller plaats gehad, dan zelfs aan de zeezijde
het rif zich kon opbouwen, dan verdwijnt het rif
onder de oppervlakte en heeft men te doen met ben
atolvormig rif. Zie over de verschillende atolhypothesen W. M. Davis „The home study of
coral reefs” in Bulletin of the Amer. Geogr. So.
XLVI 1914, 8—10.
Omtrent de riffen in den O. I. archipel, die mo
gelijkerwijze atollen genoemd zullen worden, is nog
betrekkelijk weinig bekend, omdat ze nagenoeg alle
gelegen zijn in het nog zeer onvoldoende onderzochte
Oostelijke deel van den arcliipel. Als vaststaande
mag reeds worden aangenomen, dat vele riffen al
daar het uiterlijk aanzien van atollen hebben; al
leen Ls nog een nauwkeuriger onderzoek noodig om
te beslissen of ze aan alle vereischten voldoen om
atollen te moeten worden genoemd. Waarschijnlijk
voldoen aan alle door Darwin gestelde cischen: het
Moearas-rif in Straat Makassar, de Maria-Reigersberg- en Zandbuis- en Huzaarbanken, de groep der
Oostelijke Postillon-eilanden, de bank „De Bril”, het
Angelica-rif en het Boni-rif. Behalve eerstgenoemde
zijn deze atollen alle in de Flores-zee gelegen. Laatst
genoemde drie riffen zijn bij hoogwater geheel onder
water, zoodat streng genomen daarvoor de naam van
atolvormig rif moet worden*gebezigd. Merkwaardig
zijn het Angelica-rif door zijn dubbele lagune en de
Maria Reigersbergbanken door de ongekend groote
diepte van een deel der lagune en de toegangen
daartoe, n.1. ruim 200 M. Vergelijkt men deze ko
raalvormingen met de atollen der Malediven en van
den Grooten Oceaan, dan is geen volkomen gelijkenis
aanwezig. Wil men dus met alle geweld volhouden,
dat in den Indischen Archipel geen atollen voorko
men, dan zijn er voor die bewering bij elk rif wel ar
gumenten aan te voeren, maar hoogstens zou dit be
wijzen, dat men te doen had met wat men in de dier
en plantkunde een andere variëteit noemt. Wat de
bewering van afwezigheid in den O. I. archipel van
atollen sterk in de hand zal hebben gewerkt, Ls, dat
de Oost-Indische atollen niet zoo sterk op de ver
beelding werken als die der Malediven en van den
Grooten Oceaan. Bij de Malediven en atollen van
den Grooten Oceaan treft men over honderden mij-

lcn afstand in den open oceaan geen ander land aan
dan die atollen, van buiten gebeukt door hooge
oceaangolven, van binnen bestaande uit een rustige,
veilige lagune; in den Ind. Archipel daarentegen
ziet men slechts één of meer zandbanken of lage
eilandjes, waarvan eerst bij nader onderzoek blijkt,
dat ze deel uitmaken van een atol.
Behalve de bovengenoemde zes riffen, waarvan
het karakter van atol als vaststaande moet worden
beschouwd, kan de ontdekking van meerdere atol
len verwacht worden; afgaande op min of meer vage
berichten: in de Archipels der Tijger-eilanden, der
Patemoster-eilanden en der Westelijke Postillon-eilanden; in den Banggai-archipel; in den ToekangBesi archipel; en het Marianne-rif bij Bonerate.
De in de ondiepe Java-zee nabij Batavia gelegen
Agnieten- en Hoorn-eilanden en Grootc Kombuis
(Prof. C. Ph. Sluiter in het Nat. Tijdschr. v. N. I. Deel
49 bl. 278), voldoen aan de bovengegeven omschrij
ving van atol. Even zoo komt de naam van atolvormig
rif toe aan deMiddon- en Noordemffen bij Boompjeseiland. Naar de gewone voorstelling is evenwel de
naam van atol en atolvormig rif op al deze eilanden
en riffen niet zuiver van toepassing, daar zij alle in
ondiep water gelegen zijn.
Barrière-riffen. De vraag of zich in den O. I. Archi
pel barrière-riffen bevinden of niet, is niet met zulk
eene beslistheid te beantwoorden als die betreffende
atollen. Moge de aan een atol toegekende beteekenis
bij verschillende schrijvers ook al eenigszins uiteenloopen, bij elk afzonderlijk wordt het woord toch
slechts in één beteekenis gebruikt, zij het ook dat die
zelden duidelijk onischreven is. Bij barrière-riffen
daarentegen is de verwarring veel grooter, om te be
ginnen reeds bij Darwin. Het groote Barrière-rif van
Australië, het best en langst bekende, waaraan de
algemeene naam barrière-rif ontleend is, zou men
daarom licht als het type van een barrière-rif be
schouwen. Niet alleen is hier echter, in tegenstelling
met de andere, liet hooge rif, dat de lagune van den
oceaan scheidt, zeer breed, maar in plaats van zeer
steil loopt het juist vrij zacht glooiend in den oceaan
af. Ook de Britsche Hydrografie houdt zich niet
aan haar eigen omschrijving [A Barricr reef may
front a coast-line, or encirclo an island or group of
islands, leaving a deep channel botween it and the
shore], want bij do beschrijving van vele atollen en
atolvormige riffen wordt de rif rand „barrierreef”
genoemd. Vergelijkt men nu de rifvormingen in
den O. X. Archipel, die door prof. Nicrmeycr (Tijd
schrift van het Kon. Ned. Aardr. Gen., jaargang
1911) barrière-riffen genoemd worden, met het
Great Barrier Reef en met die „gevulde” atol
len, dan komt men noodzakelijk tot de gevolgtrek
king, dat de gelijkenis met geen van beide soor
ten bizonder sprekend genoemd kan worden. Aan
den anderen kant echter zijn do verschillen tusschen
die riffen en de kust- of strandriffen, plaatriffen en
atollen (zie „KORAALRIFFEN”) zóó groot, dat zo
nog veel minder tot die afdeelingen kunnen worden
gerekend. Wil men ze niet in een vijfde afdecling
onderbrengen, dan ligt het dus meer voor de hand
ze tot de barrière-riffen te rekenen, en de verschillen
toe te schrijven aan het ontbreken van de oecaanbranding. Met het Great Barrier Reef hebben ze ge
meen, dat ze beslaan uit het continentaal plat (Con
tinental shelf), waarop zich voornamelijk op den
rand vele koraalriffen hebben gevormd. Met de „ge
vulde” atollen hebben ze gemeen, dat ze, voor zoover
bekend, steil naar de diepe zee afdalen. Voor de verspreiding raadplege men het aangehaalde artikel
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ATOLLEN EM BARRIÈRERIFFEN — AWOEH.
van prof. Niermeyor; waarschijnlijk echter zullen,
naarmate het werk der opnemingsvaartuigen vor
dert, nog vele nieuwe worden gevonden, terwijl
mogelijk ook zal blijken dat andere ton onrechte
voor barrière-riffen zijn aangezien.
(/JfQ
ATTANG-LAMOEROE. Landschap op Celebes
aan den linker-oever der Wallanaé-rivier, in het zui
den van Lamoeroe.
AUCHMUTY (SIR SAMUEL). Engelsche generaal,
bevelhebber der expeditie, die in 1811 Java verover
de, geboren te Nieuw-York 1756. Hij diende eerst in
den Amerikaanschen onafhankelijkheidsoorlog,
daarna in Britsch-Indië en Egypte (1800), onder
scheidde zich bij de expeditie tegen Buenos Ayres
(1806) en werd in 1810 tot bevelhebber der troepen
in Madras benoemd. In deze hoedanigheid werd hij
belast met het bevel over de Engelsche troepen, die
tegen Java werden gezonden, waarbij het hem gelukte na een korten tegenstand de kolonie te vermeesteren (6 Aug.—8 Sept. 1811). In 1813 keerde hij
naar Engeland terug, werd in 1821 tot bevelhebber
der troepen in Ierland benoemd, maar stierf reeds
den lldcn Aug. 1822, na een val van zijn paard.
Zie Dictionary of national biography, cd. by Leslie Stephen. II. bl. 246.-"-'
AULIHA. Eene Papagaai-soort, Tanygnathus
mülleri, van Celebes. Eclectus pectora-lis heet op de
Aroe-eilanden YVoitau-Koeikoei, op de Kci-eilanden
Kanermaük; Eclectus cardinalis wordt op de Keieilanden en op Goram Kanerbroe genoemd. Eclectus
pectoralis heet op Misooi Manambi en te Andai (N.
Guinca) Ocremaap; Eclectus cardinalis op ZuidWes t -N. - G u in ea Kand ar.
AUSTRAAL-AZIATISCHE MIDDEL[LANDSCHE]
ZEE is de gemeenschappelijke naam, door den oce
anograaf O. Krümmcl en daarna door Ncderlandschc geografen gegeven aan de wateren van den
Jndischcn Archipel in uitgebreiden zin (met de Phi
lip pijnen). Zij verbindt de Indische en Groote Oce
anen en scheidt het vasteland van Azië van dat van
Australië. Zij wordt verdeeld in do Chineesche-,
Java-, Soeloo of Celebes-, Mindoro-, Moluksche-,
Flores-, Timor-, Banda-, en Harafocra-Zceën, be
vat de talrijke eilandengroepen, die tegenwoordig
Jnsulinde genoemd worden en heeft een oppervlakte
van ruim 8 milliocn K.M2. Vergelijk ARCHIPEL en
INSU LINDE.
Zie Krümmcl, Handbuch der Ozcanographie 2c
druk, 1907, I, blz. 130; Tydeman Hydrographic
Results of the Siboga Exped. 1903; Abendanon, Ge.ologische schetskaart van Ned. Oost-Indië, 1914
(met zeediepten).
AUSTRONESISCHE TAALSTAM. Zie INDONE
SISCHE TAALSTAM.
AUXILIAIR ESKADER. Aldus noemdo men in
het eerste gedeelte der negentiende eeuw het Nederlandsch eskader in Oost-Indië, omdat dit smaldeel
daar was als hulp (auxiliair) van de koloniale marine.
Na 1866 werd onder die benaming verstaan het
smaldeel van \s rijks zeemacht, in Ned.-Indië gestaüonneerd ter handhaving van het Ned. gezag en van
de Ned. belangen aldaar. Ten onrechte bleef een
naam voortlevcn, welke juist door de regeling van
het Koninklijk besluit van 16 Nov. 1866 — eigenlijk
reeds sedert de opheffing der koloniale marino —
geen recht van bestaan meer had.
AVERRHOA BILIMBI L., fam. Oxalidaceae. Blirabing woeloch (jav.), Tjalintjing (SOEND.). Lago
boom, met 10—18-jukkige, meest zeer groote blade
ren, on rondo, slechts zeer weinig gegroefde vruchten.
De rijpe en ook de jonge zeer scherpe zuursmakendo
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vruchten worden algemeen in de indische keuken
gebezigd en ook als con fituur of op andere wijze toobereid gegeten. In bijna ieder dorp onder de cultuurboomen voorkomend. De boom is met zekerheid
niet in het wild gevonden.
AVERRHOA CARAMBOLA L., fam. Oxalidaceae.
Blimbing, Blimbing manis, Blimbing alas (de wilde
vorm). Kleine boom met 3—5-jukkige bladeren en
fraai-gele vruchten met 5 scherpe sterk vooruit
springende ribben. Do boom wordt in alle tropische
streken gekweekt, op Java vooral in de kampongs.
In het wild schijnt de plant op Java voor te komen;
de vruchten van dezen wilden vorm zijn zeer zuur en
oneetbaar, van de meeste gekweekte vormen ook
tamelijk zuur. Een zoete soort komt vooral bij Demak gekweekt voor, en heeft veel grootere vruchten.
AVICENNIA OFFICINALIS L., fam. Verbenaceae.
Api-api (jav. boeg., mal.), Kajoe kendeka (mal.),
Ki blanak (SOEND.). Vrij lage boom uit de vloedbos
schen van geheel tropisch Azië, Oost-Afrika en Australie tot Polynesië, bekend door de lange kabelach
tige wortels, die horizontaal op geringe diepte onder
de oppervlakte van het zilte slijk voortkruipen en
asperge-vormige zijtakken afgeven, die loodrecht
naar boven groeien en zeer poreus zijn. Het zaad ont
kiemt reeds aan den boom, maar de vrucht springt
niet eerder open, vóór ze in het water valt. Het hout
wordt bijna alleen als brandhout gebruikt, vandaar
de naam Api-api. Een variëteit is Avicennia alba, met .
andersgevorrade en aan de onderzijde witte blade
ren.
AWAB. Zio VLEERMUIZEN, VRUCHTENETENDE.
AWAR-AWAR (Tandjoeng of Oedjong-). Kaap
aan de noordkust van het district Djenoe van de
afdeeling Toeban, residentie Rembang. De naam is
volgens sommigen ontleend aan de daar veelvuldig
voorkomende awar-awar (zie aldaar), volgens ande
ren aan de zeemansuitdrukking „awar awar” = bij
gissing schatten (Mal.).
AWAR-AWAR (jav.). Zio FICUS LEUCANTATOMA.
AWAYA. Plaats, door Christenen bewoond, ge
legen aan de noordkust der Elpapootih-baai op het
eiland Ceram; ovenals alle strandplaatsen langs do
kusten van Coram regelmatig gebouwd, mot breedo
wegen en vrij net gebouwde huizen. De bevolking
leeft er van vischvangst en jacht envande sago,die in
menigte op do lago plaatsen aan hetstrand voorkomt,
en waarvan verscheidene boomen jaarlijks a ƒ 2.50
per stuk aan do bevolking van Noesa Laoeten Saparoea verkocht worden. De plaats wordt hier ver
meld, omdat in hare nabijheid zich eeno onderneming
op van do bevolking gohuurde gronden bevindt, die
door een Australiër, geëxploiteerd wordt. Op dit
land wordt op groote schaalde klappercultuur voor
coprabereiding uitgeoefend in het gedeelte gren
zende aan do Elpapootihbaai, terwijl vorder naar
binnen in het glooiende terrein cacao, tabak, no
tenmuskaat en koffie worden geteeld.^f •
AWI (soend.), on zijn samenstellingen. Zio BAM
BOE.
AWOEH. I. Vulkaan in het landschap KandharTaroena in hot noordelijk gedcelto van het eiland
Groot-Sangi of Sangihó tor hoogte van ^ 1000 M.
Uitbarstingen zijn bekend van 1711 (Valentijn, Be
schrijving der Moluccos p. 53 o. v.); 1812 (Junghulin,
Java III 1257, een kleinoro eruptie); 1856 (Nat. Tijdschr. v. N. I. 1856, 373; E. Stollor, De Sangi Archi
pel, p. 12); 1875 (geen nadere bijzonderheden bo
kond); 1892 (Kol. Verslag 1902 p. 21; Coolsma, do
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zendingseeuw, p. 646; Tijdschr. Aardr. Gen. 1S92,
872). Zie ook Meded. Encycl. Bureau II, 1912,17.
Vooral bij die van 1711, 1856 en 1892 werden vele
menschen gedood.
II. Vulkaan van ongeveer 1900 M. hoogte op het
eiland Siaoe (Sangi Eilanden), die nog steeds werk
zaam is en dampkolommen uitstoot, doch waarvan
slechts één hevige eruptie bekend is, n.1. in 1712 (vol
gens Valentijn), toen het geluid der uitbarsting tot
op Temate gehoord werd. De mogelijkheid is echter
niet uitgesloten dat hier een verwisseling heeft plaats
gehad met de eruptie van 1711 uit den bovengenoem
den G. Awoeh, die door hem slechts één maand vroe
ger wordt gesteld. In Dec. 1900 werd verhoogde wer
king waargenomen, doch tot een uitbarsting kwam
het niet. — De berg is tot 2/3 der hoogte met cultu
res bedekt (vooral nootmuskaat).
AWON-AWON. Naam voor een Koekoek, Surniculus lugubris op Java; op Sumatra Toeih.
AY OELIT LAUN. Volgens Valentijn de naam op
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Araboina gegeven aan een Wandelend Blad, Phijllium siccifolium. Phasma gigaa, een Spooksprinkhaan lieet op Araboina Tanke-seitan of Duivelsstaf.
Wanneer deze insecten op een blad of tak gaan zit
ten, zijn zij moeilijk daarvan te onderkennen en
daardoor beter beschermd tegen vijanden. Dit ver
schijnsel wordt nabootsing of Mimicri genoemd.
AZADIRACHTA INDICA Juss., fam. Meliaceae.
Memba, Mimba (jav.). Boom, over een groot deel van
Zuid- en Zuid-Oost-Azië verspreid, op Java alleen in
het oosten voorkomend; aan de eigenaardige enkelvoudiggevinde bladeren met scherp gezaagde smal
sikkelvormige blaadjes gemakkelijk van alle andere
boomen te herkennen. Het duurzame hout (Margosahout) wordt soms voor huishouw gebezigd. De gom,
die meestal aan beschadigde boomen in groote stuk
ken gevonden wordt, kan als brievenlijm uitstekend
gebruikt worden, en komt vooral in de omstreken
van Sitoebondo in den handel. ) * .,
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BAA of NAMOEDALE. Havenplaats in de onderafdeeling Roti, afdeeling Z. Timor en Eil., residen
tie Timor en Ond., gelegen aan de westkust van het
eiland Roti, tevens standplaats van den gezagheb
ber; wordt tweemaal ’s maands door de booten der
Koninklijke Paketvaartmaatschappij aangedaan. Er
bevindt zich een kustlicht. Een hulpprediker, tevens
hoofd eener kweekschool voor inlandsche onderwij
zers ten behoeve van de landschaps- en zendings
scholen, is er gevestigd.
De plaats telde uit. 1905 ^ 1100 inwoners, waar
van een twintigtal Europeanen, een honderdtal
Chineezen en tien Arabieren.
BAANE (JAN CORNEL1S), geb. te Vlissingen in
1761 of 1762, overleden te ’s Gravenhage 1 April 1823.
Diende de Cie., laatstelijk in den rang van kapitein,
op verschillende schepen in de jaren 1780—1802. Is
de schrijver van een boek getiteld „Reis door een ge
deelte van deNederlandsche bezittingen in O.-Indië”
en loopende over de avonturen door hem doorge
maakt op zijn eerste reis naar Indië van 1780 tot
1786, gedurende welke hij ook mede maakte de
expeditie tegen Riouw (1784). Vgl. Verh. Ind. Gen.
V (1858) 252; Pr. F. de Haan, Priangan I, 181.
BAARDVOGEL. De Baardvogels (Gapitonidae),
zoo genoemd naar de stijve borstelvederen aan den
wortel van den snavel, zijn vogels van gedrongen
lichaamsvorm met stevigen snavel, meestal groen
van kleur met afteekening van blauw, geel, rood
en zwart, soms echter bruinachtig van kleur, met
korte pooten en 2 naar voren en 2 naar achteren
gerichte teenen. Het zijn weinig bewegelijke vogels,
die zich hoofdzakelijk met vruchten voeden en een
eentonig stemgeluid hebben. De oengkoet of engkoet, Xantholaema rosea, van Sumatra en Java, is
van boven groen, van onderen geelwit met groen
zwarte streepen, kop rood met een blauwe vlek in
den nek en zwarte vlekken aan de kopzijden. Hij
is zoo groot als een rijstvogeltje en ontleent zijn in
landsche namen aan zijn stemgeluid. Ongeveer
evengroot is X. auetralis, tjangtjarang of tengerret,

mede naar zijn geluid, genoemd; deze komt alleen
op Java voor en is groen met blauw voorhoofd en
keel, die zwart gezoomd is, en gele wangvlekken.
Grooter is de térolok, Gyanops armillaris, ook alleen
op Java voorkomend, groen, achterhoofd blauw,
voorhoofd en keel goudgeel. Eenvoudiger van kleur
is Cyanopa lineala, de boetoek, kootoek of bëtoetoet;
deze heeft een bruin gestreepte kop en borst en
groene rug, vleugels en staart. Chotorhea javanensis,
de toeloengtoempoek of tjodok, is een van de groot
ste javaansche soorten, met gelen bovenkop en gele
baardstrepen, roode keel en zwarte kopzijden,
overigens groen. Pailopogon pyrolophus van Sumatra
heeft een zijdelings saraengedrukten snavel, een
tamelijk langen staart en is vooral te kennen aan do
stijve roode, naar voren gerichte vederen van bot
voorhoofd. Op Sumatra en Borneo komt liet van do
baardvogels in het algemeen door de kleur afwijken
de genus GalorJiamph.ua voor; G. juliginosus van
Sumatra is olijfbruin met witachtigen buik en met
bleckroodo wangen en keel. Dit laatste geslacht
heeft eveneens een zijdelings samengedrukt en snavel
en slechts zeer zwakke snavel borstels.
BAARDZWIJN. Zie ZWIJNEN.
• BABAD. Naam van Javaansche kronieken, ge
woonlijk in versmaat, hoewel eenigc zeer bekende
en reeds uitgegevene, als de Babad Tanah Djawi en
de Babad Kediri in proza zijn opgesteld. In die Babad’s is geen spoor van poëzie te vinden. Wat zij ver
halen van Java’s oude geschiedenis is een mengsel
van verhalen, mythen en sagen, fragmenten uit de
meest verschillende literatuur-producten, die steeds
met nieuwe toevoegsels vermeerderd en langzamer
hand gerangschikt in een gefingeerde chronologische
volgorde, ten slotte beschouwd werden als kro
nieken van Java’s geschiedenis, hoewel zij naar hun
oorspronkelijk karakter eerder handboeken voor de
Javaasche letterkunde zijn te noemen. In die zooge
naamde geschiedboeken treft men o.a. verhalen aan,
die moeten gerekend worden tot de oude MaleischPolynesische mythologie en een groot aantal verha-
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len, ontleend aan de Oud-Indischo sagen en mythen,
vooral aan het Mahabharata. Onder de oudere heerschers over Java, van wie de latere historische heeten af te stammen, worden Indische góden, als Qiwa
en Brahma en bekende wijzen en helden uit het Ma
habharata genoemd, die door de Javanen als hunne
voorouders worden beschouwd. Moet dus aan die
oude verhalen alle historische waarde ontzegd wor
den, voor de latere is dit niet het geval. In zijn aca
demisch proefschrift „Critische beschouwing van do
Sadjarah Bantën. Bijdrage ter kenschetsing van de
Javaansehe geschiedschrijving” (Leiden, 1913) heeft
Dr. Hoesein Djajadiningrat door vergelijking met
Europeeschc bronnen aangetoond, dat de door hem
behandelde Bantënsche kroniek voor het tijdperk
van godsdienstovergang bruikbare gegevens bevat.
Literatuur. J. J. Meinsma, Inleiding op zijne uit
gave van de Babad Tanah Djawi in proza (’s Gravenhage, 1877); A. C. Vreede, Catalogus van de Javaansche en Madoereesche Handschriften der Leidsche Universiteitsbibliotheek (Leiden, 1892), pag.
70—153 en de daar op p. 70—71 geciteerde litera
tuur; Dr. J. Brandes, Een verslag van professor A.
C. Vreede omtrent eene verzameling Javaansche en
Madoereesche Handschriften (Tijdschr. Bat. Gen.
XXXV, (1893) pag. 452—462); Dr. J. Brandes, Iets
over een ouderen Dipanëgara enz. (Tijdschr. Bat.Gen.
XXXII, (18S9) pag. 375—379 en pag. 413—426; Dr.
J. Brandes, Verslag over eene Babad Balambangan
(Tijdschr.Bat. Gen.XXXVII, (1894) pag. 325 vlg.);
Dr. J. Brandes, Yogyakarta (Tijdschr. Bat. Gen.
XXXVII, (1894) pag. 415 vlg.); C. Poensen, Bloem
lezing uit Javaansche prozageschriften (Leiden,
1893), pag. 127—310, begin en slot van een babad
in proza); Dr. J. Brandes, Pararaton (Verh. Bat.
Gen. XLIX), 1897 pag. 176—183; P. W. van den
Broek, Do Geschiedenis van het rijk Këdiri (Leiden.
1902); C. Poensen, Mangkubumi (Bijdr. T. L. Vk. 6e
volgr. VIII, 1901 pag. 223—361 en 7e volgr. IV,
1905 pag. 73—346: Amangku Buwana Sëpuh; Dr.
H. H. Juynboll, Supplement op den Catalogus
der Jav. en Mad. Hss. der Leidsche Universiteitsbibliotheek, II (1911), pag. 52—61, 92—104, 503;
Hoesein Djajadiningrat, Critische beschouwing van
de Sadjarah Bantën (Leiden, 1913); Dr. H. H. Juyn
boll, Catalogus der Javaansche, Balin- en Mad. Hss.
van het Koninkl. Instituut (Bijdr. T. L. Vk. LXIX
1914), p. 395—100. Over Balineesche Kronieken
vergelijke men: R. Friederich, Voorloopig verslag
van het eiland Bali (Verh. Bat. Gen. XXII, 1849
pag. 21 22); Dr. H. H. Juynboll, Supplement op den
Catal. der Sund. Hss. en Catalogus van de Bal. en
Sas. Hss. (Leiden, 1912), p. 139—143 en 152—154.
Zio PASPALUM
BABADOETAN (soend.).
CONJ UGATUM.
BABADOTAN (soend.). Zie AGERATUM.
BABAH AWÉ, DJINAMPRÖNG en NÖ. Land
schappen in de onderafdeeling Tjalang, afdeeling
Westkust van Atjèh, mot totaal slechts 50 geregis
treerde mannen; worden wegens hun onbeduidend
heid in 1914 toegevoegd aan Lhöft Kroeët. Zie aldaar.
BABAKAN. Plaatsje aan hot Zuiderstrand van
Java, gelegen in het district Adiredja, afdeeling
Tjilat jap, residentie Banjoemas, waar vroeger de
berg- en veld artillerie van Midden- en Oost-Java
(Bahjoe-biroe, Ambarawa en Soerabaja) jaarlijks ge
durende eenige maanden van den Oost-moesson
schietoefeningen hielden. Thans maakt de infanterie
uit de garnizoenen Tjilatjap,Magolang, Djokja enz.
voor hare schietoefeningen van een gedeelte van het
oude artillerie-schietterrein gebruik.
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BABAKAN. I. (TOPENG). Soort van straattóonecl, door twee of meer personen, soms gemaskerd,
opgevoerd. Zie TOONEEL.
II. Soend. Een nieuwe vestiging op een tot dus! ver onbewoonde plek; gehucht, kolonie./
n BABAOE, voorheen hoofdplaats der toenmalige
' 'onderafdeeling van dien naam der residentie Timor
en onderh., thans een gewone binnenplaats met een
vrij groot aantal Chineezen, gelegen aan de oostzijde-der Baai van Koepang. In den omtrek wordt veel
padi geteeld en in de hoofdkampong wonen vele
Rolineezen.
BABAR-EILANDEN. Groep van zes eilanden, n.L
Babar, Dai, Daweloor, Dawëra, Masela en Wetan,
gelegen tusschen 129°30'en 130°5' O. L. en 7°30'en
8°10' Z.B., welke sedert de reorganisatie van het be
stuur in de residentie Amboina (Ind. Stb. 1911 no..
631) onder de afdeeling Tanimbar- en Babar-eilanden ressorteeren.
Te Tepa op het eiland Babar is een posthouder ge
vestigd, die ondergeschikt is aan den te Saumlakki
op het eiland Jamdena (Tanimbar-eilanden) gevestigden gezaghebber bij het Binnenlandsch Bestuur.Van al de eilanden verheft Babar zich het meest
boven de zee; de hoogste top bereikt een hoogte van
830 M. Do bevolking zal ^ 10.000 zielen bedragen,
over meerdere negorijen verspreid, en bestuurd door
hoofden met den titel van Orangkaja en Kapitan.
De bewoners komen in menig opzicht met die der
Tanimbar- of Timor-Laoet-eilanden overeen.
De eilanden zijn geologisch merkwaardig door
do zeer fraaie, jonge kalkterrassen, aan de oostkust
van Dai zelfs 15 boven elkaar, de hoogste tot 620 M.
b. z. Deze kalk schijnt afgezet te zijn op veel oudere’
(mesozoïsclie) gesteenten, die op enkele plaatsen
werden aangetroffen (Verbeek, Molukkenverslag/) •'
Jaarb. Mijnw. 1908, 447).
Voor de algemeene beschrijving zie: G. W. W. C. ’
Baron van Hoëvell, De afdeeling Babar. Tijdschr..
Ind. T L. en Vk. XXXIII. 1889, 1S7.
BABAT. Dorp op Java, 20 M. hoog, gelegen/in do i
afdeeling Lamongan van de residentie Soerabaja,
aan den rechter-oever van de Solo-rivier, ter plaatse
waar deze, de residentie Rembang verlatende, in de
residentie Soerabaja treedt. Er wonen veel Chineescho en Inlandscho handelaren, die zich hoofdzake
lijk mot den rijst- en tabak-handel bezighouden,,
waardoor doze plaats het middelpunt van den inlandschen handel van dit gedeelte van de Solo-vallei
is. De tabak groeit vooral op do uiterwaarden der
Solo-rivier; rijst wordt zoowel in- als uitgevoerd, het
eerste vooral van Saigon. Tot hier is de rivier het
geheelo jaar door voor zeeprauwen bevaarbaar. Er
bevinden zich hier een pasanggrahan en een zout
pakhuis. Er langs gaat de stoomtram Goendih—
Soerabaja, terwijl een dwarslijn van de BabatDjombang en Kediri-tram van hieruit langs Ploso
en Dj omban g naar Paré en Kediri gaat. Hot is do
standplaats van een onderdistrictshoofd van het
district Lengkir.
BABI (POELOE), ook Poeloo Toenda geheeten ;
een onbewoond, slechts door visschers bezocht, laag
eilandje, noord-oostelijk van do baai van Bantam
gelegen, en administratief tot het gewest van dien
naam gerekend. Er bevindt zich een lichtopstand
met witsteenen wachterswoning. Grootte bijna
3 K.M.2
BABI (POELOE). Een klein eilandje aan don
Westkant van Saleier, waarachter de schepon en
prauwen in den Westmoesson ton anker komen, als
de reede van Saleier onveilig is.
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BABI — BADJO of BADJAU.

BABI- (Poelau) of VARKENSEILAND. Een tot de
Tapah- of Vlakke eilanden te rekenen i 15 K.M.2
groot, met klappers begroeid eilandjo, ten Zuid
oosten van liet eiland Simeuloeë of Simaloer, (af
deeling Westkust van Atjèh). Op oude kaarten vindt
men laatst gezegd eiland abusievelijk ook wel als P.
Babi betiteld. Inl910 heeft de gouverneur van Atjèh
voor het eilandje P. Babi een particuliere landbouw
concessie verleend, onder beding van een pachtschat
ad ƒ 2250.— ’s jaars.
BABI. Zie ZWIJNEN.
BABI ALANG ALANG. Zie ZWIJNEN.
BABI ALOË. Zie TAPIR,
BABI OETAN. Zie ZWIJNEN.
BABI POETIH. Zie ZWIJNEN.
BABIRIK. Kampoengaan de Negara in het dist rict
Alabioe, onderafdeeling Amoentai, afdeeling Oeloe
Soengei der res. Z. en O. Afd. v. Bornco, gelegen. Tot
hier is de Bahan of Negara rivier het geheele jaar
voor grootere stoomschepen bevaarbaar.
BABI ROES A, Maleische naam van het Hcrtzwijn
(Babirussa babirussa L. ),op Celebes hoelangio en dalodo genoemd, een afwijkenden vertegenwoordiger van
de familie der Zwijnen (zie aldaar); van de typische
wilde zwijnen, behalve door een kleiner aantal tan
den en kiezen, door de grooto en zonderling gevorm
de hoektanden van het mannetje te onderscheiden:
de hoektanden der bovenkaak groeien opwaarts,
doorboren de bovenlippen en krommen zich vervol
gens sterk achterwaarts. Het dier heeft een aschgrauwe, gerimpelde, bijna naakte huid, met een
band van lange borstels over het midden van den
rug. Het leeft uitsluitend in Noord-Celebes en op
Boeroe en waarschijnlijk ook op de Soela-eilanden.
BABO. Berg in de Batak-landen, 2075 M. hoog en
behoorende tot den berggroep van den DSlëng Si
Boeatën (Wilhelmina gebergte), de bergketen, die
het Karoland van het Pakpaksche gebied scheidt,
BABOEI DAHAK, B. HIMBA. Zie ZWIJNEN.
BABOELLAH, ten rechte Bab Oellah Datoe Sah,
22e vorst en 4e sultan van Ternato (1570—1584).
f Hij volgde zijn door de Portugeezen vermoorden, in
stukken gehakten, ingezouten en vervolgens in zee
geworpen vader, Hair of Hairoen in 1570 op, ver
dreef in 1575 de Portugeezen uit zijn rijk en breidde
het sultanaat uit van de Philippijnen tot Solor en
van Makassar tot Banda en noemde zich „Heer over
72 eilanden”. In 1584 door verraad in handen der
Portugeezen gevallen, stierf hij als gevangene op de
reis naar Goa. (Zie TERNATE, Sultanaat).
BACCAUREA JAVANICA Müll. arg. fam. EupJiorbiaceae. Menteng oetan of Mentengan (mal.),
Heutjit (SOEND.), Bebakaoe (lamp.). Vrij kleine
boom, bij rijpheid der vruchten gemakkelijk te her
kennen aan de glimmende hemelsblauwe zaden. Het
hout heet op Sumatra voor huizenbouw gebruikt te
worden, de schors levert een kleurstof voor het ver
ven van kains. /A,
,o
BACCAUREA RACEMOSA Müll. arg. fam. Euphorbiaceae. Menteng ( soend.), Kimonteng (soend.),
Kepoendoeng, Djirok (jav.). Kleine boom van Su
matra en Java, in bloeienden of vruchtdragend en
toestand gemakkelijk te herkennen aan de bloemof vruchttrossen, die uit het hout van de groote en
kleinere takken te voorschijn komen. De vruchten
bevatten een 3-tal platte pitten, die in een draderig,
zuur en sappig weefsel gelegen zijn, dat gegeten
wordt en een frissche smaak heeft, De vruchten
worden echter bijna alleen door de inlanders ge
bruikt. Het hout schijnt vrij goed te zijn.

BACHARACHTSGRACHT.ZicMOOKERVAART.
BADA. Zelfbesturcnd landschap in Midden Celebes, dat bij Ind. Stb. 1910, no. 94 afgescheiden werd
van het gouw Cclebes en O. en toegevoegd aan do
res. Menado. Het werd het eerst bezocht door de
Sarasin’s (1902), daarna door Dr. Kruyt en Dr.
Adriani, de geestelijke pioniers van Midden Cclebes
(190S). De bevolking bedraagt ^ 6000 zielen en on
derwierp zich in 1905 en 1906 zonder tegenstand aan
kapitein Phaff, waarna de landschappen Napoe, Besoa en Bada samen bij Midden Cclebes werden ge
voegd. Het woord „bada” beteekent, volgens Kruyt
„geel” en ziet waarschijnlijk op de roodgele aarde,
die bij afstortingen van de bergwanden valt. De be
woners kende Kruyt al sedert 1892, toen hij ze ont
moette aan het Possomeer op weg naar de Morigolf
om damar te zoeken. ' ,
L-- Cc ■ t. •.
Literatuur. Med. Ericycl. Bureau II, blz. 85—-205, ;
Tijdschr. A. G. 1909, 2e serie, deel XXVI, blz. 349
vlg.; Sarasins „Rcisen in Cclebes” II. Tafel III.,
BADA, feestdag. Zie GAREBEG.
BADAK. Zie NEUSHOORN.
CU, ('?'■
BADAL HADJI. Zie MEKKAGANGERS.
BADA’SCH. Zie OOST TORADJA’SCHE TA
LEN.
BADIRL.Koeria(district van de afdeelingSibolga.
en Batang-Toroe districten, met gelijknamige dis
trictshoofd plaats, gelegen aan het zuidelijk deol van
do baai van Tapanoeli.
BADJANG. Zie HERTEN.
BADJAWAj_j5.tandplaats van den gezaghebber
varTcHfcmderafdeeling Ngada, afdeeling Flores, res.
Timor en Ond./( I:
BADJING. Zie EEKHOORNS.
BADJO of BADJAU (orang). Een over een groot
gedeelte van den Archipel verspreid volk, — aldus
genoemd naar een legendarisch stamhoofd, — dat,
het visschersbedrijf uitoefenende, meerendeels slechts
tijdelijk aan den wal verblijf houdt, in hoogst een
voudige woningen steeds in hot water gebouwd; een
eigen taal schijnt te hebben en, niettegenstaande
zijne grooto verplaatsbaarheid en zijne aanraking
met zeer verschillende stammen, een eigen karakter
schijnt te hebben behouden, dat door bon, die het
leerden kennen, niet ongunstig wordt beoordeeld.
Deze zwervende bevolking is in verscheidene ge
deelten van den archipel en het Malcische schier
eiland onder verschillende namen (orang laut, orang
rajat, orang djohor, zie aldaar) bekend, de naam
orang badjo wordt veelal gegeven aan de hier be
doelde zwervers, welke aangetroffen worden op de
kusten van Bornco, van Cclebes (waar ook de Toeri-djénó wel zoo genoemd worden) en in het Oosten
van don Archipel. Op de Badjo’s van de N.W. kust
van Bornco, aan de Mengkabong-riv. ten N. van de
Gadja-baai, zijn de namen sea-gypsies en tsiganes
de la mer niet meer van toepassing; zij hebben hun
zwervend leven grootcndecls vaarwel gezegd on zich
in kampongs gevestigd. Op het N. deel der O.kust
van Bornco hebben de Badjo’s hun zwervend ka
rakter behouden en alleen daardoor hebben zij zich
weten te handhaven; want iedere vestiging op die
kust beproefd, viel den zeeroovers in handen. Zij
zijn zorgeloos en onverschillig, blijven slechts enkele
dagen op dezelfde plaats, ruilen hetgeen hun be
drijf oplevert tegen rijst en eten bij gebrek daaraan
wat zij m t bosch vinden. Vergeleken met ander
werkvolk op de Engclsche ondernemingen gebruikt,
zijn zij grooter, gespierder en werkzamer. Op de door
deze kust begrensde Soeloe-zee, met haar stil water
en weinig slecht Weder, hare parelbanken en rijkdom
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BADJO ov BADJAU — BADOEJ’S.
aan producten, van welker inzameling de Badjo’s
leven, zijn deze in hun element. Indertijd, toen do
Soeloesche zeeroovers met do Sultans van Beraoe
en van Boeloengan in betrekking stonden, is aan de
Badjo’s, die men als derden in het verbond beschouw
de, het verblijf op de eilanden Derawan en Pandjang,
vóór den mond der Beraoe-riv., ontzegd en werd hun
alleen vergund zich op het veel zuidelijker gelegen
eiland Bocdja te vestigen.
Naar Celebes overstekende, vinden we even be
zuiden Tontoli op den N.W. hoek, eene vestiging
van Badjo’s, afwijkende van de Boegineezen, onder
elkander trouwende en met een eigen taal en kleeding: baadje met korte broek. Aan de golf van
Tomini, even bewesten Tilamoeta, liggen in het
water gebouwde huizen van Badjo’s, waar zij hunne
prauwen, sopee’s zooals deze hier heeten, herstellen;
hetzelfde vindt men op de Togean-eil. in genoemde
golf, waar de ellendige hutten der Badjo’s, op palen
gebouwd, ongunstig afsteken bij de op het land staan
de, stevige huizen der Boegineezen. In Z.0. richting
verder gaande naar den Banggai-arehipel vinden
we wederom Badjo’s, tripang en schildpad vangende
die zij aan Boegineezen en Chineezen, welke daartoe
van Makasser komen, inruilen. Vroeger bedroeg het
aantal Badjoreesche prauwen, die jaarlijks op Banggai aankwamen 100 tot 150, met ongeveer 600
pikol tripang en 12 pikol schildpad; later is dat aan
zienlijk verminderd. De Badjo’s worden ons ge
schilderd als een vreedzaam slag van volk, zonder
landbouw, menschen die het huwelijk met bruid
schat kennen, in kisten hunne dooden begraven en
dezen klcedcren en wapens medegeven, en aan een
hiernamaals gelooven, meer of minder aangenaam,
naar gelang van goed gedrag. Op het Z.0. schier
eiland van Celebes onderscheidt men land- en zecBadjo’s, van welke eerstgenoemden zich meer ver
mengen met het volk waaronder zij verkeeren. Hun
ne padoeakan’s zijn 10 a 15 kojans-prauwen, die
een aantal lichte kano’s kunnen laden, waarmede,
bij aankomst ter geschikter plaatse, naar tripang,
enz. gevisoht wordt. De vaartuigen der zwervende
Badjo’s zijn 7 of 8 kojans-prauwen, waarmede zij
vergezeld van vrouw en kinderen, ter vangst gaan
in de baai van Kendari; zij leven op het water en
reeds heel jong loeren de kinderen zwemmen en
pagaaien; werkzaam en openhartig, maar in hooge
mate schuw noemt men hen. Aan den wal wordt
hunne taal nergens gesproken. Zij gelooven aan booze
geesten, die ziekte veroorzaken. Invloed van het Mo
hammedanisme was reeds zeer lang geleden onder
hen merkbaar.
O]) Batjan hebben de Badjo’s kampongs in do
baai tegenover het eiland Membaat, half in zee
gebouwde paalwoningen; hier ter plaatse zijn zij
eer onverschrokken dan schuw en zelfs de zeoroovers
dier stroken hebben ontzag voor hen; zij zijn dan
ook do cenigo bewoners van Bat jan, die zich op hot
eiland Ombi durven vestigen.
Op Groot-Basterd (P. Besar) in de baai van Geliting (N. kust van Flores) zijn zij het geheelo jaar
visschende, behalve bij slecht weer in den west
moesson; zij trouwen meestal onder elkander, maar
hebben ook vrouwen van de landbovolking. Ookopdo
N.-kust van het cil. Adocnaratcn O. van Flores zijn
nederzettingen van Orang badjo en langs do geheelo
kust van Soembawa, op Saleier en Bonorate en op de
Soomenopsche eilanden; vermoedelijk ook op de Philippijnen. Op Timor en Soemba komen ze niet voor.
Dat de Orang badjo „een mengelmoes van allerlei
slag van volk” zijn, Javanen, Chineezen en Makas-
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saren, zooals oude bci-ichtgevers beweren, is stellig
onwaar; van de „zeekoeyen en schilpadden” die zij
destijds vingen zijn eerstgenoemden zoo zeldzaam
geworden, dat men ze in de nieuwere berichten over
de Badjo’s niet meer vermeld vindt. Omtrent do
oorspronkelijke herkomst der Badjo’s bestaan vele
gissingen, maar zekerheid ontbreekt. Over hun taal
zie op T OGIAN-EI LANDEN. (Zie verder: Matthes, Bijdr. t.t.1. en vlk. IIIc Ser. VII (1872) bl.
17; J. N. Vosmaor, in Verhand. Bat. Gen. XVII.1839,
bl. 113; Van Spreeuwen berg in T. v. N.-I. 8e jg. 184G
I, bl. 35 (hoofdzakelijk van belang voor de mededeelingen van Padbrugge, gouv . der Mol. 1677—’82);
Van der Hart, Reizo rondom het eil. Celebes, 1855,
bl. 84; Elout in T. v. N.-I. 1881, bl. 202; Van Verschuer in T. Aardr. Gen. 1883, VII, bl. 1).
BADJOA. Plaatsje aan de O. zijde van de Z.W.lijke'landtong van Celebes, aan de golf van Boni, de
havenplaats van het rijk Boni, hoofdzakelijk be
kend als debarkementsplaats van onze troepen bij de
verschillende expedities tegen Boni en door de be
zetting door onze t roepen in den regenmoesson van
1859 op 18G0. Bij de laatste Boni-expeditie (in 19051
landden onze troepen iets ten noorden van Badjoa.
De plaats heeft een slechte reedc en als handelsplaats
weinig betcekenis.
BADJOE, Maleisch, afgeleid van Perzisch bazoe,
Sanskrit bahoe (arm). Kleedingstuk, door de inlan
ders zoowel mannen als vrouwen van bijna den gelieelen Indischen archipel gedragen; voor de man
nen liet best te vergelijken met een mouwvest of
buis van sits, laken, zijde of fluweel, al naar gelang
van den stand van den drager en de gelegenheden,
waarbij het gedragen wordt; voor de vrouwen een
van den hals tot aan de knieën reikend opperkleed,
met nauwsluitende mouwen, meest van sits, soms
van zijde of fluweel. In tegenstelling met de bêbëd en
de saroeng wordt de badjoe op Java nooit gebatikt.
Op Java heet een badjoe in het laag-Javaansch
(Ngoko) këlambi of koelambi, in het hoog-Javaansch
(Krama) rasoekan (letterlijk „waar men in gaat”), in
het laag-Soendaneesch heet het kleedingstuk ook
badjoe en in het hoog-Socndaneesch raksoekan. Een
badjoe, dat tot even beneden de heupen reikt, heet
in liet Maleisch kabaja. Deze naam is ontleend aan de
Voorlndische stad Cambay. (Zie KLEEDING).
Literatuur. G. P. Rouffaer en Dr. H. H. Juynboll,
De Balikkunst in Ncderlandsch-Indië en hare ge
schiedenis, pag. 170—174; Poensen,Iets over de kleeding der Javanen, (Med. Ned. Zend. Gen. XX,
(1876) p. 378—389 en XXI, (1877) p. 1—5). —
Yule and Burnell, Glossary of Anglo-Indian Words,
p. 105, s. v. cabaya.
BADJOELMATI. Riviertje, ontspringendo op het
Idjèn-gebergtc, vormt over zijn geheelen loop do
grens tusschen do afdeelingcn Banjoewangi en Panaroekan van de residentie Besoeki, en valt na een
korten loop tusschen de zuidelijke hellingen van den
Goenoeng Baloeran en de noordoostelijke hellingen
van den Idjèn in straat Bali. Dicht bij de monding
ligt aan don zuidclijkon oever do desa Badjoelmati
aan den ouden postweg, die van Banjoewangi naar
Sitoobondo voert.
BADJOELMATI. .Naam van het uitgestrekto
bosch aan don noortïoosthoek van Java op de grens
van de afdeelingcn Panaroekan en Banjoewangi van
de residentie Besoeki. De binnenweg van Sitoobondo
naar Banjoewangi loopt over een lengte van onge
veer 15 K.M. door dit bosch, op welk trajeot mon
geen drinkwater aantreft.
BADOEJ'S. Volksstam, ton rcchto „oerang
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BADOEJ’S — BADOENG.

Kanèkès” geheeten, wonende in de bosschen van
het Këndëng-gebergte in Bantam. Vrij algemeen
wordt aangenomen, dat zij de nakomelingen zijn
van hen, die bij de invoering van den Islam in
West-Java in het laatst der 15e of in het begin der
16e eeuw, de nieuwe leer niet wilden omhelzen, maar
om aan hun geloof trouw te kunnen blijven, naar het
vooral destijds bijna ondoordringbare binnenland
uitweken. Minder zeker is het of zij aborigines van
Bantam zijn, dan wel uitgewekenen van PadjadjaTan, voor welke laatste meening de inhoud van hun
pantoens, welke met die uit de Preangcr overeenko
men, zou pleiten. De naani Badoej is hun welücht
•door den Arabischen veroveraar gegeven, en zoude
dan overeenkomen met de benaming van de Arabi
sche woestijnbewoners, die oorspronkelijk den nieu
wen godsdienst weerstreefden, en die wij als Bedoeïnen kennen. Omtrent den oorsprong van hunnen
godsdienst bestaat ook geen zekerheid. Bovenaan in
hun vereering staan de „lelemboet”, de onzicht
bare sehimmen der voorouders als levengevers
en bezielers van al wat is, en als primus inter
pares onder die lioogere machten Batara Toenggal.
De plaats, waar zij zich die schimmen denken te
wonen, is zuidelijk van hunne nederzettingen, nabij
de bronnen van de Tji Oedjoeng en Tji Semeut, op
een plek, die zij ARTJA DOMAS (Zie op dat woord)
noemen, en waaraan zij de grootste vereering toedra
gen, maar waarvan men, doordien de toegang voor
vreemdelingen verboden is en zelfs de juiste ligging
wordt geheim gehouden, niet juist weet of het uit
sluitend een offer- en bidplaats is, dan wel of men
er ook heilige graven aantreft. Dit laatste zou men
opmaken uit eenige (door zijn dood niet uitge
werkte) aanteekeningen van Mr D. Koordcrs, die
in 1804 tot die plek zou zijn doorgedrongen, en uit
mededeelingen van afstammelingen van Badoej’s.
De Badoej’s leven in strenge afzondering van de
buitenwereld, waarmede zij niet dan ongaarne en
alleen bij dringende noodzakelijkheid in aanraking
komen; de vrouwen en kinderen mogen het Badoejgebied niet verlaten, en de girang poe-oen, het
wereldlijk én geestelijk hoofd van ieder Badoejgehucht, mag zelfs de binnengehuchten niet verla
ten en zich niet aan oningewijden vertoonen. De
Badoej’s zijn nl.. verdeeld in orang kadjeroan of
orang kaoem (medio 1908 : 150 zielen), dat zijn zij
die de binnengehuchten, den heiligen grond, bewo
nen, en de orang kaloearan of orang panamping
(medio 1908 : 1433 zielen), die de buitengehuchten
bewonen. Deze onderscheiding is een gevolg van de
bepaling, waarvan de oorsprong onbekend is, dat het
aantal huisgezinnen, dat den heiligen grond mag
bewonen, altijd 40 moet zijn, en niet grooter noch
kleiner mag wezen; zoodat de overbevolking zich in
gehuchten buiten de grens van het heilige gebied
vestigt, en als het ware den schakel vormt tusschen
de eigenlijke Badoej’s en de buitenwereld. De orang
kadjeroan bewonen de gehuchten Tjikeusik, Tjikartawana en Tjibeo, ressorteerende onder de desa
Kanèkès; de voornaamste dorpjes der orang kaloea
ran zijn Karang, Kosala, Bod jong Bongbang, Sangkawangi, Babakan en Lengis. Bij de Badoej’s is
alles verboden, wat hun onbekend of verboden was
tijdens zij zich van de overige wereld afzonderden;
ZOO hebben zij geen natte rijstvelden; zij mogen bij
hun tochten van geen rijpaard of voertuig gebruik
maken en niet op een bed slapen, zij mogen niet
schrijven en zij vermijden alles wat maar eenigszins
naar weelde zweemt. Ook onderscheiden zij zich in
hun kleeding en voeding van de overige Bantam-
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mers. Die kleeding bestaat uit een witte, zelfgeweven badjoe koeroeng, een idem lioofddoek en een
samping kaleng (rok). De orang kadjeroan dragen
deze kleederen altijd; de overigen slechts bij plech
tige gelegenheden. Als muziek-instrumenten hebben
zij de larawangsa (een strijkinstrument), de soeling
(fluit), de angklocng pondok (korte angkloeng) en
in den laatsten tijd ook de goöng en de tërëbang.
De Badoej’s schijnen door reinheid van zeden
gunstig uittesteken, zoodat o.a. diefstal sedert menschengeheugenis niet bij hen is voorgekomen en zij
dan ook geen zorg voor de veiligheid van hunne
eigendommen kennen. Hun gebied is gelegen op de
hellingen van den Pagesaran, een der toppen van
het Këndënggebergte in het district Lebak, van het
zuiderregentschap van Bantam en wordt begrensd
ten noorden door de rivier Tji Badoej, ten oosten
door de desa Babakan, ten zuiden door den Kendeng-rug en ten westen door de rivier Tji Barani.
(Zie ook MENSCHENOFFERS).
Literatuur over de Badoej’s: De Badoej’s, door
Dr. J. Jacobs en J. J. Meyer, uitgegeven door het
K. I. voor de T. L. en V.-kunde van N. I. 1891. —
Spanoghe, de Heidenen of Badoewinen van Ban
tam, in het T. v. N. I., I. 2. 295 (1838). — W. R. van
Hoëvell, Bijdrage tot de kennis der Badoelnen in het
Z. van de residentie Bantam. T. v. N. I. VII. 4. 337
(1845). — Mr. D. Koordcrs, Aanteekeningen op eene
reis door Zuid-Bantam in de Bijdr. t. t. 1. en vlk. 3e
Volgr. IV 303—36G (1804). — J. J. Meyer, Badoejsche Pantoenverhalen, in de Bijdr. t. t. 1. en vlk. 5e
Volgr. VI. 45—105 (1891). — A. A. Pennings, De
Badoewi’s T. B. G. XLV (1902) 370. — 0. M. Pleijte,
Arlja djomas, het zieleland der Badoejs T. B. G.
LI (1909) 494. — Dezelfde, Badoejsche Geestes
kinderen T. B. G. dl. L1V (1912) blz. 215. — Kolo
niaal Verslag 1908 blz. 302.
BADOEK. Zie VLEERMUIZEN, INSEKTENETENDE.
BADOENG. Een der voormalige landschappen op
Bali; (hans vergroot met eenige districten, die tot
Gianjar en Kloengkoeng behoord hebben, een onderafdeeling der afdeeling Zuid-Bali uit makende.
Het Zuidelijkste deel van Bali, het schiereiland „Ta
felhoek”, maakt deel uit van Badoeng.
Badoeng grenst ten W. aan Tabanan, ten N. aan
Boeleleng, ten O. aan Gianjar en ten Z. aan de zee.
Aan de Oostzijde van de landtong, die de tafelhoek
aan het overige deel van Bali verbindt, bevindt zich
de Pantei-Timor baai (zie BALI), waaraan Benoa,
de voornaamste haven van Zuid Bali, gelegen is. Do
hoofdplaats is Den Pasar, tevens de standplaats
van den Assistent-Resident van Zuid-Bali en van
den Controleur van Badoeng; vroeger de residentie
van den voomaamsten vorst van Badoeng. Het heeft
een vrij groote Chineosche nederzetting en een
druk bezochte passer. Daaraan grenzende ligt Pametjoctan, de vroegere residentie van den tweeden
vorst van Badoeng. Sanoer en Kocta zijn twee ha
venplaatsjes, respectievelijk aan de Oost- en West
kust van bovenbedoelde landtong. Andere noemens
waardige plaatsen zijn Kesiman, Kapal, Mengwi,
Sabang, Abeansemal en Blahkioeh.
Het grootste deel van Badoeng munt uit door bij
zonder groote vruchtbaarheid; men treft er de
mooiste sawah’s en groote klappertuinen aan. Als een
smalle strook reikt het land schap noordwaarts in het
vruchtbare, wélbevolkte brongebied van de Ajoeng
(de langste rivier van Bali), gelegen tusschen de vulkaanstelsels van den Batoekahoe-Bratan in ’t Westen en den Batoer in ’t Oosten (Zie verder BALI.)
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BADOER — BAHÓË.
BADOER (jav.). Zie AMORPHOPHALLUS
CAMPANULATUS.
BADOERI (soend.). Zie CALOTROPIS.
BADOET of LOEDROEG. Clown of potsenmaker,
die zoowel bij meer ernstige en deftige Javaansche
tooneelvoorstcllingen, als bij de straatvertooningen
van minder allooi onmisbaar is. Zie TOONEEL.
BADROEDIN (MAHMOED), naam van een sultan
van Palembang, in het begin der 19e eeuw. Zie PA
LEMBANG.
BAÉ. Hoofdplaats van het district Tjendono (zie
aldaar) van de afdceling Koedoes, der residentie Semarangr gelegen ten Noorden van Koedoes, aan den
heerendienstweg van Koedoes naar Tjolo. Het door
het districtshoofd rechtstreeks bestuurd onderdistrikt heet ook Baé.
BAECKEA FRUTESCENS L., fam. Myrtaceae.
Heester van Sumatra, Banka en Bomeo, met zeer
fijn loof, dat gedroogd onder den naam van tjoetjoer
atap, oedjong atap, djong raab, als een inlandsch ge
neesmiddel in den handel komt. Een aftreksel van
deze aromatische drogerij is een diureticum en abortivum. Het hout werd vroeger in de Bataklanden
voor het maken van kruit gebruikt.
BAFI, B. FOEI. Zie ZWIJNEN.
BAGA (jav.). Zie FLACOURTIARAMONTCH3.
BAGAN SI APIAPI. Onderafdeelingderafd.Bengkalis van het Gouvt. O.kust v. Sumatra met gelijk
namige hoofdplaats, waar de zetel van den contro
leur is gevestigd. Kortweg wordt de plaats Bagan
genoemd. Zij is gelegen nabij den mond van de
Rokan-rivier en wordt bijna uitsluitend bewoond
door Chineezon, die meestal regelrecht van China
komen on ten getale van 10.000 aanwezig zijn. Haar
snelle opkomst heeft zij te danken aan den buiten
gewonen rijkdom van de nabijzijnde zee aan visch en
vooral garnalen. Gedroogde visch, garnalen en trasi worden grootendeels naar Singapore en voor het
overige gedeelte naar Java verhandeld (naar dit
eiland alleen in 1913 ongeveer 6 millioen Kgr.). Do
gehecle uitvoer bedraagt ongeveer 30 millioen Kgr.,
een waarde vertegenwoordigende die zeer wissel
vallig is, maar / 3 millioen nabij komt. Ook enkele
boschproductcn worden van de genoemde plaats
naar Singapore uitgevoerd. In 1908 is de uit houten
gebouwen bestaande hoofdplaats geheel verbrand
en sedert voel regelmatiger opgebouwd.
BAGELEN. Voormalig gewest van Java, sinds 1
Augustus 1901 (Ind. Stb. no. 235) vereenigd mot
Kedoe (zie aldaar). Het had ccnc oppervlakte van
ruim 3400 K.M.2 en zijne hoofdplaats was Poerworedjo. In do Compagniestijden en ook nog tot 1830
behoorde het tot de zoogenaamde „Montjonegoro”
(zie bij dat woord),en liet is eerst na den Java-oorlog,
die in genoemd jaar eindigde, van de Vorstenlanden
afgescheiden on gouvernementsgebied geworden.
(Zie Bagolcn onder het bestuur van Socrakarta en
Djokjakarta door H. J. Kollman, Tijdschr. Bat.
Gen. XIV, (1804) blz. 352.)
BAGENDIT. Klein meer van slechts ongeveer 6
K.M.2 in omtrek, ten N.O. van Garoet, afdceling van
dien naam in do Preanger Regentschappen. Toeris
ten, die te Garoet komen, verzuimen nooit, een
tochtje naar dit schilderachtige meer te makon.
BAGI. Zio ZWIJNEN.
BAGINDA. Titel, waarmede men van een regeorenden vorst spreekt, zooals wij gebruiken Zijno
(Hare) Majesteit.
BAGOE (jav.). Zio GNETUM.
BAGOEALA (PAS VAN).. Een ongev. 1200 M.
breede landengte uit alluviaal zand bestaande, welke
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do beide deelcn van Ambon, Leitimor en Hitoe, met
elkander verbindt; aan de Oostzijde ligt de baai
van Bagoeala en aan de Westzijde de baai van Am
bon. Deze isthmus, ook landengte van Paso ge
noemd, is slechts een 120 M. breed en werd vroeger
doorsneden door een kanaal, dat thans verzand is,
waardoor het vaarwater bijna geheel onbruikbaar
is geworden.
BAGOEMBAK. Hoogste top van de spits getande
bergreeks, die zichten W. van de baai van Ajer Bangis (Sum. Westk.) uitstrekt, en waarvan de hoogte
374 M. is.
BAGOES, Jav., AGOES of GOES (Soend.),
AGOES of BEUGOES (Mad.); beteekent schoon of
de schoone (van een jongen of man) en wordt, hetzij
als hoofdtitel gebruikt (die titel staat dan nog onder
„mas”), hetzij ter nadere bepaling van een anderen
titel. Zie TITELS. (INLANDSCHE RANGEN EN.)
Onder den naam Soesoehoenan Bagoes is Pakoe Boewana IV bekend, die van 1787 tot 1820 over Soerakarta heerschte.
BAGOES KOENING, een van de drie petroleumraffinaderijen, welke er op Sumatra zijn. Het is gele
gen in de residentie Palembang aan de Moesi-rivier.
BAGONG. Zio ZWIJNEN.
BAGONG GAGADOENGAN. Zie ZWIJNEN.
BAHAK. Zie ROOFVOGEL.
BAHAN-RIVIER of NEGARA-RIV1ER. Zie BORNEO (de Barito).
BAHAR. Een gewicht in den Compagnie’s tijd in
Bantam bij de levering van peper in gebruik. Ver
moedelijk van Perzischen of Arabischen oorsprong.
Men schatte te Bantam de bahar peper op drie pikols
of 375 Amst. ponden; en verdeelde ze in 200 of 250
koelaks.
BAHASA TANAH. Onder bahasa tanoh (landstaal)
verstaat de Ambonees de eigen talen en tongvallen
der bewoners van de Oostelijko eilanden van den ar
chipel, in tegenstelling tot het (Ambonsch-) Maleisch. Een Amboncesche onderwijzer, bijv. op Kisser geplaatst, noemt het Kissersch de basa tanah.
Uit den aard der zaak wordt met den term meestal
in het bijzonder bedoeld een of meerdero der dialec
ten van de oorspronkelijke landstaal van Ambon en
de Oeliassers. (Zie AMBONSCHE TONGVALLEN).
J. C. G. J.
BAHITA. Zio VAARTUIGEN.
BA HOE, ook wel by verbastering BOUW, is een
vlaktemaat. Oorspronkelijk beteekent het woord in
het Javaansch bovonarm, en geeft men daarom de
beteekonis er aan van zoodanigo uitgestrektheid
gronds, als éón man kan bewerken. Daardoor had do
bahoo op verschillende plaatsen een verschillend
oppervlak b.v. vroeger in Besoeki ± 1400 vierk.
Rijnl. roeden, in Pasoeroean d: 1225 vierk. Rijnl.
roeden, enz. afhankelijk van plaatselijke usances,
ovenals in vorigo couwen bijna elke Europeesche
staat of zelfs handclsstad zijn eigen maten en gowichtcn had. Zelfs plaatselijk b.v. in do Javasche
Vorstenlanden, is de inlandscho bahoe geen bepaald
gedéliniëordo eenheid, maar regelde do uitgestrekt
heid zich naar do geaardheid van den grond; feitelyk
naar do hoeveelheid zaad, die benoodigd was om er
een bopaaldo gemiddelde productie van toverkrijgen,
dus naar do vruchtbaarheid van den grond, die weer
verband hield .met mogelijkheid van, of reeds be
staande irrigatie. — In latere jaren, toen het gou
vernement bij do invoering van het cultuurstelsel
een bepaalde vlaktemaat, waarvan de naam althans
aan den Inlander bekend was,' als eenheid wilde aan
nomen, werd daarvoor do baoe gekozen, en het otH-
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BAHOE — BAKIR.

ciëelc oppervlak daarvan bepaald op 500 vierk.
Rijnl. roeden of 7096.5 vierk. Meter.
BAHTËRA. Zie VAARTUIGEN.
BAIKONGKA. Zie BENGIvOKA.
BAILEO. Gebouwtje in dorpen op Ambon, Ceram
enz., bestemd voor openbare vergaderingen, evenals
de balé op Sumatra. Eene uitvoerige beschrijving
met afbeelding komt voor bij Martin, Reisen i. d.
Molukken bl. 75. Zie BALÉy'i»
BAISSEA ACUMINATA Btli., fam. Apocynaceae.
Kajoe rapat (mal.), Pegat seh (jav.). Klimmende
heester, met dikke takken die door een ruwe schors
bedekt zijn, welke laatste een buitengewoon taai kle
verig melksap bevat, zoodat de stukken schors bij
doorbreken niet van elkaar loslaten maar door elasti
sche draden verbonden blijven, en na ophouden der
uitrekking weer naar elkaar toegaan. Aan deze eigen
schap om twee lichamen weer bij elkaar te brengen
dankt de schors zijn naam „Rapat”, Hij wordt daar
om veel gebruikt in toover- en minnedranken we
gens zijn „samenkoppelende” kracht, en w'ordt ook
aangewend bij beenbreuken, na een bevalling, e.d.
Een onderzoek naar werkzame chemische bestanddeelen had een negatief resultaat.
BAJABANG.Dorp, gelegen aan deTjitaroem, resi
dentie Preanger Regentschappen, op de grens der
afdeelingen Tjiandjoer en Bandoeng. Een groote
transportweg loopt hierlangs van Tjikalong Koelon
en Mandé naar Tjipeundeuh en Tjikalong Wetan;
vroeger was dit de verbindingsweg van Tjiandjoer
met Krawang. Een overvaart onderhoudt de ge
meenschap over de rivier, doch dit punt eischt jaar
lijks bij bandjirs slachtoffers. Er is al meer dan eens
hier een brug over de Tjitaroem gemaakt, doch die
is telkens door overstroomingen weggeslagen.
BAJAFA. Inlandsehe naam op Timor en Rotti
aan soorten van het hagedissen-geslacht Varanus (zie
onder Varanidae), waranen of bijawak (zie aldaar)
gegeven, in het bijzonder aan V. timorcnsis Gray.
BAJAH KOLENVELD. Dichtbij de zuidkust van
Java, in de res. Bantam, komen tusschen zandsteen
en kleisteenlagen eenige steenkoollagen voor, in een
zeer schaars bevolkte streek, waar overal een felle
branding langs de kust staat. Zie verder onder
KOLEN.
BAJAM (mal.). Zie AMARANTUS.
BAJAM DOERI (mal.). Zie AMARANTUS SPINOSUS.
BAJAM EKOR KOETJING (mal.). Zie CELOSIA.
BAJAN. Sasaksch district van de onderafdeeling
West-Lombok, afdeeling Lombok , residentie Bali en
Lombok,/j
, •
BAJAN of BAJEUËN, een van de kleinere rivieren
uit de afdeeling Oostkust van Atjèh, die zich van het
centrale gebergte door de vlakte naar de straat van
Malaka begeven. Als scheepvaartweg wordt zij eerst
van eenige, hoewel niet groote beteekenis, na opna
me van den linkerbijstroom:de Simpang Anaïh. Waar
de Atjèh-tram over de rivier gaat, bevindt zich de
kleine nederzettingBajeuën, die tevens aan den grooten weg langs de Oostkust ligt. Eenmaal was zij van
belang als garnizoensplaats, en als standplaats van
den controleur eener gelijknamige onderafdeeling,
w'elke thans echter is opgeheven. Bajeuën bezit een
halte van de Atjeh-tram, die daar veel grint uit de
omgeving opneemt. Juist langs de rivier B. loopt de
grens tusschen Peureula in het Noorden en Langsa
in het zuiden, zoodat administratief onderscheiden
worden: lo. linkerrivieroever Bajeuen, een onderboorigheid van Peureula, behoorende tot de onder
afdeeling Langsa van de afdeeling Oostkust van

At jèh en 2c. rechterrivieroever Bajeucn onderhoorigheid van Langsa, eveneens behoorende tot de onderafdecling Langsa.
BAJANG. Gebergte in Borneo’s Westcrafd.; hoogste top G. Nijoet, 1701 M. De Sambas- en Landak- .
rivieren nemen op dit gebergte haren oorsprong.
BAJANG, negri bij Painan (Sum. Westk.), zie
aldaar.
BAJANG OELLAH, is de naam waaronder de 20e
koning van Temate Kaitjil Liliatoe (1500—1522)
als 2e sultan van dat rijk regeerde, toen de Portugeczen daar voor het eerst verschenen. Hij stierf als
slachtoffer van zijn groote vriendschap voor Serrano,
vergiftigd door zijn eigen volk.
BAJAT. Zie TEMBAJAT.
BAJEM (jav.). Zie AMARANTUS.
BAJEM BALI (mal.). Zie MOSCHOSMA.
BAJEM BESAR (mal.). Zie DEERINGIA.
BAJEM ERI (jav.). Zie AMARANTUS SPINOSUS.
BAJOE. Een klein maar goed bevolkt en welva
rend landschap van de onderafdeeling Lhöc' Seumawèfr afdeeling Noordkust van Atjèh, groot ^ 7
K.M.2 met 924 geregistreerde mannen. Pinangcultuur, vischvangst en rijstbouw zijn er de voor
naamste bestaansmiddelen. Gelegen aan Straat Ma
laka benoorden Blang Mangat, sluit het dit land
schap af van zee. In het Zuiden wordt Bajoe O.-W.
gekruist door de Atjchtram, maar een eigen halte
heeft het landschap niet. Bajoe’s handelsplaatsen
zijn Keudè Meura^sa en Keudè Bajoe, vanwaar de
uitvoer geschiedt te water naar Lhöc' Scumaw’è. In
het bestuur w'ordt de oelèëbalang bijgestaan door
toeha peuët en verdere peutoca’s.
Ook nog na onze komst in Atjèh heeft Bajoe her
haaldelijk geoorlogd met zijn buren: Peusangan,
Blang Mangat en vooral Geudong, waarvoor T.
Béntara Bajoe in 1885 uitweek naar Idi, waar hij
moest blijven tot 1892.
BAJOER (mal., sound.). ZiePTEROSPERMUM
JAVANICUM.
BAJOERBATOEM-NOTEN. Zie CORYPHA.
BAJOERBET-NOTEN. Zie CORYPHA.
BAJOER DJANTAN (mal,). Zie PTEROSPERMUM ACERIFOLIUM.
BAJONGBONG. District met gelijknamige hoofd
plaats van de controle afdeeling, het regentschap en
de afdeeling Garoet, met eene oppervlakte van 274
K.M.2, 3 onderdistricten en 24 desa’s. Vroeger (vóór
1913) heette dit district Panèmbang.
BAKAL. Een der toppen van het Ardjoenógebergte (zie aldaar).
BAKANTAN. Zie NEUSAAP.
BAKARA. Landschap met gelijknamige hoofd
plaats, behoorende tot de onderafdeeling Toba (Bataklanden), en gelegen aan den Z.W.lijken oever van
het meer van Toba. Het is vooral bekend als vroe
gere zetel van den zoogenaamden priestervorst,
Singa Mangaradja, die groot gezag onder de Bataks uitoefende, Zie over hem onder BATAKS.
Het was in de buurt van Bakara dat dr. H. N. van
der Tuuk, alp eerste Europeaan het Tobameer aan
schouwde. /-\ :
BAKARA. Zie NEUSAAP.
BAKDA, feestdag. Zie GAREBEG. /
BAKEJ. Zie JAVAANSCHE AAP. Uj" '
BAKIR. Hoogland in de afdeeling Malang van de
residentie Pasoerocan, aan de noordelijke hellingen
van den Kawi, en doorstroomd door de Kali Konto. 7 < ,
Dit mooie en vruchtbare hoogland met koel klimaat,
ligt 1000—1200 m. hoog.
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BAKKOEL — BALAMBANGAN.
BAKKOEL. Zie WALANG-KADDA.
BAKOE (mal.). Zie RHIZOPHORA.
BAKOE BOEROES (mal.). Zie BRUGIERA
ERIOPETALA.
BAKOE TINGI (mal.). Zie CERIOPS.
BAKOENG (jav., mal., sound.). Zie CRINUM.
BAKOENGAN. Vulkaan op het eiland Bali, dicht
bij de W.-kust van dat eiland, in de afdeeling Djembrana, -j- 700 M. hoog. Volgens oudere berichten zou
het kustland langs straat Bali, dat vroeger vrij goed
bevolkt was, door de uitbarstingen van dezen berg
grootendeels ontvolkt en in een wildernis herscha
pen zijn en zou ook Banjoewangi, o.a. in 1804, van de
erupties te lijden hebben gehad. (De Seyff in Nat.
Tijdschr. Ned. Ind. VIII, blz. 125 noot). De schets
kaart van Bali (1909) geeft voor de hoogte van den
berg 715 M.
BAKOVE. Zie PISANG.
BALABALAGAN. Zie PATERNOSTER-EILAN
DEN (KLEINE).
BALABALAK. Lang en smal eiland oostelijk van
Gébée en Joi en bewesten het eiland Waigeoe, resi
dentie Temate, bestaande uit twee gedeelten, waar
van het westelijke 120, het oostelijke slechts 60 M.
hoog is en die door een smalle strook alluviaal zee
zand zijn verbonden.
BALABO. Standplaats van den controleur der
onderafdeeling Toradja-landen, afdeeling Mandar,
gouvt. Celcbcs en onderk.
BALABOELOE. District op het eiland Saleier.
(Zie aldaar.)
BALAI SALASA. De zuidelijkste onderafd. van de
afd. Painan en tevens van het gewest Sum. Westk.,
tusschcn de zee en het Barisangebergte. De hoofdpi.
Balai Salasa is de standpl. van een controleur.
De enkele rivieren in dit gebied ontspringen alle
op de W.lijke hellingen van het Barisan-geb., de be
langrijkste zijn do Batang Palangai die langs het
Controleurshuis loopt, en zuidelijker de Batang Ajer
Hadji en de rivier van Indrapoera.
De geheclc onderafd. heeft een warm strandklirnaat, Balai Salasa het minst, Indrapoera het meest.
Sedert de gew. reorg. van 1913 (Ind. Stb. no. 321)
bestaat de onderafd. uit twee districten: VII Boeah
Ban dar, de zeven havens (zie TÖEDJOEH BOEAH
BANDAK) en INDRAPOERA (zie aldaar). Daar
dit gebied aan de O.lijke zijde geheel wordt afgeslo
ten door den vrijwel ontoegankelijken Barisan, liggen
de bevolkingscentra alle aan zee, en loopt ook do
groote weg, die Padang via Painan met do zuidpunt,
Indrapoera, verbindt, langs de kust. De afstand Painan-Balai Salasa bedraagt 75 K.M.; de weg van B.
S. naar Indrapoera heeft een lengte van 39 K.M.,
terwijl de slechts gedeeltelijk verharde weg van In
drapoera naar Tapan bijna 27 K.M. lang is.
Do hoofdplaats Balai Salasa (= Dinsdagmarkt)
ligt in de negeri Palangai, een der dichtst bevolkte
negeri’s van Sumatra; verder moeten genoemd wor
den Ajer Hadji en Tapan (zie aldaar). Voor den te
openen nieuwen handelsweg naar Koerintji wordt
verwezen naar Indrapoera en Tapan./- •
BALALOEAR. Zie VLEERMUIZEN, INSEKTENETENDE.
BALAM, mal. Algcmeene naam voor melksap bo
vattende boomen uit do familie der Sapotaceae, wel
kc vaak een uitstekend timmerhout opleveren. Ook
wordt de naam op Sumatra met verschillende toe
voegsels gegeven aan boomen van zeer uiteenloo
pende families, bijv. van de Connaraceae, Apocyna
ceuc, Monimiaccac, Mgristicaceae, Samydaceae, Lau
raceae, Aleliaceae en Bhizophoracea, waarvan do
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meeste ook een goed timmerhout opleveren, doch
meerendeels geen melksap bevatten. Zie ook PALAQUIUM en PA YENA. ■-P
'
BALAM BARINGIN. Boom uit de familie der Sapotaceae, Paye.ua Leerii Burck, welke op Sumatra,
Banka, Bomco, Riouw en Malaka voorkomt, en
behalve een goed timmerhout ook een vrij goede
getah pertjah levert, dat echter bij dat van Palagui
um oblong ijolium Burck achterstaat. Volgens Burck
heet de boom, naar het uitvloeiend melksap (njatoeh), dat aan de lucht verhardt, ook Njatoeh Balam
Baringin of Njatoeh Balam Waringin. Hij wordt ook
aangeduid onder de namen Njatoeh Balam Soendai,
of Sandai of Soentei, Njatoeh Balam Pipis, Balam
Tandjoeng, Balam Tjabe, Balam Tandoek, Balam
Trceng, Kalimangoeng. op Sumatra, onder den
naam Koelan op Banka en Bomeo, onder den naam
Poeting op Bomeo, als Balam Soentai op Riouw en
als Getah Soendeh op Malaka. Uit de vruchten
wordt een vast vet bereid, dat als soenteivet in den
handel voorkomt.
BALAM TAMBAGA. (midd. en w. sum.). Boom
uit de fam. der Sapotaceae, Palaguium óblongifolium
Burck, welke op Sumatra, Borneo, Riouw en Mala
ka voorkomt en de beste soort van getah pertja (zie
aldaar) oplevert. Volgens Burck heet de boom naar
het melksap (njatoeh) ook Njatoeh Balam Tambaga
en wordt hij nog lokaal onderscheiden als Njatoek
Balam Sirah, Njatoeh Balam Merah, Ojatoe Balam
Soesoeh, Njatceh Balam Birang en Njatoeh Balam
Abangop Sumatra, als Njatoeh Balam Doerian en
als Getah Sambocn op Borneo en als Taban merah op
Malaka. De langst bekende soort van het geslacht,
Palaguium Gutta Burck, ook als Isonandra Gutta
IIook. en Dichopsis Gutta Benlh. et IIook., in ver
schillende werken vermeld, en waarvoor men even
zeer den naam van Balam Tambaga vindt opgege
ven, is afkomstig van Singapore, waar zij in het wild
nog slechts op een enkele zorgvuldig beschermde plek
zou worden aangetroffen, daar zij overal elders ten
gevolge van de ruwe wijze van exploitatie door de
inlanders uitgeroeid zou zijn. Volgens Boerlage is
het twijfelachtig of I\ oblongijolium wel een afzon
derlijke soort is en niet slechts een afwijkende vorm
van P. Gutta. (Zie GETAH PERTJA.)
BALAM TAMBAGA (mal.). Zie PAYENA.
BALAMBANGAN. Landschap in den Zuidoost
hoek van Java in do assistent-residentie Banjoewan
gi van de residentie Besoeki aan straat Bali gelegen.
Grootendeels een boschrijko woestenij met slechts
weinig bevolking. Tegenwoordig wordt de naam Balambangan meer uitsluitend toegepast op het schier
eiland, dat bijna geheel door den Goenoeng Poerwa
bedekt wordt en dat door de baaien van Pampangen
van Gradjp.gan gevormd, den uitorston Z.O.hock
van Java uit maakt; het wordt ook wel bij verbas
tering, Balamboeang genoemd wordt. De oud-Banjoewangischo bevolking staat bekend onder den
naam Blambangcrs.
Geschiedenis. Vroeger was hior de zetel
van een machtig Hindoesch rijk, dat zich over het
grooter deel van de tegenwoordige residentiën Be
soeki en Probolinggo uitstrekte, maar na een in
1637 aangevangen oorlog, in 1639 door den Sultan
van Mataram ondorworpen, en wegens do moeilijk
heid om hot blijvend aan den invloed van do Balische vorsten teonttrekken, ontvolkt werd, door de be
woners als slaven naar Mataram over te brengen. Intusschen schijnt dat rijk nog tot 1697 een eenigszins
zelfstandig bestaan gehad te hcbben,in welk jaar do
laatste vorst door Soerapati uit zijn land werd gezet.
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BALAMBOEANG. Zie BALAMBANGAN.
BALANG. Zie VAARTUIGEN.
BALANG. Zie WALANG.
BALANGNIPA. Handelsplaats aan den mond
der Tangka-rivier, aan de O.-kust van de Z.W.lijke
landtong van Celebes; zij is het middelpunt van een
gebied, dat reeds in 1860 na de tweede Bonische ex
peditie van dit rijk is gescheiden en onder direct gezag geplaatst; maar het bestuur werd om gezond
heidsredenen verplaatst naar het zuidelijker gelegen
Sindjai. De kampong Balangnipa is goed bevolkt,
ook door Chineezen, Arabieren en andere vreemde
oosterlingen. De voornaamste artikelen van uitvoer
zijn nu nog coprah en huiden, de handel is bijna uit
sluitend in handen der Chineezen en andere vreemde
oosterlingen, daar de inheemsche Boegineesche be
volking, voor zooverre niet aan de kusten wonend,
waar visscherij en zeevaart worden uitgeoefend, zich
met landbouw bezig houdt. Slechts enkele Boegineezen zijn handswerkslicdcn : goud- en zilversmeden of
timmerlieden. (Zie T. A. G. 1905, blz. 635,
BALANG PASIR (jav.). Zie HERITIERA.
BALANGAN. District der onderafd. Amoentai,
afd. Oeloe Soengei, res. Z. O. Afd. Bomeo, onder het
bestuur van een kjai (districtshoofd) met stand
plaats Lampéhong aan de Balangan rivier gelegen.
Het is een uitgestrekt, heuvel- en bergachtig district,
grenzende aan Pasir. De bodem is voor een groot ge
deelte met bosch bedekt. Aan den bovenloop der
Balangan bij de kampoengs Baroepenjambaran en
Haloeng, alsook bij Awajan en Lokbatoe, zijn groote
uitgestrektheden gronds voor den rijst- en tuinbouw
in cultuur gebracht . Vele Amoentaiers hebben er hun
rijstvelden; vrees voor vernieling door overstroomingen is hier gering. Het district is dun bevolkt, de
kampoengs zijn over het algemeen klein. De voor
naamste zijn: Lampéhong, Koesambi, Pringin (met
een passantenhuis) en Awajan. De bevolking bestaat
uit Maleiers en Dajaks (van den Boekit stam). De
laatsten wonen aan den bovenloop der Balangan be
oosten Haloeng. Zij vinden hun bestaan in het ver
zamelen en vorkoopen van boschproducten (was,
damar, rotan en hout). De Maleiers zijn landbouwers.
Bij Pringin en langs den geheelen bovenloop der Ba
langan vindt men steenkolen van jongere formatie;
de bosschen leveren veel ijzerhout (oehn) van kleine
afmetingen.
Uitgevoerd worden, behalve bovengenoemde
boschproducten, veel bruine suiker (arensuiker) en
vruchten (voornamelijk pisang). De pisang wordt te
Amoentai verkocht en doorgevoerd naar Bandjermasin
,•'
BALANGAN (IKAN). Zie WALANG (IKAN).
BALANIPA, BALANGNIPA. Tot uit. 1915 onder
afdeling der afd. Mandar (zie aldaar) omvattende
het gelijknamige landschap. Thans is deze onderafdeeling opgeheven en het gedeelte buiten de Toradjalanden van de landschappen Balanipa cn Binoewang samengevoegd tot ééne onderafdeeling Balani
pa-Binoewang met bestuurszetel te Polewali. De Ba
langnipa en de Tjampalagiang rivier, die dit gebied
doorstroomen, zijn voor de scheepvaart van weinig
belang, aan den verzanden mond van laatstgenoem
de ligt de kampong Tjampalagiang. (Tijdschr. Bat.
c Gen., deel LIV, (1912) bl. 503.) j/t
f f. :
/-BALANTAK’SCH. Zie LOINAN’SCHE TALEN.
BALAPOELANG. District met gelijknamige
■Ay'
hoofd plaats van de controle-afdeeling Protjok, af
deeling en regentschap Tegal van de residentie Pekalongan. De plaats Balapoelang, vroeger de hoofd
ƒ
plaats van een controle-afdeeling, is sedert 1886 door
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een spoorweg met de hoofdplaats Tegal verbonden.
Er is een suikerfabriek van denzelfden naam. Men
heeft in het district ook een paar ondernemingen
voor hout-aankap. Het heeft 3 önder-districten met
35 desa’s en telde in 1905 ^ 83.000 bewoners, waar
onder S0 Europeanen en 600 Chineezen.
BALARAD JA. District van do afdeeling Tangerang van de residentie Batavia. Het telde in 1905
ruim 15.000 bewoners, waaronder een 12-tal Euro
peanen en ruim 6000 Chineezen.
BALATIK. Naam op Sumatra voor eene Spechtsoort, Lepocestes porpliyromelas. Zie ook TOEKKI.
BALE, BALEI of BALAI. Balai (Minangkabauscli) beteekende ter Sumatra’s westkust oor
spronkelijk hot grasplein in de negri, waar de oud
sten vergaderden, en waar ook markt werd ge
houden. Waar men later een open raadzaal op
dat plein bouwde, is dat gebouw, bestemd voor
rechtspraak en hoofdenvergaderingen, in verschil
lende Maleische landen „roemah balai” of kortweg
„balai” genoemd. (Vgl. L. C. Westenenk, De Minangkabausche Nagari, in Mededeel. Encycl. Bur.
VIII, J915, blz. 89.) Met de balé der Maleische
landen komt overeen de bailco op Ambon enz., de
sopo bij de Toba-Bataks, de djamboer of de sapo bij
de Karo-Bataks, de ponggo bij Dajakstammen enz.
Vaak wordt het gebouw ook nog voor andere doel
einden gebruikt, vooral ook als slaapplaats voor
ongehuwde mannen en voor gehuwden, die niet in
de echtelijke woning vertoeven, zooals in Atjeh,
waar het als hulpgebouw der meunasah dienstdoet.
In het Karoland komt het woord balé voor niet als
naam van gebouwtje, waar de rechtszittingen wor
den gehouden (gelijk men menigmaal vindt ver
meld), maar als benaming van het rechtscollege, do
rechtbank.
BALÉ KAMBANG. Eiland in de Indische zee
aan de Zuidkust van de residentie Pasoeroean.
Men vindt er vogelnestklippen.
BALÉGA. District van de controle-afdecling ZuidBangkalan, der afdeeling en van het regentschap
Bangkalan van de residentie Madocra, met districts
hoofd plaats Sempar. Het heeft 3 onderdistriclen
met 65 dessa’s. Baléga vormde oudtijds een soms
min of meer zelfstandig landschapje, dat echter
gewoonlijk onder de heerschappij der vorsten van
Bangkalan stond.
De plaats Baléga, aan de rivier van dien naam en
aan den grooten postweg zoomede de stoomtramlijn
van Karnal naar Sampang gelegen, heeft een zeer
drukke personen- en vce-passcr. Er zijn een 100tal Chineezen gevestigd.
De Kali Baléga is aan haar uitmonding in Straat
Madoera .-zeer breed en vormt daar een soort zee
boezem/
BALEINWALVISSCHEN (Myslacoceii) zijn Walvisschen (zie daar), bij welke do tanden door balei
nen vervangen zijn. Tanden worden nog wel aangegelegd, maar breken nimmer door en worden vóór de
geboorte geresorbeerd. De baleinen zijn sikkel vor
mige hoornplaten, die uit het slijmvlies van het gehe
melte vertikaal omlaag groeien (in de onderkaak ont
breken ze); ze zijn als de bladen van een boek met
kleine tusschenruimten achter elkaar geplaatst en
langs haar binnenrand haarachtig uitgerafeld. Bij
verschillende soorten zijn zo verschillend in aantal
en lengte; er kunnen er tot 400 voorkomen. Ze werken als een zeef, wanneer het dier met open mond
door het water zwemt; hot water stroomt dan in de
mondopening en vervolgens tusschen do .baleinplaten
weer naar buiten,terwijl de talrijke kleine, in het wa-
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ter aanwezige, organismen (plankton) achterblijven teau.de Tafelhoek geheeten (zie BADOENG). Na de
en vervolgens bij gesloten mond door oplichten dor bezoeken van Zollinger in 1845, 1846 en 1857 is het
dikke tong naar de maag gezonden worden. Andere Batoer-massief geologisch nog door Sandberg onder
soorten vangen op gelijke wijze groote hoeveelheden
zocht. (Een apertju verscheen in de Verslagen geol.
kleine visschon, zooals haring enz.
sectie Geol. Mijnb. Gen., Deel I (1912/1914), pag.
Uit den Indischen Archipel is met zekerheid alleen
161—162.).Deschetskaart van 1909(1 -.250.000) geeft
Balaenoptera Schlegeli Flower bekend, die ongeveer
wel eene betere voorstelling dan vorige kaarten, maar
20 M. lang kan worden.. Het geslacht Balaenoptera,
die voorstelling is toch nog zeer gebrekkig. Voor
de zgn. Vinvisschen, onderscheidt zich door kleine het bergland van Midden-Bali en het hoogland van
ren, vlakken kop en vooral door talrijke overlangTjatou verscheen een betere schetskaart, 1 : 125.000
sche groeven der keelhuid van de echte Baleinwalin het Jaarverslag v. d. Topogr. dienst in N.-I.
visschen (Balaena). Vinvisschen, waarschijnlijk B.
1912, met een uitvoerigen tekst, beide door le Roux.
Schlegeli, behooren ook tot de walvisschen, die de
Vele belangrijke trekken van het landschap van
bewoners van Lomblen en Solor zich verstouten
Bali vindt men alleen voorgesteld op de kaartjes van
vanuit hun betrekkelijk nietige roeibootjes te harverschillende gedeelten in Nieuwenkamp’s pracht
poeneeren (zie WALVISSCHEN); op Solor worden
werk Bali en Lombok: zoo de ligging der bergsawahs
zij volgens Weber lclaroe genoemd.
en koffietuinen, de grootte en vorm van steden en
BALGOWA. Inlandsche naam op Poeloe Saman
dorpen. Platen en tekst van dat boek, geven een zoo
aan Varanus timorensis Gray gegeven (zie onder
aanschouwelijk beeld van het schoone eiland als van
VARANIDAE, onder bajafa en onder bijawak).
weinig streken van den Archipel te verkrijgen valt.
BALI. Landbeschrijving. Om zijne HinRivieren van aanbelang heeft Bali bijna niet.
doesche, hoogst intelligente bevolking, zijn welvaart
Hare beddingen zijn, vooral in het noorden en oosten
en natuurschoon een der belangwekkendste eilanden
veelal niet anders dan met lava, steenen, zand en
van den Oost-Indischen Archipel. Het ligt op de oos rotsblokken bedekte, soms door hooge wanden omtelijke grens van het Aziatisch gedeelte van dien Ar geven voren, waarlangs in den westmoesson het
chipel tusschen 7°54' en S^'ZO" Z.B. en 114°26' en
overvloedige bergwater, niet zelden tot een alles ver
115°43' O.L. Zijne oppervlakte bedraagt met inbe
nielenden stroom aangroeiendo, zeewaarts afstroomt.
grip van de daarbij behoorende kleine eilandjes
In het droge jaargetijde, dat hier van Mei tot No
5808.8 K.M2. Bali vormt de voortzetting van de vulvember aanhoudt, loopt het meerendeel echter droog.
kanenreeks, die over Sumatra en Java loopt. Behal
Van Java wordt Bali gescheiden door de aan den
ve eenige kuststrooken en eene grootero vlakte in het
Noordelijken ingang zeer smalle straat Bali (zie al
Z. is het land overal bergachtig of althans aan de
daar). Aan do oostzijde wordt het eiland bespoeld
bergvoeten door diepe ravijnen doorploegd. Het
door de wateren van de vrij breede en zeer diepe
hoofdgebergte, dat van Straat Bali tot Straat Lom straat Lombok (zie aldaar). Aan den zuidelijken in
bok reikt, is in drieën te deden: le. het bergland van
gang van die straat ligt het tot Klocngkoeng behoo
Djembrana dat het smalle westelijke deel van het
rende eiland Noesa Penïda(zie PENIDA), met eenige
eiland vuil, geheel onbewoond en woest en nog nooit
kleinere eilanden. Andere kleine eilandjes vindt men
hier en daar om Bali, slechts door smalle straatjes
beschreven. 2o. het centrale bergland, mot twee
hoofd verheffingen: in hot Z. do Batoo Kalioe (zie al daarvan gescheiden. De kusten loopen over het alge
meen zeer steil af en zijn weinig ingesneden, waar
daar) of Piek van Tabanan (2370 M.), in het N. de
door er weinig geschikte ankerplaatsen zijn. De reede
beide dicht bijeen gelegen kraterwallen van den G.
Bratan (zie aldaar, 2160 M.) on den G. Pengilengan;
van Boeleleng is in den Westmoesson meermalen zoo
beide kratcrcircussen zijn met meren gevuld, de
onstuimig, dat de schepen aldaar niet laden of lossen
kunnen, terwijl aan de Zuidkust in den Z.-O.mocsson
eerste met een groot, de laatste met twee .kleinere.
Vóór J818 vormden deze laatste waarschijnlijk een
eene hevige branding staat. De door een eiland be
schutte Pantei-Timor baai aan de oostzijde van het
groot meer, dat toen door een doorbraak is lccggc* loopen, waarbij een strook van Middcn-Boclelcng in
zuidelijke schiereiland Tafelhoek biedt echter bij het
plaatsje Bcnoa een bij allo winden veilige ligplaats
een woestenij herschapen werd, die zelfs nu nog niet
aan; het is echter jammer, dat de tot de baai toegang
geheel weer ontgonnen is (bewesten Singaradja).
govonde en tusschen koraalriffen loopende geul zoo
3o. het oostelijk bergland, bestaande uit den G.
smal en bochtig is, dat geeno grooto schepen or door
Batoer, en het toppunt des eilands, den 3200 M.
kunnen. Bali is thans goed door rijwegen en vele
hoogen Piek van Bali of G. Agoeng, (zie al
bruikbaro paden doorsneden. De grooto verbindings
daar) en don G. Seraja (1200 M.). Het begint
weg tusschon Noord en Zuid Bali loopt over den
in hot westen met den vulkaan Bakoengan (zie al
ouden kraterrand van den Batoer en verbindt zich
daar); de schetskaart van Bali (1909) noemt als
in Bangli met het wegennet in Zuid Bali. De hoofd
hoogste berg do G. Mörbock (1800 M.), die in 1912
plaats, tevens die van de residentie Bali on Lombok,
ten behoeve der triangulatie verkend en bestegen
werd, waarbij aan de helling kalksteen werd aange is Singaradja (zie aldaar), ook wel Boeleleng ge
noemd. Ten aanzion van andere meldenswaardige
troffen, terwijl de rivieren slechts rolsteenen van
plaatsen zie bij BOELELENG, DJEMBRANA,
vulkanisch materiaal afvoeren; hieruit mag wel do
BADOENG, TABANAN, GIANJAR, KLOENGconclusie worden getrokken dat do berg zelf een oude
KOENG, BANGLI en KARANG-ASEM.
vulkaan is. Ook van het schiercilandjo beoosten de
Klimaa t. Hot klimaat van Bali wordt door
St. Nicolaasbaai is koraalkalk bekend. Allo genoem
Europcescho bezoekers meestal aangenaam gevon
de borgen in hot midden en Oosten zijn van jongden, wat ongetwijfeld is too te schryvon aan het hol
vulkanischen aard, doch alleen do jongo eruptiekelende van den bodem, waardoor do broeikasachtige,
gel G. Batoer schijnt nog werkzaam to zijn. De G.
Seraja in do oostpunt van het eiland werd door Zol stagneerende luchtgesteldheid dor laagvlakten van
Java on Sumatra hior niet wordt aangetroffen. Do
linger bezocht , die hom vergolijkt mot den Ringgit op
Java: een groote ketel, met op verschillende plaat nachten zijn daardoor koelor en er is in ’t algemcon
Wftt meer luchtbeweging. Do regenval is aan do
sen doorbroken en tot steile spitsen gespleten wan
noordkust gering, geheel overeenkomstig mot dien
den. Do Zuidpunt van het eiland is een klein kalkpla-
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aan de Noordkust van Java’s Oosthoek. Sitoebondo
en Singaradja hebben een geheel gelijkloopenden
gang van den jaarlijkschen neerslag, beide met een
zeer langen en drogen oostmoesson; de gemiddelde
val bedraagt in het eerste 110, in hetlaatste 115 cM.
per jaar. In Negara aan de Z.W. kust komt de gang
meer met dien van het tegenoverliggende Banjoe
wangi overeen, behalve dat de regentijd er vroeger
en sterker inzet (resp. 175 en 143 cM.). Den Pasar in
de Zuidelijke vlakte heeft een zeer eigenaardig regentvpe, met de minima in de kenteringen (April en
September) en in sommige jaren vrij aanzienlijken
regenval in den oostmoesson. Zulke „passaatregens”
(zie art. KLIMAAT) zou men pas hooger tegen de
bergen op verwachten. Dat in de bergen de regenval
en de vochtigheid groot zijn, blijkt uit den rijkdom
aan mossen in de dichte wouden, vooral in de tjemara-bosschen, die de hoogere deelcn van het bergland
bedekken.
Het eiland stond vroeger bekend om zijne vele
cholera- en pokken-epidemieën, welke echter, sedert
de van gouvemementswege ingevoerde vaccine en
door maatregelen tot voorkoming of beteugeling der
epidemieën wel verminderd zijn. In 1913 had echter
nog eene ernstige pokken-epidemie plaats.
Flora. Schier onovertroffen is de schoonheid
van het plantenkleed. De van Java bekende natuur
lijke en kultuurgewassen worden meest alle op Bali
aangetroffen. Zelfs de djati — hoewel schaars verte
genwoordigd — ontbreekt er niet. Aan kokosboornen is het eiland bepaald rijk te noemen, gelijk zijn
groote uitvoer van copra en olie bewijst. De lontarboom, welks bladen ons papier vervangen, komt het
menigvuldigst in het oostelijk gedeelte voor. Enkele
streken zijn bekend om haren overgrooten rijkdom
aan boomvruchten in tal van soorten, waaronder de
salak en de woeni, die elders niet of niet zoo over
vloedig voorkomen, bijzonder vermelding verdienen.
Bamboe komt weinig voor en de Baliër gebruikt
hoofdzakelijk hout, leem en steenen voor zijn huizen
bouw. De voornaamste cultuurplanten zijn klap
per, rijst, koffie en tabak. De bergwouden zijn dicht,
vooral aan de zuiderhellingen. In de hoogere berg
streken worden tjemara-wouden aangetroffen. Zie
overigens het artikel PLANTENGROEI.
Fauna. Tijgers, wilde zwijnen en herten vindt
men er betrekkelijk nog veel, doch slechts in het
westen en hier en daar in het midden. Onder de tam
me dieren nemen de paarden, runderen ,buffels en
varkens eene belangrijke plaats in. Het vleesch van
de runderen wordt door de Hindoesche bevolking
niet gegeten, wel dat van de buffels, terwijl varkensvleeseh het geliefkoesde gerecht is. Als ploegvee
worden zoowel de runderossen als de karbouwen
gebezigd. De uitvoer van slachtossen en varkens is
zeer belangrijk. De paarden zijn klein, maar sterk en
uitnemend geschikt om dienst te doen bij den afvoer
van producten uit de binnenlanden.
Op ’t einde van 1905 bedroeg de veestapel alleen
in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana: 4232
paarden, 35.010 runderen, 8904 buffels. Zie verder
het artikel Fauna.
Bevolking. Zie BALIËRS.
Taal. Zie BALINEESCH.
Geschiedenis. Onder al de kleine Soendaeilanden, waarvan Bali de rij opent, Ls er niet één dat
zulk eene belangrijke geschiedenis heeft gehad.
Naar alle waarschijnlijkheid werd het reeds vroeg
door Hindoesche volksplanters bezocht, die zich la
ter met hunne stamgenooten uit Madjapahit in verbinding stelden, en, door dezen bijgestaan, zich voor

goed van de heerschappij over het eiland meester
maakten. Met zekeren trots noemen de meeste Baliërs zich nog altijd Wong-Madjapahit (menschen
van M.)> in tegenstelling met enkele, hier en daar
in de bergstreken gevestigde familie’s, welke niet of
slechts in geringe mate onder den invloed der vreem
delingen hebben gestaan en als Bali aga of oor
spronkelijke Baliërs onderscheiden worden. Van
de oudste geschiedenis is overigens weinig zekers
bekend. Uit enkele gegevens mag worden opge
maakt, dat de aldus gehindoeïseerde bevolking nog
vóór den val van Madjapahit herhaaldelijk pogingen
heeft in het werk gesteld om zich van Java los te
scheuren. Haar wensch werd echter eerst vervuld
tegen het einde der 15e eeuw, toen de door het mohmnnicdaansche leger verdreven Javanen, die den
Islam niet verlangden aan te nemen, de Straat over
staken om op Bali bij hunne geloofsgenooten een
toevlucht te zoeken. Met hunne komst werd het
Hindoesche element op dit eiland nog meer versterkt
en zien wij de Wong Madjapahit als een onafhanke
lijk volk optreden. Volgens de wel wat verwarde be
richten daaromtrent, zou een van bedoelde vluchte
lingen, een prins van den bloede, aan het toen nog
ongeregelde landsbestuur een einde hebben gemaakt,
door zich onder den titel van Déwa-agoeng Ketoet,
tot oppervorst te doen uitroepen en nieuwe wetten
en bepalingen uit te vaardigen. Hij vestigde zijnen
zetel te Gèlgel (zie KLOENGKOENG), waar zijne
opvolgers tot op het einde der 17e eeuw verbleven,
toen de plaats door het volk van Karangasém ver
woest en het tegenwoordige Kloengkoeng tot hoofd
plaats verheven werd. Aan het hoofd der verschil
lende landschappen, waarin Bali toen reeds verdeeld
was, werden gouverneurs geplaatst, een maatregel
welke later aanleiding heeft gegeven tot de splitsing
van het rijk van den Déwa-agoeng in negen afzonder
lijke vorstendommen, die wel aanvankelijk het op
pergezag van Kloengkoeng bleven erkennen, maar
langzamerhand eene meer of min onafhankelijke
positie hebben weten in te nemen. Bedoelde vorsten
dommen waren Kloengkoeng, Karungaehn, Mcngwi,
Badoeng, Bangli, Tabanan, Oianjur, Boelèlèng en
Djembrana (zie op deze namen).
Na het optreden der Europeanen in den Archipel
hebben de Baliërs herhaaldelijk getracht zich in
de zaken op Java te mengen, en gelukte het hun ge
durende langen tijd een zeker gezag over Balambangan (Java’s Oosthoek) uit te oefenen. Tegen het
einde der achttiende eeuw Ls daaraan echter voor
goed een einde gemaakt, toen de Oost-Indische
Compagnie zich van bedoelden Oosthoek meester
maakte en te Banjoewangi, vlak bij de Straat het
fort Utrecht bouwde. Sedert dien tijd is het eiland
Bali jaren lang ten prooi geweest aan binnenlandsche oorlogen, die niet weinig er toe hebben bijge
dragen om de vijandelijke gezindheid tusschen de af
zonderlijke vorstendommen te verergeren.
Onze eerste kennismaking met Bali dagteekent
reeds van het jaar 1597, toen de gebroeders De
Houtman met hunne ongelukkige reisgenooten ge
noodzaakt waren aldaar eenige dagen te vertoeven.
Sedert dien tijd bleef de aandacht onzer handeldrij
vende voorvaderen voortdurend op het eiland ge
vestigd, zonder dat de herhaaldelijk aangeknoopte
betrekkingen echter tot eene vaste bezetting geleid
heb ben. _Wel werd er reeds in 1620 een zoogenaamd
„logis” gebouwd, maar, om welke reden is niet be
kend, reeds het volgende jaar werd het weer opge
broken. Later heeft de Compagnie telkens gezanten
naar den „Koning van Bali” afgevaardigd en werden
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met dezen van tijd tot tijd contracten gesloten,
waarvan echter de levering van slaven den hoofd
inhoud uitmaakte. Wat die levering te betcekcncn
had, blijkt uit het feit, dat, volgens eene officieole
opgave, in het jaar 1778 alleen in en om Batavia
niet minder dan 13000 Baliërs gevestigd waren!
Aan dezen handel is eerst, zij het ook niet voor goed,
een einde gemaakt onder het bestuur der Engelschen, die zich overigens ook verder niet met de za
ken van Bali hebben ingelaten. Alleen zagen zij zich
in 1814 verplicht eene expeditie naar Boeleleng uit
te zenden, welks vorst van het vertrek der Hollan
ders had trachten gebruik te maken om Balambangan aan zijn gezag te onderwerpen.
Kort na het herstel van het Nederlandsch gezag in
Indië, werd de Regeerings-Commissaris H.A. van den
Broeck naar Bali gezonden om zich van den stand
der zaken aldaar op de hoogte te stellen en do oude
betrekkingen te vernieuwen. Overal vond hij echter
de Vorsten met een zeker wantrouwen jegens do
Hollanders vervuld en het duurde dan ook tot hot
jaar 1826 alvorens een hunner, nl. de radja van Badoeng, zich geneigd verklaarde een contract met ons
aan te gaan en toe te staan, dat een vertegenwoordi
ger van het N.-I. Gouvernement zich in zijn land
kwam vestigen. Reeds in 1831 werd deze „Gezag
voerder” evenwel weer teruggeroepen. Eerst in 1839
slaagde de commissaris Huskus Koopman er in om
met alle vorsten een overeenkomst te sluiten, waar
bij zij de Ncderlandsche souvereiniteit erkenden on
zich ook in andere opzichten jegens ons verbonden.
Wij hadden daarbij echter wel wat veel op hun goede
trouw gerekend. Nog waren geen twee jaren verloopen of in Badoeng en straks daarop in Boeleleng had
schending van het tractaat, ten opzichte van het
zoogenaamde „kliprccht” plaats, en bleek bij de
daarover gevoerde onderhandelingen de gezindheid
der Baliërs van dien aard te zijn, dat .drie achter
eenvolgende expeditiën noodig waren (1840—1849)
om hen voorgoed aan ons gezag te onderwerpen. In
1844 werd n.1. do ass.-resident Ravia de Ligny op
Bali onvriendelijk ontvangen. Het volgende jaar
weigerde Boeleleng aan J. F. F. Mayor het tractaat
te reetificeeren en had Badoeng bezwaar tegen er
kenning onzer souvereiniteit. In 1840 werden door
Boeleleng een Ncd. schip geplunderd, onze gezanten
onbehoorlijk ontvangen, een brief van den Gouverneur-Generaal niet beantwoord, de Ncd. vlag niet
vertoond. Karangasem liep een Ned. schip af en
weigerde zijne ondergeschiktheid aan het gouverne
ment te erkennen. Don 20 Juni 1840 vertrok van
Besoeki daarheen eene expeditie onder den Schout
bij nacht E. B. v. d. Broek, en den Luit.-Kol. dor
Inf. G. Bakker, met opdracht vernieuwing der con
tracten en gedeeltelijke restitutie der oorlogskosten
te eischen. Toen binnen den ultimatums-termijn,
deze voorwaarden niet aangenomen waren, landden
de troepen te Boeleleng, zijwaarts der kustvorsterkingen door 3000 man bezet. Kandangan word na
hovigon strijd genomen, eene landing der marine af
geslagen. Den volgenden dag werd Bandjar Djawa
onder gering verzet bemachtigd en Singaradja ver
laten bevonden. Boeleleng en Karangasem onder
wierpen zich, zouden de versterkingen slechten, a/x
en y,, der oorlogskosten betalen en hun gebied nim
mer aan eene andere Eur. macht afstaan. Te Boele
leng bleef eene bezetting achter. Do oorlogsschat
ting werd echter niet af betaald; vluchtelingen uit
onzen post werden door do Baliërs opgonomen,
Kloengkoeng hield zich niet aan het contract en
wierp versterkingen op. Een nieuw ultimatum werd
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gesteld, (Maart 1848) bevattende voor Kloengkoeng
schadevergoeding van geroofde vaartuigen, voor
Karangasem uitlevering van deserteurs, / 25000
boete of afstand van Padang Cove, zenden van een
gezantschap naar Batavia; voor Boeleleng herstel
ling van gemeenschap tusschen de bevolking en het
fort, / 75000 boete of afstand van Djembrana,
slechten van versterkingen, uitlevering van den
rijksbestierder Goesti Djelantik. Badoeng en Tabanan waron onze bondgenooten, Bangli hield zich on
zijdig, Gianjar koos de zijde van Kloengkoeng. Toen
het ultimatum niet beantwoord werd, begon de
marine de vijandelijkheden. Eene expeditie onder
den Gouv. Commissaris, tevens Gen. Majoor Jhr. C.
van der Wyck, vertrok eerst 21/* maand na het ope
nen der vijandelijkheden, landde 7 Juni te Boengkoelan en bezette Timor Sangsit. Den volgenden dag
werd Boengkoelan veroverd en den 9en naar de door
2 redoutes gedekte linie van Djagaraga opgerukt.
Een aanval op die linie mislukte; de troepen trok
ken terug naar het strand, en embarkeerden weder
den lOn Juni. Wegens ongunstige berichten uit
Europa kon geen versterking aan troepen van Java
gezonden worden, de marine zag bezwaar tegen eene
landing te Padang Cove, wegens den O. moesson.
De troepen keerden dus den 20n Juni naar Java te
rug, doch de post te Boeleleng bleef bezet.
Het volgende jaar (1849) werd eene nieuwe expedi
tie gereed gemaakt onder den Gouv.-commissaris A.
V. Michiels, terwijl de marine onder den vice-Admi
raal Michielsen gesteld was. De bevelhebber, die
verbonden mocht sluiten en vredesvoorwaarden
stellen, zonder uitbreiding van ons koloniaal bezit
te beoogen, wilde onze vijanden slechts eene tuchti
ging toedienen, doch hun verder geen groote eischen
stellen — ook geen oorlogsschatting opleggen. Hij
rekende op tegenstand van Kloengkoeng, Boeleleng,
Karangasem en Mcngwi. Badoeng was ons genegen,
en herinnerde ons aan de tractaten, die het onze hulp
verzekerden. Gianjar voegde zich daarbij, Bangli
werd door Goesti Djelantik bedreigd, Tabanan bleef
weifelend.
Michiels besloot Singaradja te verrassen, vandaar
naar Djagaraga op te rukken en zich dan tegen
Kloenkoeng te wenden. Den 28en Maart was hij met
één schip voor Boelèlèng en liet de Luit. Kol. De
Brauw Singaradja verkennen, ’t welk onbezet be
vonden werd. Daar werden den 4en April alle troe
pen vereonigd. Den 7en verschenen er de vorst van
Karangasem on Goesti Djelantik met 20.000 volge
lingen en boden hunne onderwerping aan. Michiels
eischte erkenning van ons oppergezag, slechten van
Djagaraga, uitlevering van deserteurs, vervulling
van contracten, zonder oorlogschatting en een ge
zantschap naar Batavia. Daar het oprukken van
Singaradja naar Djagaraga zeer bezwaarlijk bleek,
trok het leger naar Sangsit, en veroverde na liardnekkigen strijd de versterkingen bij Djagaraga. De
vorsten vluchtten on de bevolking onderwierp zich.
Déwa Madé Rai, afstammeling van het vroeger
onttroonde vorstenhuis, werd te Boeleleng op den
troon geplaatst. Badoeng koos onze zijde en kreeg
vergunning Mengwi te veroveren. Bangli had reeds
vroeger die vergunning gekregen ten opzichte van
Batoer, doch daaraan nog geen gevolg gegeven.
Djembrana, door Boeleleng ten onder gebracht,
herkreeg zijn zelfstandigheid onder Goesti-Alit Gentoek, zoon van den vroeger door Boeleleng verdre
ven vorst. Gianjar was verstoord op Goesti Djelan
tik, slechts Kloengkoeng en Karangasem — waar do
rijksbestierder onze hulp inriep — bleven vijandig.
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Dewa Madé Rai bleek ongeschikt tot regceren, zoo
dat Goesti Madé Rai tot poenggawa werd verkozen.
Dewa Gedeh Tangkaban, vorst van Bangli, die inmiddels Batoer veroverd had, nam het aanbod van
Michiels niet aan tot Dewa Agoeng verheven te wor
den. Na verwoesting van Djagaraga werden de troe
pen ingescheept voor de baai van Laboean Amok,
tusschen beide vijandige staatjes gelegen. Den 13en
werd daar geland en de baai van Padang Cove bezet
zonder veel tegenstand.
Michiels wendde zich eerst tegen Karangasem,
waarbij de vorst van Lombok hem met 4000 man
steunde. De rijksbestierder van Karangasem kwam
in ons kamp en onze troepen, over zco naar Oedjong
gezonden, vonden dat rijkje door onze hulptroepen
veroverd. De vorst was door zijn eigen bevolking
gedood. Met de in aantal zeer verminderde troepen
werd den 24en Mei tegen de werken bij Soendalawas opgerukt. De vijand werd daar verjaagd en na
ernstig gevecht Kasoemba genomen. Des nachts
werden ons bivak en de kampong overvallen. Wel
werd die aanval afgeslagen, maar generaal Michiels
doodelijk gewond. Zijn vervanger, Luit-Kol. J. van
Swieten, trok naar Padang Cove terug, in afwach
ting van bevelen van Batavia. Onze bondgenoot Badoeng werd bij zijn aanval op Mengwi teruggeslagen.
De voortvluchtige vorst van Boeleleng werd door de
bevolking omgebracht. Goesti Dj elan tik nam vergif
in. Kloengkoeng gaf voor zich te willen onderwer
pen. Mengwi onderwerp zich. Den 9en Juni weiger
den echter de Dewa Agoeng en de vorst van Gianjar
op de voor den volgenden dag uitgeschreven verga
dering van vorsten 1e verschijnen. Zonder nadere
bevelen rukte Van Sweten toen den lOen naar Ka
soemba, dat hij evenals Soendalawas opnieuw ver
overde. Onze agent van Badoeng kwam berichten,
dat de vorsten van Tabanan en Badoeng, beducht
den vorst van Bangli tot Dewa Agoeng te zien ver
heffen, den vorst van Kloengkoeng genoodzaakt had
den zich te onderwerpen. Twee dagen later kwamen
de gezantschappen van Badoeng, Kloengkoeng, Ta
banan en Gianjar te Kasoemba aan, waar Hertog
Bemhard van Saksen-Weimar het opperbevel over
nam. Den 19en vertrokken de troepen. Van Swieten
bleef achter tot regeling van zaken. De vorsten
erkenden onze souvereiniteit en beloofden geen verbindtenissen met andere natiën aan te gaan. Ver
sterkingen zouden worden geslecht, zeeroof en sla
venhandel tegengegaan, kliprecht afgeschaft. Het
gouv. behield het recht gemachtigden naar Bali te
zenden en daar te doen verblijven. Het zou Bali
niet bezetten en geen oorlogsschatting eischen. De
vorst van Bangli werd ook vorst van Boeleleng en •
die van Mataram op Lombok ook vorst van Karan
gasem.
Al vjij spoedig bleek, dat de Radja van Bangli
niet bij machte was, aan de hem gegeven opdracht
om ook het bestuur over Boeleleng te voeren, naar
behooren te voldoen. Boeleleng werd het tooneel van
binnenlandsche onlusten en, vermoedelijk uit vrees
daardoor met het Gouvernement in conflict te ko
men, gaf de Radja van Bangli in 1854 Boeleleng aan
het Gouvernement terug. Hierdoor was het Gouver
nement wel gedwongen, om zich meer met het be
stuur op Bali in te laten, hetgeen leidde tot het bren
gen van Bali en ook Lombok onder het toezicht van
den resident van Banjoewangi, als „Gecommitteerde
voor de zaken van Bali en Lombok”, en tot de plaat
sing van een controleur in Boeleleng (1855) en, toen
in 1856 de vorst van Djembrana door de bevolking
was verdreven, pok een in Djembrana. Aan het

hoofd van het Inlandsch bestuur in die gebiedsdeelen
werden regenten gesteld. In 1857 trachtte de ver
dreven vorst van Djembrana met aanhang uit Boeleleng onder pembekel Njoman Gempol van Bandjar
Djawa zijn rijk te heroveren, doch deze aanslag mis
lukte. Hij werd verbannen en kreeg eerst in 1864
vergunning terug te keeren. De hoofden van Boeleleng namen in 1S58 een vijandige houding aan tegen
het Gouv. en lieten zich door Njoman Gempol op
stoken. Toen deze niet werd uitgelevcrd, verschenen
eenige troepen onder Luit. Kol. K. F. Van Steyn van
Hensbroek denlOen December op de reede,en rukten
den 16en tegen Bandjar Djawa op, dat zwak verde
digd werd. De pembekel, die inmiddels tevergeefs
getracht had de vorstelijke familie in Boeleleng te
vermoorden, werd door de hoofden gevangen geno
men en verbannen.
In 1861 werd te Boeleleng een Assistent-Resident
geplaatst. In Djembrana werd eveneens daartoe over
gegaan, en in 1866 de regent en diens zoon verban
nen wegens misdadige handelingen. Het district
Bandjar, gelegen in Boeleleng, stond sedert 1854
onder Ida Made Rai, die wegens eigenmachtige han
delingen naar Java werd verbannen. In 1864 kwam
hij terug, toen zijn opvolger gestorven was en maak
te gebruik van de ontevredenheid der bevolking
over het nieuw benoemde districtshoofd, om haar
zijne aanstelling als zoodanig te doen eischen. In
Juli 1868 weigerde de bevolking dienstbetoon en be
dreigde Singaradja. Den 16en September ontscheep
te eene expeditie onder majoor Van Heemskerck, te
Boeleleng en bezette Singaradja, doch leed in
Bandjar échec. Door eene versterking der troepen
onder Kol. D. L. de Brabant werd de expeditie in
staat gesteld krachtig optetreden; den 24sten rukte
zij op en nam de vijandelijke kampongs na hevig
verzet. De bevolking onderwierp zich en de vijan
delijke hoofden werden gestraft.
In 1874 moest de regent van Boeleleng verbannen
worden.
Ons aanzien nam inmiddels gaandeweg zóó toe,
dat de Indische regeering reeds in 1882 het oogenblik gekomen achtte om het eiland administratief
van Java los te maken en Bali met Lombok tot een
afzonderlijke residentie te verheffen. Noch van den
kant der vorsten, noch van dien der bevolking werd
tegen dezen inuatregel verzet beproefd.
Voorloopig werden ook thans alleen nog in Boe
leleng en Djembrana ambtenaren gevestigd. In beide
afdeelingen werd de waardigheid van Radja en ook
het ambt van Patih afgeschaft, terwijl de vroegere
poenggawa’s of districtshoofden eenvoudig gouver
nementsambtenaren werden, die hunne aanstelling
en bezoldiging van de regeering ontvingen. Aan het
hoofd van gewestelijk bestuur werd Boeleleng (Si
ngaradja) tot standplaats aangewezen. Aan hem wer
den behalve een secretaris, twee controleurs loegi
voegd, waarvan één speciaal belast met de poli
tieke aanrakingen met de inlandsche vorsten. In de
afdeeling Djembrana werd een controleur met Ne
gara als standplaats gevestigd.
In de met de Radja’s der zes overige landschappen
gesloten contracten was o. m. bepaald, dat ons gou
vernement het recht had in hun rijk een gevolmach
tigde te plaatsen. Tot 1906 werd daarvan echter
geen gebruik gemaakt, zoodat bedoelde vorsten nog
zoo goed als onafhankelijk regeerden.
Op politiek gebied viel sedert 1882 in Boeleleng
en Djembrana niets van bijzonder belang voor. Ter
wijl aldaar rust en orde hoe langer hoe meer besten
digd werdpn, bleef het overige gedeelte van Bali na-
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genoeg onafgebroken in beroering. Van (le Baliscke
vorsten waren steeds ecnigcn met elkander in oorlog
en ongelukkig behoorde tot de meest gebruikelijke oor
logsdaden het vernielen van de irrigatiewerken in het
vijandelijke land, waardoor de bevolking ten zeerste
getroffen werd. Het kleine Mengwi, welvarend door
zijn prachtige rijstvelden, werd herhaaldelijk door
zijn naburen Badoeng en Tabanan aangevallen, tot
dat het in 1891 vernietigd en tusschen Badoeng, Ta
banan, Gianjar en Kloengkoeng verdeeld werd. De
vorst was gesneuveld en zijn poeri werd geheel met
den grond gelijk gemaakt. Gianjar had steeds veel te
lijden van Bangli en Kloengkoeng. In 1883 ging het
een bondgenootschap met Kloenkoeng aan ,waar
mede het één rijk onder den Dowa-Agoeng, vorst
van dat landschap, zoude uitmaken. Drie jaar later
stonden echter verscheidene Poenggawa’s van Gian
jar tegen Kloengkoeng op en in 1893 wist Gianjar
zich geheel van Kloengkoeng los te maken en weer
een afzonderlijk gebied te vormen. Het werd echter
na dien zoo fel door Bangli, Kloengkoeng en Ba
doeng bestookt, dat de Radja, geen anderen uitweg
ziende en een dergelijk lot als van Mengwi vreezende,
zijn land onder de bescherming van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement stelde (1900), waar
door het tot het Gouvernement kwam te staan als
Karang-Asem sedert 1895. Karang-Asem was na
melijk sedert 1849 een onderhoorigheid van het Balische rijk op Lombok en ging, na den val daarvan,
als zoodanig aan het Nederlandsch-Indisch Gouver
nement over. Goesti Djilantik, de bestuurder van
Ka lang-Asem, die zijn leenheer, den vorst van
Lombok, in diens strijd tegen de Sasaks met gewa
pende troepen gesteund had, wilde zich niet mengen
in den strijd tegen het Gouvernement en stak, toen
de bekende overval op onze troepen in Lombok
plaats had (1894), met de zijnen naar Karang-Asem
over, waarop hij zijne goede gezindheid jegens het
Gouvernement uitdrukkelijk betuigde. Eerst voorloopig. werd hij in 1895 door het Gouvernement de
finitief met het bestuur over Karang-Asem, onder
den titel van Stedehouder (wakil Gouvernement),
belast. Goesti Djilantik bleef sedert loyaal tegenover
het Gouvernement en toonde een goed bestuurder
te zijn.
Gianjar en Karang-Asem werden, nadat zij als
Gouvcrncments gebiedsdeelen beschouwd werden,
door de Radja’s der andere rijkjes ontzien. Vooral
Gianjar, dat door de voortdurende onrust veel gele
den had, ondervond van den nieuwen toestand do
heilzame gevolgen; de irrigatiewerken werden allo
hersteld en door de bemoeiingen onzer ambtenaren
kwam er meer eenheid in het bestuur en de recht
spraak. Bij de vaststelling der grenzen van Gianjar
wonschte de vorst van Kloengkoeng zich eerst niet
bij de door het Gouvernement aangenomen regeling
neder te leggen en toonde o.a. zijn ontstemming
door aan de door den Resident van Bali en Lombok
geüisehte uitlevering van misdadigers niet te .vol
doen. Een demonstratie met cenige oorlogschepen
was noodig, om den vorst van inzicht te doen ver
anderen en tot het nakomen zijner verplichtingen te
dwingen. Ook de verhouding tot de andere vorsten
van Bali liet over het algemeen veel te wenschen
over. Door de opvolgende residenten werd steeds over
(le geringe of het totaal gebrek aan medewerking
der radja’s geklaagd. De afdoening van zaken, waar
in overleg met de radja’s vereischt werd, bleef soms
door de chicanes van de Inlandsche besturen jarenlang hangende. Besprekingen tot het aanbrengen
van hervormingen in bestuur of rechtspraak in do
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landschappen, tot het doen verdwijnen van raiddeleeuwsche toestanden leidden in den regel tot niets';
vooruitgang en verbetering stuitten af op den onwil
der vorsten, zich door ons te laten leiden. Zoolang zij
konden, hebben zij angstvallig alle bemoeienis onzer
zijds met de binnenlandsche aangelegenheden hun
ner rijkjes geweerd en handelden dientengevolge
eventueel lijnrecht in strijd met de hun kenbaar ge
maakte zienswijze der Ned. Indische Regeering.
Zoo bestond tot 1903 nog het gebruik om een of
meer weduwen van den overleden vorst tegelijk met
den overledene te verbranden, niettegenstaande de
Regeering Haar ernstige verlangen had te kennen
gegeven, dat met die barbaarschheid zou gebro
ken worden. In 1901 had zulk een verbranding in
Bangli en in 1903 in Tabanan plaats. Vooral het ver
loop dezer aangelegenheid in Tabanan toonde dui
delijk aan, op welk een ontoelaatbaar standpunt de
Balische vorsten zich tegenover het Ned. Indisch
Gouvernement plaatsten. Bekend met het voornemen een vorsten-weduwe te verbranden, liet de Règeering den radja van Tabanan uitdrukkelijk weten,
dat zij het niet zoude toestaan, Toch ging men met
het maken der toebereidselen voor de plechtigheid
gestadig door, ook toen eenige dagen vóór den voor
de verbranding vastgestelden dag, eenige oorlogsche
pen tot machtsvertoon aan de kust van Tabanan ge
ankerd waren en den radja nogmaals de wensch van
de Indische Regeering was kenbaar gemaakt. Het
antwoord was dat de voorbereidingen tot de plech
tigheid reeds te ver gevorderd waren, dan dat men
ter zake nog terug kon en op het vastgestelde uur
had ook de verbranding plaats. De Gouverneur
Generaal betuigde zijne ernstige ontevredenheid
over het gebeurde. Van den radja van Tabanan
werd geëischt een gezantschap naar Buitenzorg tot
het maken van verontschuldigingen te zenden en
alle Balische vorsten moesten bij contract beloven
dat weduwen-verbrandingen (mesetia) niet meer
zouden plaats hebben. Aan deze eischen werd vol
daan (1904) en een te Kloengkoeng ook reeds voor
bereide weduwenverbranding ging dientengevolge
gelukkig niet door.
In dat zelfde jaar 1904 had verder een voorval
plaats, dat groote gevolgen voor de geschiedenis van
Bali na zich gesleept heeft. Een te Bandjermasin
te huis behoorende schoener, de „Sri Koemala”
strandde bij Sanoer aan de Oostkust van Badoeng
en werd door de bevolking beroofd. De Chineescho
eigenaar van het vaartuig beklaagde zich er over bij
hot Gouvernement, dat, in verband met do uitkom
sten van een ter zake gehouden onderzoek, het Inlandsch bestuur van Badoeng voor de geleden schade
ad / 7500.— verantwoordelijk stelde. De Radja’s
van Badoeng (Badoeng werd in naam door twee
Radja’s, waarvan één te Den Pasar en één te Pametjoetan resideerde, bestuurd, doch in werkelijk
heid slechts door dien tc Den Pasar) weigerden ech
ter beslist aan den gesteldeneisch te voldoen. Dwang
maatregelen, bestaande in het blokkecren van de
kust on het afsluiten van de landgrenzen, de zending
van het lid van den Raad van Nederlandsch-Indic,
tevens oud-Resident van Bali en Lombok F. A.
Liefrinck, naar Badoeng om te pogen het conflict
tot een bevredigende oplossing te brengen, herhaal
de waarschuwingen; dat alles mocht niet baten. Do
Radja’s bleven onverzettelijk. De Radja van Taba
nan koos daarbij openlijk de partij van Badoeng on
die van Bangli nam een aanmatigende houding aan
en provoceerde een gewapenden inval in KarangAsem en het vernielen van irrigatiewerken van Gia-
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njar, de beide Gouvernements landschappen. Na een
laatste waarschuwing, waarbij op de hoog ernstige
gevolgen van het volharden der Radja’s bij de door
hen aangenomen houding gewezen werd, welke
waarschuwing slechts een nieuwe besliste weigering
uitlokte, werd in September 1906 tot het zenden van
eene militaire expeditie naar Bali besloten. De troe
penmacht stond onder het commando van den Gene
raal-Majoor M. B. Rost van Tonningen, terwijl do
heer Liefrinck bovengenoemd als Regeerings-com
missaris de expeditie vergezelde voor de regeling der
politieke aangelegenheden in overleg met den Resi
dent van Bali en Lombok G. F. de Bruyn Kops.
Na vrij heftigen tegenstand werden Den Pasar en
Pametjoetan ingenomen en kwamen hoofden en be
volking in volkomen onderwerping. De fiere Radja’s
verkozen echter in een laatsten uitval (poepoetan)
tegen onze troepen, nadat zij zich van hunne naaste
verwanten en getrouwen omringd hadden, met hen
den heldendood te sterven. Sommaties tot overgave
leidden tot niets anders dan verliezen onzerzijds; zij
zochten den dood .Door zoo te sterven wachtte hen,
volgens hun geloof, een heerlijk leven hiernamaals en
zouden zij ook in het rijk der afgestorvenen omringd
zijn door hunne vrouwen, kinderen, andere familie
leden en dienaren, die tegelijk met hen den dood
ingingen.
Na den val van Badoeng, onderwierp zich de
Radja van Tabanan met zijn zoons cn broeder on
voorwaardelijk. Hem werd medegedeeld, dat hij en
de zijnen naar Lombok, namelijk naar het Balische
gedeelte daarvan, zouden worden overgebracht.
Daags daarop bleek, dat de Radja en zijn oudste
zoon zelfmoord hadden gepleegd, zoodat de voorge
nomen maatregel slechts op den broeder en de twee
andere zoons kon toegepast worden.
Aan Bangli en Kloengkoeng werden de volgende
eisehen gesteld: sluiting van een nieuw politiek con
tract ter vervanging van het reeds lang verouderde
van 1849, inlevering van alle vuurwapenen en toela
ting van onze troepen in hun gebied om het te door
kruisen; verder aan Kloengkoeng afstand van de
twee in Gianjar geënclaveerde districten Sibang en
Abean Semal, waar de vorst van Kloenkoeng geen
voldoende gezag wist uit te oefenen, en aan Bangli
afstand van tien in 1900 van Gianjar veroverde
desa’s en uitlevering van twee onruststokers van
hooge kaste. Aan de drie eisehen werd voldaan.
Einde October werd de expeditie ont bonden en twee
weken later keerde ook de Regeerings-Commissaris
terug. Op Bali werden bezettingstroepen achterge
laten. Zuid Bali werd onder de controle en leiding
van het Europeesche bestuur gebracht. Aan het
hoofd dezer nieuwe „Afdeeling” kwam een Assis
tent-Resident, met Den Pasar in Badoeng als stand
plaats, te staan; te Tabanan en Gianjar werden Con
troleurs geplaatst. De Controleur van Gianjar had
toezicht te houden op Bangli en Kloenkoeng, terwijl
Karang-Asem onder de controle van den AssistentResident werd gesteld.
Uitgezonderd een gewapend verzet in Tabanan in
November 1906, dat onmiddellijk onderdrukt werd,
heeft de politieke toestand in Badoeng, Tabanan en
Gianjar sedert geene redenen tot bezorgdheid gege
ven, In Kloengkoeng, Bangli en Karang-Asem wa
ren echter nog elementen en partijen, die zich niet bij
de nieuwe orde van zaken konden nederleggen, te
minder omdat onze bemoeienissen zich uiteraard
steeds uitbreidden. In 1908, kort na de invoering der
opiumregie in Bali, braken plotseling ernstige onge
regeldheden in Kloengkoeng uit en wel in de desa

Gèlgèl, waar een militaire patrouille hevig aangeval
len werd, en wijken moest. Met troepen (ongeveer
200 man) uit Den Pasar, versterkt door de landingsdivisie van een fiottieljevaartuig werd daarna, via de
hoofdplaats ICloengkoeng, naar Gèlgèl gemarcheerd,
welke plaats na een vrij ernstig gevecht werd vermeesterd. De aanstoker van het verzet, Tjokorda
Gèlgèl, was intusschen met alle adellijken naar de
hoofdplaats Kloengkoeng gevlucht, en wist blijkbaar
te bewerken dat de Dewa Agoeng zich ook voor den
strijd tegen het Gouvernement gereed maakte. Toen
onze troepen dan ook weder voor Kloengkoeng kwa
men, bleek de residentie van den Dewa-Agoeng ver
sterkt en door duizenden gewapende Baliërs bezet te
zijn, alle daar achtergelaten vivres onzer man
schappen waren onbruikbaar gemaakt, de Gouvernements opiumverkoopplaats was vernield en het
daar in aanwezige opium buit gemaakt, de mantriverkooper vermoord. De troepencommandant acht
te zich niet verantwoord met zijn door honger en
dorst uitgeputten troep Kloengkoeng aan te vallen
en trok zich des nachts naar het strand terug. De
Resident bevond zich op dienstreis te Lombok toen
hem het bericht omtrent den overval te Gèlgèl be
reikte en toog met het ter rcede van Ampenan lig
gende eskader van Nederlandsche oorlogschepen
naar de kust van Kloengkoeng, waar hij het juist
aldaar uit het binnenland aangekomen detache
ment aantrof. Van den Dewa Agoeng werd een
brief ontvangen, waarin hij verklaarde het Gouver
nement goed gezind te zijn en verzocht de hoofd
plaats Kloengkoeng te sparen, waarop geantwoord
werd, dat aangezien Kloengkoeng de troepen van
het Gouvernement had aangevallen, cn tegen het
Gouvernement was opgestaan, van den DewaAgoeng en de zijnen onvoorwaardelijkc onderwer
ping geëischt werd, waarvoor 24 uren lijd werd ge
geven. Nadat nog een dag gewacht was, zonder dat
aan den gestclden eisch was voldaan, werden Kloengkoeng en Gèlgèl door de Marine beschoten in af
wachting van troepenversterking uit Java. Deze
kwam weldra aan, en alsnu werd den Dewa-Agocng
nogmaals de gelegenheid geschonken zich met zijne
mannelijke bloedverwanten over te geven, waarbij
hem en de zijnen lijfsbehoud verzekerd werd. Het
mocht niet baten. Bij het oprukken onzer macht via
Gèlgèl naar de hoofdplaats van hot landschap werd
nergens tegenstand ondervonden tot vlak bij do
pocri, do vorstelijke verblijfplaats, waar zich het
zelfde treurige toonecl als in Badoeng afspeelde. Ook
hier trok de vorst met nagenoeg al de voornaamste
adellijken, eenige vrouwen en kinderen, met heilige
speren on krissen gewapend, onze troepen vastbera
den tegemoet, den dood verkiezende boven eenige
beperking van des Radja’s absolute macht, boven
een leven, een Balisehen despoot en zijne trawanten
onwaardig. De overlevende gevaarlijke elementen
werden naar het eiland Lombok overgebracht en
daar geïnterneerd, waarna door alle lieden van kaste
en gezaghebbenden in het landschap Kloengkoeng
do eed van trouw aan het Nederlandsch-Indisch
Gouvernement werd afgelegd.
Niet lang daarna bleek het noodig ook tegen Ka
rang-Asem en Bangli afdoende maatregelen te ne
men, ten einde er een ongestoorden voortgang van
de toepassing der door ons voorgestane bestuursbeginselen te verzekeren. In Karang-Asem waren
het twee neven van den Stedehouder, die door hunne
onverzoenlijkheid enanti-Gouvernementsche gezind
heid den Stedehouder, Gocsti Gdé Djilantik, in zijn
streven, om met het Gouvernement samen te wer-
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ken, dwarsboomden, daardoor verdeeldheid en on
rust onder de bevolking zaaiden en gevaarlijk voor
de rust en openbare orde in het landschap werden
geacht. Nadat het garnizoen aldaar was versterkt
geworden en een oorlogschip voor Oedjoeng, de ha
venplaats van Karang-Ascm, was gestationneerd,
werd door den Resident, die zich ter plaatse bevond,
van den Stedehouder de uitlevering van die neven
geëischt en gelukkig zonder bloedbad verkregen. De
twee ongewenschte elementen werden naar een an
der deel van Bali, namelijk Djembrana, overge
bracht. Nadat in Karang-Asem de noodige regelin
gen waren getroffen, werd in Bangli het bestuur na
der geregeld. Het landschap werd in dezelfde verhouding tot het Nederlandsch-Indisch Gouverne
ment gebracht als Karang-Asem en Gianjar; het
werd dus een Gouvemements landschap, onder een
door den Gouverneur-Generaal aangestelden Stede
houder. De Radja van Bangli, Dewa Gdé Tangkeban, werd Stedehouder en legde als zoodanig met de
andere Banglische grooten en hoofden den eed van
trouw en gehoorzaamheid aan het NederlandschIndische Gouvernement af. Dergelijke eed was ook in
Karang-Asem afgenomen.
Omtrent Kloengkoeng werd in beginsel besloten,
het evenals Badoeng en Tabanan bij het recht
streeks bestuurd gebied van Nederlanclsch-Indië in
te lijven.
Successievelijk waren en werden in heel Zuid-Bali
de noodige regelingen betreffende bestuur, recht
spraak, hecrendicnsten, belastingen en administratie
der landschapsinkomstcn getroffen; Inlandscho
scholen opgericht, verschillende belemmeringen van
het vrije handelsverkeer, als tollen, pachten, plaat
selijke in- en uitvoerrechten en andere heffingen op
geheven ; met het verbeteren van wegen en bruggen
werd zoodra mogelijk begonnen; de slavernij en
pandelingschap beperkt en de algcheele afschaffing
daarvan binnen korten tijd voorbereid. Verder werd
de opiuraregie in geheel Bali ingevoerd en het eiland
bij het tolgebied van Nederlandsch-Indië ingclijfd.
Voor liet door al deze regelingen veroorzaakte gel
delijke verlies werden de Radja’s en alle andere be
langhebbenden ten volle schadeloos gesteld.
Het aantal controleurs werd met twee, welke te
Kloengkoeng en Karang-Asem werden geplaatst,
vermeerderd, terwijl overal het Inlandsclic districtsbestuur op den grondslag van afgeronde districten,
bestuurd door voor hun ressort verantwoordelijke
Poenggawa’s, werd ingericht.
De oude Goesti Djilantik trad, nadat hij krachtig
en loyaal tot het aanbrengen der noodig geachlo her
vormingen had medegewerkt, als Stedehouder af,
waarop zijn, door hem als kind erkende, neef Goesti
Bagoes Djilantik in zijne plaats verheven werd.
Het oude regime op Bali, het hecrschcn der zoo
goed als onafhankelijke en despotlscho Radja’s met
de daaraan verbonden willekeur en totaal gemis aan
rechtszekerheid voor het eigenlijke volk, met don
voorldurcnden oorlogstoestand tusschen de land
schappen onderling en andere middeleeuwsche toe
standen had voor goed afgedaan. Het Balische volle,
dat volkomen op de hoogte was van de toestanden in
ons rechtstreeks bestuurd gebied, Boelcleng on
Djembrana, gaf door zijne houding gedurende de in
Zuid-Bali plaats gehad hebbende evolutie niet on
duidelijk te kennen, dat het om het verlies zyncr
vorsten niet rouwig was en zich met vol vertrouwen
aan onze bestuursbeginselen onderwierp. Daargelaten onbeteckcnendo plaatselijke en onmiddellijk be
dwongen rustverstoringen te Karang-Asem, Bangli
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en Gianjar, uitgaande van eenige categoriën van per
sonen, die vermeenden krachtens hun stand niet tot
het verrichten van de van hen gevorderde heerendiensten verplicht te zijn, heeft de politieke toestand
op Bali dan ook niets meer te wenschen overgelaten.
Ten slotte zij nog aangeteekend, dat Kloengkoeng
in 1911 formeel bij het rechtstreeks bestuurd gebied
werd ingelijfd, dat in 1912, bij het defungeeren van
de Stedehouders van Bangli (wegens overlijden) en
van Gianjar (wegens aftreden) aan hunne opvolgers
de titel van Regent werd gegeven; dat in 1914 de
militaire bezetting van Bali geheel werd opgeheven
en er intusschen gewapende politiedienaren waren
in dienst gesteld. Zie LOMBOK.
Bestuur. Bali maakt met Lombok en de bij
beide eilanden behoorende kleine eilanden de resi
dentie Bali en Lombok uit met Singaradja als hoofd
plaats. Het wordt administratief verdeeld in drie afdeelingon: 1°. Boeleleng onder een controleur,
2°. Djembrana onder een controleur of civielen ge
zaghebber en 3e. Zuid-Bali onder een Assistent Resi
dent, terwijl Zuid-Bali onderverdeeld is in vijf on
deraf deelin gen n.1. Badoeng, Tabanan, Gianjar,
Kloengkoeng met Bangli, en Karangasem. Gianjar
Bangli en Karang-asem gemeten nog cenigermate 7 zelfbestuur, het zijn zoogenaamde Gouvemements- '
landschappen, welke namens het gouvernement en
onder leiding van de betrokken controleurs door ste
dehouders of regenten worden bestuurd. Het aantal
bewoners wordt vrij nauwkeurig geschat op bijna
800.000, waaronder slechts eenige duizenden nietBaliërs, voor het mcerendeel Chineezen. De Moham
medanen worden hoofdzakelijk vertegenwoordigd
door Arabieren, Javanen, Boegineezen en Sasaks (af
komstig van Lombok). De Slamsche Balineezen vor
men een kleine groep, daartoe worden gerekend te
behooren de kinderen uit het huwelijk van Boeginee
zen met Balische vrouwen.
Literatuur: R. Friedrich, Voorloopig verslag van
het eiland Bali. Vcrh. v. h. Bat. Gen. XXIII. (1850).
— Zollingcr, Een uitstapje naar het eiland Bali. Tijdschr. v. Ncd. Indië.VII.(1845)Dl. IV bl. 1.—Id. Reis
over Bali en Lombok. Verh. v. h. Bat. Gen. XXII.
(1849). — Lauts, Het eiland Bah en de Balineezen.
Amst. 1848. — P. L. van Bloemen Waanders, Aanteekeningen. Tijdschr. v. N. ïndië. 186S. Dl. II. —R.
v. Eek, Schetsen van het eiland Bali. Tijdschr. v. N.
Indiö 1878 on 1879. — Dr. J. Jacobs, Eenigen tijd on
der do Baliërs, Bat. 1883. — E. B. Kiclstra, Het ei
land Bali. GidsDec. 1893. — Over do expedities op
Bali vgl. P. G. Booms, Précis des expéditions etc.
Breda 1850. — v. Swiotcn, Krijgsverrichtingen to
gen hot eiland Bali ’s Grav. 1849. —A. W. P. Weitzel, De derde militaire expeditie naar het eiland Bali,
Cor. 1850. —P. R. T. v. Vlijmen, Bali 1868. Eeno
bladzijde dor Ind. krijgsgeschiedenis, Amst. 1S75.—
A. A. Hoos, Voordracht Ind. Gonootschap 11 Dcc.
1894. —Bij H. Tonkes, Volkskunde von Bali, Hallo
a/S. 1888 vindt men eon overzicht der voornaamste
literatuur over het eiland. —J. P. N. Land, Do toon
kunst op Bali. Veths feestbundel 1894.—F. A. Liefrinek. Balische godenbeelden, idom, — V. Levy. Le
peuplo Balinais. Buil. Soc. Beige de Gcogr. XIX1895
blz. 85. — Dr. J. Brandes, Beschrijving dor Jav.,
Balinocscho en Sasakscho handschrifton. uit de nala
tenschap van Dr. H. N. van der Tuuk, 1901. — Dr.
A. Bastian, Bali und Lombok. Die Baliër. Loso
Bliitter aus Indien, 1897. — II. van Kol, Lezing over
Bali en Lombok. Kol. weekblad 13 Nov. 1902. —
F. A. Liefrinck, De Residentie Bali en Lombok na hot
jaar 1894, voordracht Ind. Gen. 1902. — G. Nypols, .
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BALI — BALI-ZEE.

De expcditiën naar Bali, 1846, 48—49 en 68. — E. B.
Kielstra, Beoordeeling van idem. — Alg. Verslag
van den Chef van den staf der expeditie naar Bali
van 1906. Ind. Mil. Tijdschr. extra bijlage no. 27. —
Dr. E. B. Kielstra,.Êali3_0nze Eeuw IV, blz. 386. —
W. 07 37Nieuwenkamp, Bali en Lombok, 1906. —
ld., Zwerftochten op Bali, 1910. — Dr. A. H. Pareau
Bali en Lombok, reisgids voor touristen. — J. C. van
Eerde, Hindoe-Javaansche en Balische eeredienst.
Bijdragen T. L. en V. 65, 1911, blz. 1. — E. van
Biema, Tempels op Bali. Het N. I. Huis, 1914 no. 3.
— Augusta de Wit, Bali. Natuur en menschen in
Indië. — J. E. Jasper, Bali. Tijdschr. B. B. 1913,
blz. 249—372, 442. — H. van Kol. Drie maal dwars
door Sumatra en zwerftochten door Bali, 1914. ■—
F. A. Liefrinck, Critiek op den Indischen Gids 1914,
deel II, blz. 1621. — W. O. J. Nieuwenkamp, Over
den Balineeschen kalender. Bijdragen T. L. en V.,
deel 69 (1914), blz. 112. — Idem. Nog iets over den
Balineeschen Kalender. Bijdr. T. L. en V. deel 70
(1914) blz. 658. — Juynboll, Baessler archiv. IV
(1914). — G. F. de Bruyn Kops Het evolutie tijdperk
op Bali (1906—1909). Koloniaal Tijdschrift, April
1915. — F. A. Liefrinck. De landverordeningen der
Balische vorsten van Lombok. K. I. T. L. V. 1915.
,ƒ / f
yj — Prof. Mr. C. v. Vollenhoven. Het Adatrecht van
/
7 N. 17----- if ' ;i ('L fft'i BALI(STRAAT).._Tusschen Java en Bali. Is in het
. -diamFSTégideelte, bij den Noordelijken ingang,
slechts ongeveer 2 K.M. breed, maar loopt om de Z.
gaandeweg breeder uit. Zij is geheel schoon en ver
dient, met straat Alas beO. het eiland Lombok, de
voorkeur boven de andere straten beO. Java, vooral
voor schepen, die in den Westmoesson naar Europa
,zijn bestemd. In het nauw van straat Bali kan ech
ter zulk een hevige stroom staan, dat zeilschepen daKf"ï •• gen lang noodig hebben om hier door te komen; de
«• eenige goede ankerplaats is hier in de bocht van
Mana (Meneng) aan den Javawal.
Be N. den Noordelijken ingang van Straat Bali
ligt het Duiven-eiland (Taboean) waarop een licht
f. brandt en Z.W. daarvan branden op den Javawal
eveneens lichten, zoodat de straat ook des nachts is
ïyf ..
^
te bevaren. Dertien K.M. beZ. den Noordelijken in'*jf
' gang ligt op den Javawal de hoofdplaats BanjoeC £,* v-c '
wangi, waar particuliere loodsen te bekomen zijn
c/ y y : t i.ï: voor de straat. De buitenriffen der reede zijn door
, . '
. - tonnen aangegeven. Lx den Zuidelijken ingang der
{■' -M. 6traat ligt in lxct midden de ondiepte „Prinses van
Oranje”. De Z.O. hoek van Java, hoek Seloka, loopt
<^7 ’ lJaag af; de Zuidhoek van Bali blijft hoog tot aan het
\ ~ ^
strand. In den Oostmoesson zal men, wegens de heiïg\
,, p
heid zelden de Piek van Bali kunnen verkennen.
V"
AA-** f De vaart door de straat om de Z. duurt steeds lani ger en is steeds bezwaarlijker dan die om de N., vooral
in den Westmoesson. In den Oostmoesson waait in
/ / •' ’( i
de straat doorloopend een stijve Z.O.-lijke wind, daar
beN. een Z.W.-lijke tot gereefde marszeilskoelte
toe; in het Z.-lijk gedeelte is de wind zwakker
en heeft men onder beide wallen land en zeewind.
De stroom loopt in het nauw geregeld heen en weer
en bereikt soms eene snelheid van 11 K.M. per
uur, in den Oostmoesson is die om de Z. het krach
tigst en loopt het langst, soms is die om de N. dan
alleen merkbaar onder den Javawal.
Waxmeer wind en stroom tegen elkaar inloopen,
heeft men in de straat, vooral onder den Bali wal,
sterke stroomrafelingen en maalstroomen. In den
West moesson is de wind in de straat erg verander
lijk, overdag meestal Z.-lijk, ’s nachts W.-lijk, daar
//r 0 f *f C'^ beN. ODgestadig en ’s middags veelal N.-lijk, in het
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Z.-lijk gedeelte heeft men dan W.-lijken wind en
O.-lijken stroom. De stroom om de N. is een overlieerschende, die om de Z. loopt het eerst en het
minst flauw onder den Java wal; onder de N.-kust
van Bali is het dan stil water of loopt een neer.
De reis door de straat in den Oostmoesson duurt
gewoonlijk om de Zuid bijna 2 en om de Noord
ruim 1 etmaal, in den Westmoesson de eerste
soms tot 4 etmalen, die om de Noord zelden lan
ger dan een half etmaal. De verticale waterbewe
ging bereikt een maximum van 2 M; zij is in het
Z.-lijk gedeelte der straat overwegend dubbel*
daagsch, in het N.-lijk gedeelte overwegend enkel
daagsch. Zie zeemansgids, deel UIA.
BALI-AGA hetgeen beteekent „uit een boom
stronk voortgekomen”, is de naam, die door de
Baliërs gegeven wordt aan de bewoners van
Bali, welke de oorspronkelijke bevolking van dat
eiland zouden uitmaken. Ter onderscheiding daar
van noemen de Baliërs (zie aldaar) zich WongMadjapait. In de nabijheid van Sangsit, in Krobokan en Sëmbiran, en in de in liet westen van Boeleleng gelegen dorpen Tjempaga, Sidalopa Padawa
en Tigawasa zoomede te Tcnangan in Karang-Asem
worden nog restjes dier oorspronkelijke bewoners
gevonden in verschillende stadia van overgang tot
de omringende bevolking. Hun godsdienst, oudPolynesische, is merkbaar door het Hindoeïsmo
beïnvloed. Van de Bali-aga van Sëmbiran is bekend,
dat zij hunne doodën niet begraven, maar de lijken
buiten de dorpen nederleggen, ten prooi voor het
wild gedierte. Dezelfde gewoonte bestaat in het dox-p
Tcnangan in Karang-asem. Zij erkennen het gezag
van den Padanda en de kracht van het Toja-tirta
(gewijd water) niet; hebben een eigen taaldialect,
doch geen afzonderlijke taal om tegen meerderen
te spreken. De verdeeling in kasten bestaat bij hen
niet. Ook in het zuiden van West-Lombok worden
eenige groepen van Bali-aga aangeiroffen, vermoe
delijk afstammelingen van vroeger van Bali overgestokenen.
Literatuur , R. v. Eek, T. v. N.-I. 1878. 1. bl. 168;
Tonkes, Volkskunde von Bali. Ifalle a/S. 1888.
bl. 67; Dr. II. N. van der Tuuk, Kawi-Balineesch
Nederl. woordenboek.
BALI-INSTITUUT. Zie INSTITUTEN.
BALI-ZEE is de voortzetting om de West van
het diepe bekken der Flores-zee beN. Bali en Lom
bok, beZ. de Kangean-eilanden en bcO. de straat
van Madocra. Door de straten Bali, Lombok en Alas
staat zij in vei'binding met den Indischen Oceaan.
Kenmerkend voor deze zee is de zeer geringe
regenval. De Z.O. moesson begint in het laatst van
April en slaat dadelijk goed door in Mei, waait het
meest geregeld in Juli en gaat in October met Z.lijker loopendo winden af. November en December
zijn kentoi’ingsmaanden met overheerschcndo Z.
en Z.W. winden. In het laatst van December komt
de 'Westmoesson door. Deze neemt snel toe tot zijn
maximum kracht en regelmaat in Januari en staat
verder alleen door in Februari; Maart en April zijn
werderom kenteringsmaanden.
In den Z.O. moesson is de wind ’s nachts Zuide
lijker en staat geregelder door, overdag is deze Oostelijker en waait minder geregeld; in den Westmoesson is overdag de wind Noordelijker en wat
krachtiger, daarentegen minder geregeld doox-st aande dan ’s nachts, wanneer de wind Westelijker is.
Buïigheid komt voor met Z.-lijko winden en
neemt toe in den Z.O.-moesson, het sterkst is deze
in September en October, samenvallende met do
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BALI-ZEE — BALIËRS.
grootste droogte. Van Juli tot en met Octoberis het
bijna geheel regenloos, in Januari on Februari valt
nog de meeste regen. Harde buien komen voor,
zelfs vrij veel, van Januari tot April. Gedurende den
Z. O.-moesson is het weer over het algemeen fraai,
doch komen plotselinge weersveranderingen voor,
die de geregeld on vrij krachtig doorstaande moesson
niet zou doen verwachten.
De'toestand der zee is het ongunstigst in Januari
en Juli, het gunstigst in Maart en van October tot
December. Met veranderlijke en rondloopende win
den, vooral in den Z.O. moesson, kan er een moei
lijke zee staan, maar gewoonlijk duurt dit niet lang.
In beide moessons kan een vrij sterke deining op de
kust staan en in den Z.O. moesson komt een hooge
deining veel voor.
De stroom is sterk in de straten, maar niet langs
de Noordkusten van Bali en Lombok.
De vertikale waterbeweging is gemengd met af
wisselend dubbel- en enkeldaagsch karakter. Te
Boeleleng, de eenige plaats waar voortgezette peilschaalwaamemingen zijn gedaan, loopt de rijzing
uiteen van 2 M. tot eenige dec.M. Zie Zeemans
gids deel IV en voor natuurkundige gesteldheid het
artikel ZEE.
BALIAN. In Borneo, Celebes en Bali, vroeger ook
op Java (de walyan der Oudjavaansche oorkonden)
vindt men vrouwclijke sjamanen of priesteressen
(zie PRIESTERS en DAJAKS). In Zuid-Borneo
heeten zij bulian of wadian, in Britsch-Borneo manang en in Cent raai-Borneo dajoeng. Voordat zij haar
priesterlijk ambt aanvaarden, moeten zij eerst door
een goeden geest bezield worden. Overal genieten zij
cene hooge achting. In Cent raai-Bomco is haar ze
delijk leven onberispelijk, terwijl zij in Zuid-Borneo
tevens publieke vrouwen zijn. Uiterlijk onderschei
den zij zich van de leeken door bijzondere armban
den of door op cene bijzondere wijze gedragen shawls
(in Ccnlraal-Bomeo) of door een soort van uit rotan
gevlochten tournure, die op het achterdeel gedragen
wordt (Zuid-Borneo). Gedurende hare ambtsver
richtingen bedienen zij zich van een eigen, oudere
geestentaai, dio in Zuid-Borneo bitsa sangiang, in
Centraal-Bomeo dahaun tó genoemd wordt. Als zij
met de geestenwereld in betrekking willen treden,
slaan zij op eigenaardige,katanibong genaamde, trom
mels (Zuid-Borneo) of op koperen platen (CentraalBorneo). De werkzaamheid dezer priesteressen is van
tweeledigen aard: vooreerst verhinderen zij de ziel
van den raensch, het lichaam te verlaten of als zij
reeds ontvloden is, halen zij haar terug (in zooverre
zijn zij in zekeren zin geneeskundigen); ook geleiden
zij de ziel naar het zielenland. In do tweede plaats
zijn zij bemiddelaars tusschen do mcnschen- en
geestenwereld in alle zaken, die op den landbouw be
trekking hebben. In Zuid-Borneo komen ook man
nelijke priesters voor, die basir heeten. Zij geven zich
uit voor vrouwen, kleedcn zich als vrouwen en
zijn zelfs wel met mannen gehuwd. Zij maken hun
beroep „van de gruwelen, die het vuur des Hemels
op Sodom en Gomorra deden nederdalen” (Pcrelaer,
Ethn. beschrijving der Dajaks, 1870, p. 32).
Literatuur: C. Hupc, in Tijdschr. Ned.-Indië,
1846, III, p. 143—144. A. Hardeland, Daj. dcutBches Wörterbuch, 1859, s. v. balian. Pcrelaer, o. c.
1870, p. 32. Ling Roth, The natives of Sarawak and
British North Borneo, 1896, I. p. 259—288. A. W.
Nieuwenhuis, In Centraal-Borneo, 1900, I. p. 152,
164—165.Idem, Querdurch Borneo, 1904,1. p. 110—
127. M. C. Sclmdeo in Bijdr. T. L. Vk. 1905, p. 489—
513; 1906: p. 207—228, 616—647. H. H. Juynboll,
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Catalogus van Bomco, 1910, II. p. 381. Gomes,
Seventeen years among the Sca Dyaks of Bomco,
1911, p. 163—180. Hoee and Mac Dougall, The pagan tribes of Bomco, 1912, II. p. 115—124.-P. te
Wcchel, Erinnerungcn aus den Ost- und West-Dusun-Landem (Borneo), in Int. Arch. f. Ethn.
XXII (1913), p. 21—22.
BALIËRS. Afstamming. Onder „Baliërs” verstaat
men de Inlandsche bewoners van het eiland Bali
en van het westelijk deel van het eiland Lombok,
die den Hindoeschen godsdienst belijden en afstam
melingen zijn van naar genoemde eilanden geëmi
greerde Hindoe-Javanen. Bali ligt zoo dicht bij
Java en is van daaruit zoo gemakkelijk te bereiken,
dat het van de vroegste tijden af wel door Javanen
zal zijn bezocht geworden, terwijl verder kan wor
den aangenomen, dat het Hindoeïsme daarheen,
niet lang nadat het op Javazijne intrede gedaan had,
overgebracht werd. De groote volksverhuizingen
van Java naar Bali hadden echter eerst eeuwen
daarna plaats en wel in de 9e eeuw onzer jaartelling
(ineenstorting van het Hindoescho Midden-Java)
en in het begin der 16e eeuw (val van het eens zoo
machtige Madjapahit). Dat vooral in het tijdperk,
voorafgaande aan dat der groote volksverhuizingen,
vermenging tusschen de emigranten en de oorspron
kelijke heidensche bevolking heeft plaats gehad, kan
ook als zeker aanvaard worden en daarmede ook,
dat een deel der tegenwoordige Baliërs van gekruist
ras is. Do oorspronkelijke bevolking is vermoedelijk
niet talrijk geweest en nagenoeg geheel door do
Javaansche kolonie, weldra het nieuwe volk van
Bali, geabsorbeerd. Men meent de „Bali-Aga” (zie
aldaar) als do — zij het ook niet meer zuivere — res
ten der autochthonen te moeten beschouwen.
Nadat Java geïslamiseerd was (16e eeuw) werd
de band tusschen dat eiland en Bali geheel ver
broken, namelijk in dien zin, dat Bali zoowel uit een
politiek als uit een maatschappelijk oogpunt onge
stoord zijn eigen weg ging en wel tot de helft der 19e
eeuw, en voorzoover betreft Zuid-Bali, zelfs tot het
begin dor 20o eeuw. Men kan dus mot recht spreken
van een eigen Balische beschaving.
Ten aanzien van het boven bekend gestelde, dat
Baliërs het Hindoeïsme aanhangen, dient het voor
behoud gemaakt te worden, dat er Baliërs zijn, dio
tot hot Mohammedanisme zijn overgegaan. Om twee
redenen behoeft echter, bij het geven eener algemcenc omschrijving van wat Baliërs zijn, met dio
omstandigheid geen rekening gehouden te worden,
daar 1° hot aantal Bali-Slam zeer gering is en 2e do
Bali-Slam uit de eigenlijke Balische maatschappij
zijn gestooten.
Type. Hot valt moeilijk, wat hot voorkomen be
treft, van een bepaald Balisch type te spreken, daar
door de destijds plaats gehad hebbende kruisingen
verschillende typen zijn ontstaan. Over het alge
meen genomen kan geconstateerd worden, dat do
Baliërs zijn een welgevormd Indisch monschenras,
hot meest overeenkomende met den Javaan van
goeden stand; forscher gebouwd, met hoog voor
hoofd, en lichter getint dan de tegenwoordige Ja
vanen in doorslag genomen. Het haar.is zwart of
zeer donkeï on wordt door hot eigenlijke volk, zoo
wel door do vrouwen als door de mannen, lang
(gewoonlijk in een wrong) gedragen. Do vorsten en
aanzienlijken hebben het haar kort en veelal eenigszins gegolfd of gokruld; uitzondering hierop maken
zij, die tot don allerhoogsten stand behooren, name
lijk do padanda’s (priesters), die het haar weder vr\j
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Karakter. Is het lichaam forsclier, ook de geest
van den Baliër schijnt krachtiger te zijn dan die
van den Javaan. De Baliër durft zich meer te uiten,
waarbij hij blijken'geeft van opmerkingsgave en
gezonden redeneertrant; hij is in zijn optreden,
hoewel behoorlijk do etiquette in acht nemende,
vrijmoedig, levendig en openhartig. Waar de om
standigheden zulks toelater», openbaren zich zijne
levenslustigheid en goedlachsheid. Hij is leergierig,
ordelievend en loyaal; gastvrij; verdraagzaam op
godsdienstig gebied en bezit veel praktischen zin.
Voorts is hij, in tegenstelling met de meeste Inlandeche volken in onzen archipel, zuinig van aard. Nu
voelt de Baliër een machtigen prikkel tot sparen
door de omstandigheid, dat hij de noodige middelen
moet achterlaten voor de verbranding van zijn lijk
(zie hieronder). De Baliër viert graag feest en is
hartstochtelijk liefhebber van hazardspel, vooral
indien dit in hanengevechten belichaamd is. Zijne
erotische neigingen kunnen hem tot verregaande
ontuchtige handelingen leiden, waarbij echter valt
op te merken, dat zedeloosheid meer in de hoogere
standen dan bij het eigenlijke volk voorkomt. Door
opschik, waaronder bloemen in het haar, tracht de
jeugdige Baliër de aandacht der meisjes te trekken.
Hoewel het Balische volk niet van wreedheid is
vrij te pleiten (de hanengevechten op Balische wijze
zijn wreed; het gebruik van gewonde pikolpaarden is
wreed) mag toch betwijfeld worden of men den
Baliër, in vergelijking met andere Inlanders, wel
wreed mag noemen. Zeker is echter, dat de Balische
vorsten en grooten, toen zij nog aan zich zelve waren
overgelaten, zich meermalen aan on menschel ij ke
daden hebben schuldig gemaakt.
De voornaamste karaktertrekken der vrouw zijn
bescheidenheid, arbeidzaamheid, levenslust en
zachtzinnigheid. Aan deze echt vrouwelijke eigen
schappen paart zij, indien zulks vereischt wordt,
dezelfde doodsverachting, die de mannen in ver
heven oogenblikken weten ten toon te spreiden.
Op treffende wijze openbaarde zich zulks zoowel bij
de „poepoetans” — het, in een laatsten uitval tegen
den vijand, vastberaden den dood tegemoet loopen
— als bij de weduwenverbrandingen (zie beneden
onder kastenstelsel).
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Kleeding. De kleeding van den man bestaat uit
een lange smalle doek (kambën) om de lendenen
gewonden, waardoor het op een korte kain gelijkt;
over de kambën wordt, met een buikband (saboek of
pëpëtët) bevestigd, het bovenkleed (sapoet of kampoet) gedragen, en wel zoodanig, dat er van voren
een lange slip afhangt, die bij aanzienlijken en rneergegoeden vaak over den grond sleept. Deze sapoet
of kampoet wordt ook wel tot vlak onderde armen
om het lichaam gewonden. Het bovenlijf onbedekt
en op het hoofd vaak een hoofddoek, die op eenigszins andere wijze dan op Java, namelijk losser met
opstaande punt aan eene zijde, gedragen wordt. De
eigenlijke Balische dracht kent geen bepaalde „hoofd
doek”, doch slechts een reep wit of gekleurd katoen,
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BALIËRS.

lang, en, wat dc padanda-Ciwa betreft, gladgestre
ken over het hoofd en eindigende in een kleinen
netten wrong, terwijl de padanda-Boeddha het los
hangend dragen. Op het lichaam en in het gelaat
is de Baliër, evenals de Javaan, weinig behaard.
De Balisclie vrouw heeft fraaie trekken en een
goed gebouwd slank lichaam. Door de gewoonte
zware lasten op het hoofd te dragen, zijn hare hals,
borst en rug sterk en harmonisch ontwikkeld.
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die met een lossen strik om den wrong geslagen
wordt, en waarvan de beide einden aan weerszijden
daarvan neerhangen. Bij de hoofden wint het ge
bruik van baadjes, met een soort hemd of borstrok
er onder meer en meer veld; deze baadjes of buizen
zijn zeer kort.
Vorstelijke personen en priesters (padanda’s)
gaan blootshoofds; buitenshuis wordt hun een
zonnescherm boven het hoofd gehouden. De pries
ters dragen voorts een tot aan de voeten hangende
kain, hetgeen hun, in verband met hun haartooi, een
vrouwelijk aanzien geeft. Loopende hebben ze steeds
een staf bij zich. In vol ornaat, namelijk bij gewich
tige godsdienstplechtigheden, draagt de padanda een
van wollige stof vervaardigd hoofddeksel, dat in
vorm aan de tiara doet denken, en overigens met
gouden raksasa koppen en linggafiguren versierd is.
Tot zijne waardigheidsteekenen behooren ook een
bandelier met ketting, glazen oorbellen en armban
den van kralen.
Het toilet van den Baliër is niet volledig zonder
zijn kris, welk wapen achter in den buikband ge
stoken wordt met dien verstande, dat het gevest
boven de schouders zichtbaar is. Deze stand wordt
mogelijk gemaakt door de bijzondere lengte van de
Balische kris. Zoodra de Baliër den huwbaren leef
tijd bereikt heeft, is hij tot het dragen van de kris
gerechtigd.
Verder heeft de Baliër altijd bij zich een van bamboereepen gevlochten tasch, waarin hij de ingre
diënten voor zijn sirihpruim en andere dagelijksche
kleine benoodigdheden bergt; aanzienlijken laten
die tasch, die dan ook grootere afmetingen heeft,
door een volgeling achter zich aan dragen. Een ander
kenmerk van gegoedheid of aanzienlijkheid is voorts,
dat men de nagels van do linkerhand laat uitgroeien
tot zij eenige centimeters lang zijn, en wel als bewijs,
dat men geen groven handenarbeid behoeft te ver
richten.
Dc vrouw draagt twee kains boven elkaar; de
„tapih” of „sindjang” als onder- en de „karabën” of
„wastra” als opperbeenkleod, beide tezamen door
een buikband aan het lichaam bevestigd. Het bo
venlijf der vrouw is in den regel naakt. Bij bijzon
dere gelegenheden alsgodsdienstfecsten of huwelijks
plechtigheid wordt de borst met een „kambön-tjërik”
bedekt. Ook de danseressen bij lègong en ardja voor
stellingen (zie onder) houden het bovenlichaam be
dekt. Hot haar wordt in een lossen wrong gedragen,
terwijl jonge meisjes, ten teeken, dat zij nog onge
huwd zijn, een vrij lange tres haar uit den wrong
laten hangen. In het haar worden, zoowel bij man
nen als bij vrouwen, meestal bloemen, hetzij natuur
lijke als do tjëmpaka en de Këmbang-sëpatoe, hetzij
kunstbloemen, gewoonlijk van goud, gestoken, ter
wijl ook wel houten haarkammen — bij de gegoeden
met goud gedreven — in het haar gedragen worden.
In de oorgaten, die dan ook reusachtig groot zijn,
dragen de vrouwen dikke cylindors van opgerolde
Ion tarblad eren of cylinders van goud, al dan niet
van een voorplaat met edelgesteenten voorzien.
Groote borstspelden en halskettingen zijn ook in
gebruik.
Bruid en bruidegom worden min of meer als de uit
de wajang bekende Hindoesche helden uitgedost o.a.
met de „göloeng”, het eigenaardig gevormde hoofd
deksel van uitgeslagen goudblad; de bruidego m verder met een borstrok, mede van goudblad, a jour
uitgeslagen, en een fraaie kris op den rug; de bruid
met diademen en voorts beiden met de noodige rin
gen en armbanden.
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Kastenstelsel. Met het Hindoeïsme is ook het
kastenstelsel, de verdeeling der bevolking in lagen
of standen, op Bali en Lombok overgebracht en tot
den huidigen dag in stand gehouden. De vier standen
naar rangorde geschikt, zijn: 1 Brahmanen, 2 Ksa
tria's, 3 Wesja's on 4 Soedra’s. Het verband tusschen
de uitoefening van bepaalde beroepen en bedrijven
en de kasten, zooals oorspronkelijk in voor-Indië
moet bestaan hebben, (Brahma-geestelijkheid;
Ksatria-ridderstand; Wesja-handelsstand; Soedradienstbaarheid), is onder de Baliërs geheel te loor
gegaan, heeft er vermoedelijk ook nimmer bestaan.
Zoo nemen o.a. de leden van alle kasten deel aan het
landbouwbedrijf en staan als zoodanig, wat rechten
en verplichtingen aangaat, aan elkander gelijk.
Ofschoon er vier standen zijn, bedoelt men, spre
kende van „iemand van kaste”, een lid van een der
drie eerstgenoemde categoriën, de „triwangsa” of
den adel. Deze zijn do tweemaal geborenen, „dwidjati”, in tegenstelling met de éénmaal geborenen
„ékadjati”, het lage volk. De gewone benaming voor
het eigenlijke volk is „Kacelfi” of „Wongdjaba”.
De Brahmaansche kaste wordt op Bali in twee
hoofdgroepen, Qiwa en Boeda, en de eerste weder
in vijf onderafdeelingen Këmënoeh, Kënitèn, Mas,
Manoeba en Petapan gesplitst. Wijzen de twee hoofd
groepen naar een verschil in godsdienstige opvat
tingen, de onderverdeling van do Qiwagroep is een
gevolg van het ontstaan van een minderwaardig
nakomelingschap uit huwelijken van Brahmanen
met vrouwen van eene lagere kaste. Toch blijven
dergelijke nakomelingen, ook die uit een Kaoela
moeder geboren, mits wettige kinderen zijnde, tot de
kaste van den vader behooren.
Uit de Brahmanen komen de priesters „padanda’s” voort, die in een zeer hoog aanzien staan en min
of meer als heiligen (de incarnatie van Brahma)
worden beschouwd. Ook personen, behoorende tot
de Ksatria en Wcsjakaste, zouden — althans op
Lom bok — het priesterschap kunnen verwerven,
doch in de praktijk komt zulks niet voor. De eischen
van voorbereiding lot het priesterambt zijn zeer
hoog. Geruimcn tijd blijft men, om daaraan te kun
nen voldoen, in de leer bij een padanda, die den leer
ling in het lezen der heilige geschriften (wéda’s), dio
in het Sanskriet, en wetboeken (agama’s), welke in
het Kawi gesteld zijn, en in den eeredienst met zijne
talrijke ceremoniën onderricht geeft, zoomede als
leidsman voor diens levenswandel optreedt. Na af
loop van den leertijd ontvangt de novitius de pries
terwijding (madiksa), waarmede echter de band tus
schen oud-leerling en leermeester niet verbroken
wordt; gedurende zijn geheclo leven zal de oudleerling zijn „Goeroo” moeten blijven eeren.
Ook vrouwen kunnen zich tot den geestelijken
stand opwerken en worden dan met „padandaistri” betiteld; do vrouwen der padanda’s moeten
in allo geval in de wetenschap hunner echlgenooten
ingewijd worden. Hoewel het hebben van slechts
ééne vrouw voor den padanda als zeer voegzaam
beschouwd wordt, hebben toch vele padanda’s meerdere vrouwen, ook uit lagere standen. Op do hoogste
trap van heiligheid staat de priester, dio bij zijne
wijding do gelofte doet, gedurende zijn léven geen
gemeenschap met eene vrouw te hebben.
De voorschriften, waaraan een padanda (inzonder
de padanda Qiwa) zich in zijn leven, zoowel in moreelen als physieken zin, heeft te houden, zijn velerlei en eischen van den mensch veel wilskracht. Do
padanda mag nimmer onwaarheid spreken, niet toegeven aan booze lusten, mag zich zelfs niet boos
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maken; het eten van varkensvleesch, het gelief
koosde gerecht van alle andere Baliërs, is hem ver
boden; bij zijn dagelijksche verrichtingen als baden
en kleeden heeft hij steeds te letten op daaraan verbonden ritueele regels, enz. Is hij ten aanzien van het
een of ander in gebreke, dan wordt de reinheid van
zijn lichaam of ziel verstoord. Hierbij dient aangeteekend, dat de Padanda-Boeda zich op het standpunt
stelt, dat geenerlei verontreiniging vat op hem heeft,
dat zelfs op het kerkhof te midden van rottende
lijken zijne reinheid intact blijft. Vermelding verdient, dat de Balische priesters over het algemeen
werkelijk zeer betrouwbare personen zijn en er voor
beelden zijn, dat padanda’s door hun heilig leven,
na hun dood, tot godheid verheven werden.
Het praedicaat bij de Brahmanen is „Ida” voor
den man en „Idajoe” voor do vrouw.
De kaste der Ksatria’s wordt onderverdeeld in 1°
Ksatria dalëm, waartoe de leden der vorstelijke
familiën van Kloengkoeng, Bangli en Gianjar be
hooren, 2°K. prëdéwa, 3° K. prësangiang, 4°K. pëngakan en 5° K. bagoes. Praedicaat: Déwa voor den
man en Désak voor de vrouw.
In de derde kaste, Wcsja, onderscheidt men een
hoofdgroep, de Aria’s, waartoe personen van vorste
lijke afkomst behooren, welke groep nader verdeeld
is in A. Sentong, A. bëlètèng, A. waringin, A. kapakisan, A. bëlog en A. bëntjoeloe. Praedicaat: Goesti
voor den man en Goesti-ajoe voor de vrouw. In
Karang-Asem (Bali) en op Lombok worden de Aria’s
met I Goesti betiteld. Op Lombok erkent men voorts
do Wargi’s, met liet praedicaat Goesti of Dané, als
laagste klasse der Wésjas, terwijl in Djembrana en
Tabanan (Bali) een zekere categorie leden van de
Wcsjakaste den adelijken titel „Salit” voert.
De Soedra’s of Kaoela’s, hoewel volgens de oudHindoesclie opvatting onreine wezens, worden op
Bali en Lombok niet veracht. Bepaald onrein zijn,
volgens Balische begrippen, zij, die in zekere onreinmakende omstandigheden verkeeren, als bijv.
menschen, die het water gedragen hebben, waarin
een lijk gewasschen is; die door den deurwaarder
als slaaf zijn verkocht gewordon; die getracht heb
ben zich door verdrinking of ophanging van het
leven te borooven; menschen over wier hoofd excre
menten zijn uitgestort; vrouwen, wier voornemen
om hun man in den dood te volgen, niet tot uitvoe
ring is gekomen; leden van do „Triwangsa”, die zich
tegenover Soedra’s vernederd hebben enz. In den
duur van do onreinheid bestaat een gradueel ver
schil.
Do laagste stand in de Balische maatschappij (de
Kaoela’s) heeft uiteraard geeno titels; evenals op
Java worden zij, dio kinderen hebben, in het dagelijksch leven „vader” (Pan of Nang) of „moeder”
(Mèn) van.... (hierop volgt de naam van hun oudsto kind) genoemd. Overigens worden in alle standen do mannen met I en de vrouwen met Ni aangeduid, terwijl tusschen deze voorvoegsels en de eigenlijke namen, behalve do eventuccle adellijke titels,
gevoegd worden uitdrukkingen, dio aangeven of
de betrokkeno is do eerstgeborene dan wel het 2o,
3o of 4e kind. Respectievelijk worden daarvoorgebezigd Wajan, Bagoes of Poctoe; Nëngah; Njoman
on K’toct. Bij do adellijken gebruikt men veelal!
Gdó voor den oudsten zoon cnMadé voor het 2c kind.
Van do laatstgenoemde uitdrukkingen mogen ook
gebruik maken de Porbali’s, dat zijn lieden, behoorende tot een stand tusschen do Triwangsa en do
Kaoela’s in, den voornamen burgerstand,
Als algemeene regel voor alle standen geldt,
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BALIËRS.

of te laten krissen „inabela”, (zij kreeg dan den eeredat de mannen ook vrouwen van lagere geboorte
titel hela) alvorens haar lichaam op den brandstapel
(adellijken zelfs soedravrouwen) mogen huwen, ter
werd gelegd, of levend in den vuurpoel te springen
wijl de vrouwen slechts mannen van gelijken of
hoogeren stand tot echtgenoot mogen nemen. De
„mësatia” (dan kreeg zij den eeretitel satya). Van af
het oogenblik, dat de vrouw verklaard had haren
vrouw, die tot een lageren stand dan haar man be
man in den dood te willen volgen, werd zij als heilige
hoort heet „panawing”, in tegenstelling van „bëbeschouwd en behandeld.
bëtjik” of „padmi”, de vrouw van gelijke kaste.
Aan het einde der beschouwingen over het kasteOok de kinderen der panawings en bëbÖtjik worden
wezen kan nog vermeld worden, dat, niet-Hinmet diezelfde benamingen onderscheiden. Heeft
doe’s, volgens Balische begrippen, in zooverre met
eene vrouw met een man van lagere geboorte ge
Soedra’s worden gelijk gesteld, dat zij nimmer kun
meenschap gehad, dan heeft zij hare kaste onteerd
nen beschouwd worden als tot de triwangsa te be
en was destijds voor dat misdrijf, met haren mede
lmoren. Dit neemt echter niet weg, dat Europeesche
plichtige, des doods schuldig. Thans wordt zulk een
bestuursambtenaren en in het algemeen Europea
geval nog zeer zwaar gestraft.
nen van eenig aanzien, met dezelfde onderscheiding
De vorsten van Bali en Lombok behoorden tot de
Ksatria of de Wesja kaste. Ksatria’s (Déwa) waren ’ als personen uit de hoogste standen toegesproken
fC
y die van Kloengkoeng, met den hoogen titel van De- en behandeld worden. Echter mag aangenomen
worden dat geene vrouw van kaste zich aan een
wa-Agoeng; die van Bangli en van Gianjar. De
overigen waren Goesti's. Hoewel van lagere kaste
niet-Hindoe, zij het ook Europeaan, zal geven.
. stonden de vorsten als zoodanig boven hunne
Soms worden in paswara’s en andere geschriften de
Brahmaansche onderdanen, (toch mochten zij geen
menschenklassen overdrachtelijk aangeduid met
Brahmaansche vrouw nemen). Zij zagen zich gaarne
nista. (soedra’s), madya (wésja’s), Oetama (Ksatri
beschouwd als de vertegenwoordiger op aarde van
a’s) en Oetamaning Oetama (Brahmanen) In het
de godheid en met die verheven positie ook is in over
eenstemming de omstandigheid, dat hunne beslui algemeen is nista alles wat onaanzienlijk is of wei
nig waarde heeft, madya het middelmatige en oeta
ten of uitspraken (paswara’s) een grooter gezag dan
ma het superieur, het gewachtigste. Deze onder
dat der wetboeken hadden (zie beneden onder
scheidingen worden o.a. toegepast op dieren, op de
RECHTSPRAAK).
verrichtingen der menschen en op misdrijven. Het
Uiteraard hadden onder het vorstenbestuur de
leden der Triwangsa vele voorrechten boven het
bovenvermelde oetamaning-oetama, dat uitsluitend
met betrekking tot Brahmanen gebezigd wordt,
eigenlijke volk. Zoo werden zij voor dezelfde mis
grijpen lichter gestraft; hoe hooger in stand hoe
is te vertalen met „het puikje der puiken”.
geringer de straf, met dien verstande evenwel, dat
Sprekende over de verschillende lagen in dc Ba
bedienden en slaven tot zekere hoogte in het voor
lische maatschappij, worde hier nog melding ge
recht hunner meesters deelden. Overdrachtelijk
maakt van de categorie van Balische slaven (w.o.
werd zulks weergegeven met de woorden „kahaoepandelingen). Het houden van slaven (sépangan)
baning waringin”, hetgeen beteekent „genietende
was op Bali en Lombok onder de vorsten en aanzien
van den schaduw des waringins”. Met de rechten
lijken algemeen, terwijl tot in het begin der 19e eeuw
van den gewonen kleinen man werd, vooral als die
tusschen Bali en Java een openlijke slavenhandel,
in botsing kwamen met de belangen van iemand van
ook met de Oost-Indische Compagnie, gedreven
kaste, met groote willekeur omgesprongen. Is de
w'erd. Op Lombok betrok men dc slaven hoofdza
toestand in dit opzicht verbeterd, de voorrechten,
kelijk van het eiland Soembawa, waar, voor dat
die uitritueele voorschriften voortvloeien, zijn — als
doel geregeld menschenroof plaats had.
van zelf spreekt — onveranderd gehandhaafd. De
Onder de Baliërs zelve kon men tot slavernij ge
verontreiniging door de aanraking van een lijk duurt
raken door geboorte, krijgsgevangenschap en het
voor een padanda slechts vijf, voor een Brahmaan,
niet betalen van schuld of opgelegde boete, terwijl
Ksatria en Wesja respectievelijk tien, vijftien en
verder, bij het overlijden van een man zonder zoons
twintig en voor een soedra vijf en twintig dagen;
na te laten, diens weduwe en dochters ter beschik
het lichaam van een aan lepra gestorven Brahmaan
king van den vorst of een aanzienlijken Roenggawa
moet tien jaar begraven blijven vóór het verbrand
kwamen en vaak slavinnen werden. De vorsten had
mag worden, terwijl dat van een aan die ziekte be
den wel een paar honderd slaven en slavinnen, die
zweken soedra vijf en twintig jaar moet wachten
voor de poeri allerlei diensten moesten presteeren.
vóór het aan het verbrandingsproces (loutering en
Hoewel hun bij vergrijpen of ontvluchting strenge
vrijmaking van de ziel) mag onderworpen worden.
straffen opgelegd werden, was het bestaan der slaven
De Soedra’s mochten zich niet in den dood laten
over liet algemeen zeer dragelijk.
volgen door hunne vrouwen; de Triwangsa wel. Aan
Naarmate liet Gouvernement dieper in de binnendit barbaarsch gebruik, de weduwenverbranding,
landsche aangelegenheden der verschillende Balische
dat in de laatste periode van zijn bestaan nog slechts
rijkjes kon ingrijpen, heeft de afschaffing der slaver
bij vorstelijke sterfgevallen toegepast werd, is voor
nij plaats gegrepen, eerst in Boeleleng en Djembragoed een eind gemaakt. In 1903 zijn de laatste twee
na, toen in Lombok en eindelijk in Zuid-Bali.
Balische weduwen, namelijk die van den radja van
Tabanan, levend verbrand. Dit volgen in den dood
Godsdienst. De godsdienst der Baliërs
heette steeds vrijwillig te geschieden, doch als men
is het Hindoeïsme, doch, zooals zich dat begrijpen
nagaat welk een wreinig benijdenswaardig lot eene
laat, niet in den toestand, waarin liet in het begin
weduwe van een man van kaste heeft, terwijl andere
onzer jaartelling van Voor-Indië naar Polynesië
factoren suggereerend op haar werkten, valt van
werd overgebracht. Na zich eerst op Java met een
dat „vrijwillige” heel wat wreg. Trok eene weduwe
anderen cultus vermengd te hebben, heeft het op
zich terug na zich eerst voor opoffering bereid ver
Bali velerlei van den polynesisch-animistischen eereklaard te hebben, dan daalde zij af tot de categorie
dienst der oorspronkelijke eilandbewoners in zich
verachte wezens. Op tweeërlei wijzen kon de vrouw
opgenomen. Als Oppergod wordt £iwa vereerd,
den dood ingaan namelijk door zich eerst te krissen
terwijl Brahma en Vislmoe niet zoozeer als afzon-
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BALIËRS.
derlijke góden maar meer als goddelijke krachten
van £iwa beschouwd worden. Het Qiwaïsmc maakt
deel uit van het Brahmanisme, dat alle Indische
godsdienststelsels, waarbij het gezag der Weda’s
(heilige boeken) erkend wordt, omvat. Hoewel nu
het Boeddhisme dat gezag verwerpt, is toch tusschen het Boeddhisme, meer bepaald het Mahajanisme, en het Qiwaïsme, zoowel op Java als op Bali
een innige verbroedering ontstaan. De verhouding
tusschen beide godsdiensten, zooals zij op Bali tot
uiting komen, wordt goed weergegeven door de
dienaangaande door de Padanda’s gemaakte verge
lijking: Boeddha is de jongere broeder van Qiwa,
beide vreedzaam naast elkander bestaande. Nog
nader wordt de verhouding aangeduid door de om
standigheid, dat om het ceremonieel bij groote
feesten te leiden, tegenover vier Qiwapricsters één
Boeddhapriestcr tegenwoordig is en dat, terwijl de
vier naar alle hoofdwindstreken hunne gebeden
uitzenden, de Boeddhapriestcr zich slechts naar het
Zuiden richt. De groote massa beseft het verschil
niet eens en zegt „ya Qiwa, ya Boeddha”; in haar
oog zijn £iwa en Boeddha één; waar Qiwa is, is
Boeddha met en in hem, de twee-éénheid.
Het £iwaïsme heeft echter verreweg de overhand.
Qiwa (de goedgunstige) is de Moha-Dowa (groote
god, opperwezen), de Parama9wara (opperheer, uit
wien alles ontstaat, door wien alles onderhouden
wordt en die aan alles een einde maakt), de Bhatara
Goeroe (de hoogste goddelijke leermeester), maar
(piwa is ook de alvemieler, de verdelger en wordt als
zoodanig „kala” genoemd. Ook de gemalin van Qiwa
heeft tegenstrijdige karakters en is zoowel de welda
dige godheid „Parwati” als de godin des doods
„Kali Doerga”. Bij het intcllectueele deel der hoogere standen en vooral bij de priesters zijn nog ver
scheidene andere góden en demonen uit het Hindoepanthéon bekend, als Saraswati, gemalin van Brahma, godin van wetenschap en schoono kunsten;
£ri of Laksmi, gemalin van Vishnoe, godin van
vruchtbaarheid en voorspoed, beschermheilige van
den landbouw; Gama, god van de onderwereld;
Gane^a, oudste zoon van Qiwa, god van de wijsheid,
patroon van schrijvers; Rahoe, de onheilaanbrenger,
die op een leeuw rijdt en soms zon en maan tracht
te verslinden (eclipsen);India, god des hemels; Varoena, god der Zee; Kania, incarnatie van Vishnoe;
Rawana, de Démon (beruchte raksasa). Bij zooveel
verscheidenheid van goddelijke machten en krach
ten heeft men blijkbaar behoefte gevoeld aan het
bestaan van een, dit alles weder overheerschendo,
macht en zoo erkent men een alleropperste godde
lijkheid, de „Sangiang Widi”. Verder w'ordon ver
eerd een zonnegod „Soeria” en tal van berg-, zee-,
berg-, meer- en boschgoden, terwijl het aantal booze
geesten legio is. Behalve de algemeene góden heeft
elke desa én nagenoeg elke familie nog hare speciale
godheden, zoodat alles bij elkander een pantheïs
me in den uitgebroidsten zin van het woord verte
genwoordigt. Als eeno bijzonderheid mag vermeld
worden, dat de Baliër op Lombok ook aan een Déwaslam offert. De voor dezen Mohammedaanschen god
bestemde offeranden mogen geen varkensvleesch
bevatten.
De godsdienst doordringt het geheelo leven van
den Baliër; de góden, dochookdokwadegceston(boeta’s), zijn alomtegenwoordig en hun invloed op
do lotgevallen der menschen doet zich steeds ge
voelen. Het loven der Baliërs is dan ook één onaf
gebroken streven om de góden te vriend te houden
en de kwade geesten te verzoenen of to verjagen, en
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de vervulling van dat streven is des te moeielijker,
omdat men zich angstvallig moet wachten voor het
begaan van fouten bij de verrichting van eenige ce
remonie en bij de samenstelling der offeranden. De
zielsverhuizing maakt een integreerend deel van^
hun geloof uit. (Zie vorder HINDOEÏSME).,f r'T^
Een van de grootste deugden van het Hifidoëïsme
is de geest van verdraagzaamheid, die de belijders
daarvan tegenover niet-Hindoes bezielt. Zich zelf
hardnekkig aan zijn cultus vastklemmende, be
moeit de Baliër zich echter geenszins met het Mo
hammedanisme, het Chineesche geloof of met het
Christendom en laat de aanhangersdier godsdiensten
volkomen vrij in de nakoming hunner godsdienst
plichten. Islam noch Christendom hebben onder de
Baliërs voortgang kunnen maken. De betrekkelijk
weinige Baliërs, die tot het Mohammedanisme zijn
overgegaan, hebben zulks gedaan niet uit geloofs
overtuiging, doch ter wille van het Islamsche meisje,
waarvoor zij liefde hadden opgevat, of ook wel om
zich, na zich ernstig tegen de adat vergrepen te
hebben, aan de rechtsmacht der Balische rechters te
onttrekken. Onder „Bali-slam” rekent men op
Bali ook de kinderen of afstammelingen van kinde
ren, door Boegineezen bij Balische vrouwen ver
wekt.
Het Christendom telt thans geen Baliër onder
zijn aanhangers. Nadat drie zendelingen vergeefs op
Bali gewerkt hadden, werd hun arbeid aldaar ge
staakt. De eenige Baliër, die zich tot de nieuwe leer
had doen overhalen, heeft, door wroeging of waan
zin gedreven, den zendeling Vroom vermoord
. /US'/yd*».
(1881).
Tot het verrichten van den zoo samengestefden ~'
eeredionst beschikken de Baliërs over talrijke tem
pels (pocra’s) en offerplaatsen. Elke desa heeft drie
of vier algemeene tempels, namelijk: 1. de poera désa, de hoofdtempel gewijd aan verschillende alge-/ .■/.
/
meene en plaatselijke góden (onder de vereerde al
gemeene góden ontbreken die van den Goenoeng-' ) - Agoeng en van den nog steeds werkenden vulkaan
Batoer nimmer); 2. de poera dalem, de doodentempel, op of nabij de begraaf- en lijkverbrandingsp
plaats (sema, sétra), aan do godin Doerga gewijd; s
3. de poera segara aan het strand en gewijd aan den 7^7 ’ ' *■' ^
C**.-crv.
zeegod; 4. do poera boekit, op de helling of den top 7
van een berg en aan den berggod gewijd. Voorts . . •
komen algemeen voor de poera soebak, gewijd aan
de godin (Qri) der geïrrigcerdc velden en in den regel//Zi/ gebouwd op een domineorend punt in de betrekke^^'
lijke soebak, zijnde hot gansche complex van sawah’s c r ' lJ
dat door dezelfde waterleiding geïrrigeerd wordt. £*• '
Deze tempels zijn naar één grondtype gebouwd
en bestaan uit drie vakken. Het eerste, gewoonlijk '
geheel ledig, is het voorhof, in het tweede staan een
groote vergaderloods (balei) en eenige kleine lood'ijO
sen of tenten o.a. bestemd voor het bereiden van eten /
voor do vergaderden on bij gelegenheid van ge
meenschappelijke aan eenige godsdienstige handeling ^ rCtverbonden maaltijden, terwijl het derde het góden- .
verblijf is met verschillende godenhuisjes, offer- ^ Jt —
nissen en offortafels zoomede kleine gebouwtjes voor
de uitstalling der offers. Onder de godenhuisjes
vormen de méroe’s een bijzondere groep. Deze pagodevormigc gebouwtjes hebben van 3 tot 11 verdie
pingen of boter gezegd, hebben daken mot 3 tot 11,
doch steeds een oneven aantal, geledingen (toempangs) en stellen bergen voor. Do drie voornaam-!
sto meroe’s zijn bestemd voor Qiwa (met 11 toornpangs), Brahrna (met 9 toompangs) staande ten
zuiden, en Vishnoe (met 9 toempangs) staande ten
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BALIËRS.

Noorden van die van Ciwa. Het eigenlijke verblijf
der góden is op den top van den berg en dus
ook in do nok van het bovenste dakje van de
méroc. Waar de daksparren van de bovenste toempang bijeenkomen, bevindt zich een vertikale balk
(pëtaka) van het goddelijke sandelhout, waarin
een cylindervormig gat is gemaakt. In dien ko
ker is een doosje met 9 pripih’s (van symbolische
teekenen voorziene metalen plaatjes) of 9 edelge
steenten. Beneden in de méroe heeft men de houten
tempelkamer, waarin de godheid allerlei van hare ga
ding kan vinden als weefsels, kussentjes, bloemen
van bladgoud; voorts in miniatuur en van goud ver
vaardigd nagebootste eetwaren als gebraden kip of
speenvarken en ook huisraad en landbouwgereed
schappen. Al deze voorwerpjes (oepatjara) moeten
dienen om den góden het verblijf in de méroe aange
naam te maken. De godheid incarneert zich, hetzij
in een in de meroe aanwezig zijnde gouden beeldje
(artja) hetzij in de pripihs. Moet de godheid in feestelijken optocht rondgedragen worden, bijv. tot het
bezoeken van gewijde plaatsen, dan incarneert zij
zich in een van sandelhout en Chineesche duiten
(kèpèng’s) vervaardigd beeldje.
Men treedt het lc vak van een tempel binnen door
een zoogenaamde gespleten poort (tjandi bëntar),
den indruk makende van een glad middendoor ge
sneden massief steenen monument, waarvan de twee
geheel symetrische helften eenige meters van elkan
der geschoven zijn. Tusschen het lc en het 2C vak
bevindt zich een massieve poort (padoeraksa) met
vrij smalle opening in het midden, terwijl een kleine
gespleten poort weder tot het 3° vak toegang geeft.
De twee eerstbedoelde poorten zijn in den regel mo
numentale, kunstig versierde bouwwerken.
Behalve de bovengenoemde tempels zijn er nog
van vereenigingen of clubs, zijn er bij bronnen, bad
plaatsen, lusthoven, op de oorspronkelijke woon
plaatsen der voorouders en is aan elke woning een
huistempel (sanggah) verbonden. Zijn de sanggah’s
van aanzienlijken ook van kunstig bewerkte poorten
voorzien, bij den kleinen man beslaat de sanggah
slechts uit een klein afzonderlijk vierkant van het
erf met een zeker aantal godenhuisjes en offernissen.
Onder die duizenden tempels zijn zes heilige (Sad
KahjangaD), waarvan een weder do heiligste is, na
melijk die, gelegen op de helling van den GoenoengAgoeng, nabij de desa Besakih (landschap KarangAsem) en aan Ciwa den Mahadewa gewijd. Deze
tempel zou door den eersten Dewa-Agoeng van Bali
gesticht zijn; de Balische vorsten kwamen er eens
in het jaar ter bedevaart en hadden er elk een afzon
derlijke bid- en offerplaats. Omtrent de andere vijf
heilige tempels bestaat bij de Baliërs verschil van
meening, daar elk landschap aanspraak op het bezit
van een of meerdere dier Kalijangans maakt. Ge
noemd worden de poera Batoer (Bangli), p. Lëmpoejang (Karang-Asëm), p. Waloe-Kao (Tabanan),
p. Jeh-Djëroek (Gianjar), p. Djocgoel-Watoe (Badoeng), p. Goea-Lalawah (Kloengkoeng), p. Sakènan (Badoeng) en p. Pèdjèng (Gianjar).
Aan eiken tempel van eenige beteekenis is een
„mangkoe” of „pamangkoe” verbonden. Hij is niet
alleen tempelwachter, doch tevens voorganger bij
het aanbieden der „bantën” (offeranden) en bij
eenige andere godsdienstige handelingen, wanneer
geen padanda tegenwoordig is. Hij is een man uit het
volk en wordt niet tot het ambt geroepen, dan nadat
hij zich door een godsdienstig, voorbeeldig leven en
bestudeering der voor mangkoe’s bestemde geschrif-
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ten voor zijn taak voorbereid heeft. In de désa is hij
in hoog aanzien.
Behalve die van den mangkoe, heeft de Baliër, tot
het in contact komen met zijne góden in den tempel,
nog de diensten van een onzichtbaar wezen, do „taksoe” of „djro-taksoe” noodig. Deze geest houdt in
een klein godenhuisje, in eiken tempel aanwezig,
verblijf en van hem moeten de menschen vernemen
wat de góden verlangen of op de tot hen gerichte
verzoeken te antwoorden hebben. Daar een taksoe
niet kan spreken wordt hij uitgenoodigd, overge
haald, zich in een der aanwezigen te incameeren.
Is zulks geschied, dan verliest de betrokken persoon
zijn bewustzijn en deelt in dien toestand den om
standers mede wat zij villen weten. Ook komt het
voor, dat de góden zelf in menschen, die daarvoor
eene voorbeschikking hebben, varen, waardoor het
soms mogelijk is direct tot de godheid vragen te rich
ten en van haar antwoord te ontvangen.
Onder de groote algemeene godsdienstige plech
tigheden dienen genoemd te worden: „mënjëpi”
eens in het jaar bij nieuwe maan, met het doel de
kwade geesten te verjagen (op Lombok bestaat het
mënjëpi niet); „pëgoersi”, „galoengan” en „koeningan” alle drie in verband met de vereering vanen
het houden van voeling met de zielen der afgestor
venen, waarbij offers gebracht worden zoowel bij de
graven (dus voor de zielen bij de nog niet verbrande
lijken) als in de poera dalëm (voor de reeds door ver
branding vrij gekomen zielen); „oesaba”, ter eero
van Qri, de godin van Landbouw; „sara-söwati”, in
zegening der lontars (geschriften); „toempëklandëp
inzegening der wapens; de verjaardagen (odallan)
der voornaamste góden.
Afgescheiden van de wenschelijkheid, om de
huisgoden dagelijks met bloemen en lekkernijen
tevreden te stellen en te houden, rust op het Balische gezin de verplichting om bij tal van voorvallen
in de familie te offeren als bij de geboorte van een
kind; het afvallen van den navelstreng van den
jonggeborene; als het kind 12 dagen, 42 dagen, 3
Balische maanden en één Baliseh jaar oud is; bij do
naamgeving; het doorboren der oorlellen; eerste
menstruatie; tanden vijlen; huwelijk; zwangerschap;
overlijden; begrafenis; verbranding; verjaardagen
in de familie enz. Verder bij ziekten, veldarbeid.
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Taal en literatuur, Zie art. BALINEESCH. Zooalsookin dat artikel is aangeteekend, is het Balineesche letterschrift slechts het gewijzigde Javaansche. Het schrijven bestaat uit het griffen van de let
ters in een daarvoor geprepareerd blad van den
lontarpalm met de punt van een mesje (pangoetik,
pangroepak). De letters worden door wrijving met
fijngestooten gebrande kemirinoten verduidelijkt.
Zijn meerdere bladeren voor een zeker geschrift noo
dig, dan worden zij middels een door de bladeren ge
stoken koord bij elkander gehouden. Uitgebreide ge
schriften, die men boeken zoude kunnen noemen
zijn voorzien van smalle plankjes, waartusschen do
bundel lontarbladeren gevat wordt en ook wel bo
vendien in een doosje geborgen. Met het woord
„lontar” wordt in het algemeen „geschrift” bedoeld.
Goed geprepareerde lontarbladeren houden het
eeuwen uit.
In sommige landschappen, o.a. Lombok, was aan
de Soedra’s in het algemeen het bezit van boeken
of geschriften — uitgezonderd die welke slechts fa
bels en vertelseltjes bevatten, zoo mede eenige ge
neeskundige werkjes — verboden. De wéda’s do
lieilige oorkonden, welke beschouwd worden als do
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ziel van allo andere geschriften, mogen zich slechts
bevinden in het bezit van en slechts gelezen wor
den door hen, die de priesterwijding (madiksa)
hebben ontvangen. Intusschen is hot lezen en schrij
ven niet alleen in alle lagen der Balische maatschap
pij doorgedrongen, maar wordt een en ander door
een groot 'percentage der bevolking, ook door vrou
wen, verslaan.
Woonplaats. De Balische desa is gewoonlijk, voorzoover het daarvoor gebezigde terrein het toelaat,
regelmatig aangelegd. Een breede weg loopt er in de
lengteas doorheen en grootere dessa’s hebben meer
dere evenwijdige of (en) elkander rechthoekig snij
dende wegen. De plattegrond van groote op vlak
terrein gebouwde desa’s vertoont dan ook een com
plex van vierkanten. Links en rechts van die wegen
bevinden zich de door klei- of steenen muren omvat
te erven met de woningen. Die muren zijn meer dan
manslengte hoog en aan straat zooveel mogelijk in
één lijn doorgetrokken, zoodat zij als het ware één
geheel vormen. Voorzoover zij van klei zijn gemaakt,
zijn zij tegen de tropische regens door afdekking met
alang-alang, padistroo, blik of pannen beschut. Bij
de gegoeden bestaan die erfafscheidingen uit ge
metselde muren. De toegangen tot de erven zijn
smalle poorten of althans poorten met een smalle
deur er in, varieerende tusschen heel eenvoudige
houten en sierlijke steenen poorten. De erven zijn
zooals ook de Inlandsche erven elders van vrucht
en andere voor den mensch of het vee nuttige hoo
rnen voorzien. Krijgen de wegen daardoor reeds het
aanzien van lanen, werkelijke speciaal aangelegde
lanen treft men aan in de grootere désa’s, waar
de hoofdwegen door hoog opgeschoten geboomte
meestal een ficussoort („bocnoet”), omzoomd zijn.
Een andero in N. I. meer bekende ficussoort, de
majestueuse waringin is op Bali, evenals op Java,
een min of meer heilige boom. Gewoonlijk bevinden
zicli een of meerdere exemplaren daarvan bij de
tempels, op de begraafplaats en op het marktplein.
In de onmiddcllijkc omgeving van het marktplein
zoeke men de woningen der meest aanzienlijken van
de plaats, zoo op de hoofdplaatscn van landschappen
de poeri’s (paleizen) der vorsten zoomede de groote
vorstelijke hanenklopbaan (wanlilan). Do dorpstempel, poeradósa, maakt ook deel uit van do be
bouwde koin der gemeente, terwijl do Sëma (begraafen verbrandingsplaats) met bybehoorendo pooradalËm (doodentcmpel) in den regel even buiten do
désa ligt. Hierheen leidt ook de hoofdweg,die daarom
zoo breed gemaakt is, omdat doorlangsde groote, ceno
lijkverbranding voorafgaande processie, plaats heoft.
De zindelijkheid van desa’s en erven liet zeer veel
te wenschen over, daar aan onderhoud en reiniging
nagenoeg niets gedaan word. Do wegen die, zoowel
door uitspoeling door do zware regens als door toe
doen der rondloopende tamme varkens, gewoonlijk
vol gaten waren, werden slechts onder handen geno
men als de vorst of een vorstelijke lijkstoet er langs
moest. Hierin is, zooals te begrijpen valt, sedert de
uitbreiding van onze bestuursbemoeienis op Bali
groote verbetering gekomen.
Het typische Balische woonerf is een langworpig
in drie stukken verdeeld vierkant. Hot voorste deel
bevat de rijstschuren, c. q. don veestal en voorts lo
geergelegenheid voor gasten; hot tweede de slaap
vertrekken en keuken der familie en het derde den
huistempel. De woonvertrekken zijn van klei opgetrokken en met riet of atap gedekt. In de steenachtige, kleiarme streken van Karang-Asem en Bangli
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bezigt men natuurrolstecnen voor de muren en bamboelatten voor de dakbedekking. Openingen in den
wand, behalve de smalle deur zijn er soms niet eens,
en veelal slechts schaars aangebracht. De openingen
tusschen dak en muren moeten verder voor de ven
tilatie zorgen. Varkens, honden en kippen loopen
vrij over het erf; een lage versperring in de poort
opening, waarover de menschen met eenige moeite
kunnen stappen, belet aan kippen en varkens het
verlaten van het erf. De honden kunnen er echter
gemakkelijk over en dat moet ook, want zoodra zij
meenen, dat er onraad in de buurt is, bijv. in den
vorm van een vreemdeling, die het huis nadert of
voorbij gaat, posteeren zij zich voor de poort en
houden zoolang een vervaarlijk geblaf aan tot
het gevaar verdwenen is. Voor die trouw en waak
zaamheid wordt de hond niet naar verdienste be
loond ; hij moet namelijk vrij wel voor zijn eigen eten
zorgen.
Gegoede Baliërs verdeelen hunne erven, die dan
ook een grootere oppervlakte beslaan, in meerdere
vakken, waarvan elk zijn afzonderlijke bestemming
heeft. Deze splitsing in onderdeden bereikt haar
hoogtepunt bij de vorstelijke poeri’s. De poeri van
Den Pasar (Badoeng) had drie en twintig ommuurde
vakken, met bestemmingen als vestibule, woonver
blijf van den vorst, woonverblijf der voornaamste
vrouwen, dat der bijvrouwen, dat der zoons, der
dochters, der slaven; logeergelegenheid, huïstempel,
keukens, badgelegenheid enz. Do'voornaamste vak
ken hadden door monumentale poorten met elkan
der verbinding.
Zeden en gebruiken. In de eerste plaats dient ge'
wezen te worden op den hechten band, die de inwo- '7
ners van eone desa aan elkander bindt. Had de
onderlinge aansluiting oorspronkelijk ten doel zich
tegenover gemeenschappelijke vijanden sterk te ma
ken, thans strekt zij tot behartiging'van de desa- ~
' belangen in het algemeen. Die aansluiting heeft
zich van ouds in eene gereglementeerde vereeniging
(sakaha désa) belichaamd en deze is nu nog de kern
van het gemeenschapsleven in de desa. De rechten
en verplichtingen van het desabestuur en van de
leden der vereeniging, zoomede hunne onderlinge ' w
»
verstandhouding, zijn in beschreven reglementen ' '
(awig-awig of kerta sima) vastgelegd, waaraan zoo&
veel mogelijk stipt de hand gehouden wordt. Als ^
voornaamste plicht is den leden eerbewijs aan de go- &
(J
den voorgcschroven.
Er zijn tweo typen van desavereenigingen. In de
<7;.^
oudste dorpen, waar do tradities zijn gehandhaafd,
is het aantal leden beperkt en kunnen slechts de
hoofden van families, die do oorspronkelijke stich
ters der desa tot stamvader hebben (Rama-Désa),
tot hot lidmaatschap geroepen worden. Do regeling
der desa-aangolegenhedon geschiedt aldaar onder de
leiding van een raad van oudsten. Aan het lidmaat
schap zijn bepaalde voordcelen, gewoonlijk hot genot
van bouwgronden, verbonden. Het tweede type be
treft desa’s, in den regel de jongore, waarin zich vele
vreemdelingen gevestigd hebben en de band niet
meer zoo innig is. Alle hoofden van gezinnen zijn
daar lid der vereeniging en, in stedo van een raad
van oudsten, heoft men er den klian désa aan het
hoofd. Aan het lidmaatschap zijn weinig voordeelen
verbonden; er lieerscht bijna uitsluitend individueel
grondbezit. In beide categoriën van dorpen worden
alle min of meer belangrijke zaken op de maandelijksche vergaderingen in don dorpstempel door de
desavereeniging in haar geheel behandeld. In do
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oude desa’s onderkent men drie maatschappelijke
lagen. De hoogste plaats nemen in de Rama-désa,
bovengenoemde familiehoofden, die door allen ver
eerd en gehoorzaamd worden; dan komen hunne
bloed- en aanverwanten en in de derde plaats de an
dere dorpsbewoners. Een ander kenmerk dier dorpen
is het bezit van een balé-agoeng, de groote vergader
loods in den dorpstempel, waar ook de gemeenschap
pelijke maaltijden, die bij groote godsdienstige fees
ten behooren, gehouden worden en waar ook de
gasten van het dorp een onderkomen vinden.
Afgescheiden van de désavereenigingen zijn de
soebakvereenigingen (sakfiha soebak), welke aange
legenheden betreffende landbouw en irrigatie, of
daaruit voortvloeiende, regelen. Een soebak is het
landbouwgebied, dat door éénzelfde waterleiding of
tak der hoofdleiding, besproeid wordt. Ook deze vereenigingen worden beheerscht door beschreven re
glementen, die voorschriften bevatten omtrent bezit
en vervreemding van velden, irrigatiebeurten, be
planten der gronden, inning van landrente, hoeden
van vee, berechting van geschillen tusschen sawaheigenaren enz. Evenals bij de desavereenigingen be
staan hierbij de straffen wegens overtreding van het
reglement uit boeten en verlies van het lidmaat
schap en c. q. van gronden. Aan het hoofd der soe
bak staat de pèkasih of klian-soebak, die met de
daartoe gekozen leden, als schrijvers en boodschap
pers, het bestuur over de vereeniging vormt.
De gelijkheid in rechten en verplichtingen wordt
in beide categoriën van vereenigingen zelfs zoover
uitgestrekt, dat van bevoorrechting van de een of
andere kaste, dan wel een of andere-kwaliteit, geen
sprake is; als leden der desa of soebak vereeniging
staat een Brahmaan aan een Socdra, een districts
hoofd (poenggawa) aan den geringsten desabewoner
gelijk. Over de werking van deze op gezond demo
cratische basis gebouwde volksinstellingen, waarin
de zin tot coöperatie en de geschiktheid tot medebe
stuur van het Balische volk uitdrukking vinden, kan
slechts gunstig getuigd worden en zij vormen, ook in
het kader van het rechtstreekscli Gouvernementsbeheer, zeer gewaardeerde bestuursorganen.
De zin tot coöperatie blijkt verder uit het bestaan
van andere vereenigingen als die tot het snel en
goedkoop oogsten, tot bestrijding van de eekhoornplaag en tot het visschen.
De familiebanden onder de Baliërs zijn over het
algemeen zeer sterk. De vrouw des huizes is in het
gezin het werkende en voorzienige element. Zij be
reidt het eten, past op de kinderen, voedert de huis
dieren (varkens en kippen, terwijl de honden ook
meehappen), maakt en verstelt de kleercn, drijft
kleinhandel, zorgt voor de contanten in huis en voor
het dagelijks offeren aan de huisgoden enz. Gewoonlijk is ze krachtig van lichaam en draagt, zoo noodig,
zware vrachten op het hoofd, als groote bossen padi
na het oogsten. De man zorgt t’ huis slechts voor zijn
vee en vechthanen, die —dit moet erkend worden —
er dan ook voorbeeldig uitzien. Voorts behoort het
zware deel van den veldarbeid als ploegen, hakken,
eggen, het maken van waterleidingen en dammen,
zoomede het verrichten van heerendiensten, tot zijn
gebied. In de Balische maatschappij neemt, wat
aanzien en rechten aangaat, de man een zeer overheerschende en de vrouw een zeer ondergeschikte
plaats in. Als een der goede gevolgen van de uitbrei
ding onzer bemoeiingen in Balische zaken mag zeker
wel genoemd worden de verzachting van het lot der
vrouw. Zoo is o. m. een eind gemaakt aan het ge
bruik, dat bij hot overlijden van den man, zonder

zoons of aangenomen zoons na te laten, de weduwe
en eventueel ook hare dochters, ter beschikking
kwamen van den vorst of van aanzienlijke poenga*
wa’s, die ze als bijzitten of slavinnen konden houden
of ze als slavinnen aan anderen overdoen.
Het wordt der vrouw als een verdienste aangcrekend als zij vele zonen baart, waartegenover staat,
dat eene vrouw, die geeno kinderen of slechts
dochters krijgt, bespot wordt. Ook hiernamaals
wacht de kinderlooze vrouwen een hard bestaan,
waaruit de minachting der góden voor haar zoude
spreken. Baart eene vrouw der Wesja- of Soedrakaste een tweeling van verschillende kunne, dan
wordt zulks als een ramp voor de desa beschouwd en
moeten er allerlei formaliteiten verricht en offers ge
bracht worden, om de desa van dien smet te zuive
ren. De kraamvrouw moet o.a. gedurende eenige we
ken in een schamel noodhutje buiten het dorp wonen.
Ook onder normale omstandigheden wordt het der
kraamvrouw niet gemakkelijk gemaakt. Zoo moet zij
direct na de bevalling van de balé-balé, waarop zij
gelegen heeft, verhuizen naar den aarden vloer,
waar zij steeds in een min of meer zittende houding
moet blijven, opdat niets van de nageboorte in het
lichaam achterblijve. Eerst na het af vallen van de
navelstreng van den pasgeborene en indien de bloe
ding ook intusschen opgehouden heeft, is het haar
geoorloofd weder op het bed te liggen. Zooals boven
reeds is bekend gesteld, moet gedurende het eerste
jaar van het kind bij verschillende gelegenheden ge
offerd worden. Het doel daarvan is, om de ziel van
het kind zoowel van vroegere en nieuwe zonden te
zuiveren als tegen kwade invloeden te beschermen
en verder om de góden gunstig voor het kind te
stemmen. Intusschen worden ook en wel dagelijks,
offers gelegd op de plaats waar de nageboorte begra
ven is, omdat gedurende zes maanden nog liet be
staan van een band tusschen nageboorte en pasgebo
rene verondersteld wordt*.
Van het huwelijk beslaan vier vormen, namelijk:
a. do vader of voogd van den jongen man richt het
aanzoek tot de naaste mannelijke bloedverwanten
van het meisje (mëpadik);
b. schaking met wederzijdsch goedvinden (mcrangkat);
c. gewelddadige schaking (malagandang of ngödjoek), waarin het meisje berust;
d. de vader of voogd van het meisje doet het aan
zoek bij de ouders van den jongeling (séntana).
De meest voegzame wijze is die sub aomschreven,
waarmede gepaard gaat eene verloving van 3 tot 0
maanden, doch deze wijze heeft gaandeweg algemeen
plaats gemaakt voor het merangkal. Dadelijk nadat
do schaking volbracht is, namelijk het meisje ten
huize van een vriend is ondergebracht, wordt daar
van aan het betrokken hoofd kennis gegeven. Blijft
het meisje haren minnaar getrouw, dan beginnen de
onderhandelingen met de verwanten van de vrouw
over het bedrag van den koopprijs (patoekoe). Vol
gens de adat mochten de bloedverwanten van het
geschaakte meisje, haar achterhalende vóór de
schuilplaats bij den vriend was bereikt, den schaker
straffeloos dooden.
Ook na eene schaking zonder voorafgaande toe
stemming van het meisje, volgt veelal eene minnelij
ke schikking; blijft het meisje zich echter verzetten,
dan zou de schaker, als schuldig aan menschenroof,
volgens de adat, des doods schuldig zijn.
Is na minnelijke schikking de jonge man niet in
staat den koopprijs te voldoen, dan kan hij bij de
ouders van het meisje gaan werken tot het verschul-
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digde is inverdiend. In het geval, onder & bedoeld,
komt de man bij zijne schoonouders inwonen.
Polygamie is toegelaten en de gegoede Baliërs
hebben dan ook in den regel meer dan ééne vrouw.
Het verbod van huwelijk vanwege bloed- of aan
verwantschap gaat bij den Baliër veel verder dan bij
ons, omdat bij hem alle verwanten van dezelfde ge
neratie onder eenzelfde categorie van kinderen, ne
ven, ooms, enz. gebracht worden. Zoo beschouwt hij
den vollen neef van zijn vader als zijn oom, den
grootvader van zijn neef als zijn grootvader, het
kind van zijn broeder als zijn kind. Een Baliër mag
bijv. niet huwen met de schoonmoeder van zijn
kind, ook niet met de weduwe van zijn achterneef.
Verder ook niet (hier is sprake van geestelijke ver
wantschap) mot de VTOuwelijke verwanten van zijn
huispriester of zijn priester-onderwijzer (goeroe), als
ook niet met de zusters zijner medeleerlingen bij denzelfden padanda. Overtreding van dat verbod wordt
bloedschande (agamija gamana) geno'emd en, omdat
zulks onheil over het land brengt (trangtrang ning
boewana = het verstoken blijven van het land van
regen), destijds met den dood gestraft. De voltrek
king van die straf mocht niet cens aan land plaats
hebben, omdat lichaam en bloed des bloedschenders
de aarde zouden verontreinigen en zoo werden de
schuldigen in zee verdronken.
Overspel (makakaroeh) behoort wel is waar tot de
zware adat-misdrijven, doch is niet altijd onheil aan
brengend voor het land. Dit is weer wel het geval, in
dien vrouwen uit de twee hoogste kasten (Brahma
en K^atria) zich aan een Soedra man overgeven.
Verkrachting van niet huwbare meisjes wordt
mede streng gestraft.
Onechte kinderen staan bij hunne geboorte builen
de vier Balische menschcnklasscn. Hebben zij ie
mand van de Triwangsa tot vader, dan kunnen zij
later tot de Socdra’s of Perbali’s gerekend worden.
Het lijk van een Baliër moet te eeniger tijd ver
brand worden, daar zonder die verbranding dc ziel
niet ten hemel kan varen. Zijn er geen middelen ge
noeg om do kostbare verbrandingsplcchligheid spoe
dig te doen plaats hebben, dan wordt het lijk eerst
begraven, om later, hetzij afzonderlijk, hetzij bij
voorkomende lijkverbranding in de familie, mede
verbrand te worden. Dit wachten op eene gelegen
heid kan jaren en jaren duren cn mocht intusschen
het lijk vergaan zijn, dan wordt dc overledene een
voudig in cfTigie verbrand, waarbij een uit lontarblad gesneden of op een plankje gctcokend poppetje
(adëgan), voorstellende man of vrouw, als plaats
vervanger dienst doet, een middel dat ook ten bate
van buiten het eiland gestorven Baliërs aangewend
wordt. Kan de verbranding spoedig plaats hebben,
dan wordt hot lijk aan huis bewaard, in een speciaal
daarvoor vervaardigde doodentent (baló-bandoeng),
hetgeen uiteraard bij gegoeden steeds gebeurt. Door
allerlei middelen worden de lijken dan zooveel mo
gelijk tegen spoedige ontbinding beschermd, in doe
ken gewikkeld, gekist en met kostbare weefsels over
dekt. Spijs, drank, sirih en schoon waschwater wor
den dagelijks voor do naar vrijmaking hunkerende
ziel neergelegd. In den bodem der kist zijn eenigo ga
ten geboord, om hot lijkenvocht, dat in bakjes opge
vangen en daarna begraven wordt, door to laten.
Zoolang het lijk boven aarde is, brandt voor het
huis een met doek of chincesch papier omfloerste
lantaarn (damar-kocroeng) on worden er herhaal
delijk doodenmalen gegeven en andere godsdienstige
formaliteiten verricht, waarbij do padanda voorgaat.
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Bij dc aanzienlijken cn in de eerste plaats bij de vor
sten, blijft een lijk soms eenigc maanden in het sterf
huis en wel, omdat het gereed maken van al hetgeen
voor de plechtige overbrenging van den doode naar
de verbrandingsplaats veel tijd kost en verder omdat
gewacht wordt op ccn extra gunstig tijdstip, door
den padanda uitgevorscht, om de ziel haar vrijheid
te geven. Is de dag eindelijk daar, dan wordt het lijk,
na in een kist (petoelangan), gelegd te zijn waar
aan een dierenvorm, verschillende naar den stand
van den doode, meest dien van een leeuw of koe, ge
geven is, boven op een hoog pyramidaal toestel, wadah, geplaatst on met veel opgewekte drukte en for
maliteiten in optocht naar do sëma gebracht. Zijn er
meerdere wadah’s (de andere gewoonlijk van kleiner
afmetingen), dan wijst zulks op de mede verbran
ding van vooroverleden cn voorloopig begraven fa
milieleden. Voor dc Triwangsa heet het toestel badé
en is dan in verdiepingen (toempangs) verdeeld, wier
aantal, dat altijd oneven moet zijn, grooter is naar
mate de overledene tot een hoogere kaste behoorde.
De Dewa’s Agoeng van Kloengkoeng hadden recht
op het maximum van elf toempangs. De lijkbaar van
een padanda is niet overdekt en heet padmasana.
Deze wada’s en bade’s zijn, soms reusachtige tot
twintig Meter hooge, kunstig bewerkte gevaarten,
veelal als hoofdfiguur voorstellcnde een garoeda (het
mythische rijdier van Vishnoe), die met uitgespreide
vleugels de lijkbaar draagt, terwijl er nog verschil
lende afbeeldsels van dieren, gedrochten en raksasa’s
zijn aangebracht. De toestellen hebben een geraamte
van bamboe cn rotan on worden verder bewerkt met
papier en kapas van verschillende kleuren, waarbij
geel, rood en blauw, in eenigo nuances, het meest
vertegenwoordigd zijn; verder met stukjes zijde,
veel klatergoud en in vergulde lijsten gezette spie
geltjes. Dc kosten bedragen wel eens duizenden.
Op de Söma aangekomen, wordt het lijk met de
pctoelangcn, langs ccn daarvoor vervaardigd schuin
afloopende brug, uit de wadah naarden brandstapel
gedragen en, nadat de padanda het, onder het uit
spreken van gebeden, nogmaals met gewijd water be
sprenkeld heeft, verbrand. Tegelijkertijd worden van
boven uit dc wadah’s jonge kippetjes losgelaten, die,
al fladderende naar den grond, de ziel het vliegen
moeten loeren. De met zooveel zorg en kosten gecon
strueerde wadah’s worden, na door dc menigte en
voornamelijk do jougd, geplunderd te zijn, mede in
de asch gelegd. Na afloop der verbranding worden de
niet door hot vuur verteerde doelen van het lijk, zooals eenigo beenderen, fijngestampt en tegelijk met de
asch in zeo of, indien do zee ver af is, in een rivier ge
worpen. De bedoeling hiervan is, de totale vernieti
ging van hot doodo lichaam, opdat de ziel, die zich
weder op aarde moot incarneeren, niets van haar
vorige omhulsel kunne terugvinden.
Niet alle lijken mogen verbrand worden. Die van
tor dood veroordeelden, pokkenlijders, zwangere
vrouwen, mogen niet — cn die van lcpralijdcrs eerst
na een groot aantal jaron (10 tot 25 jaar, naar ge
lang van den stand) verbrand worden.
Door do verbranding wordt do ziel goloutord en
vrijgemaakt cn gaat dan hot eerst naarde „AjatanaEstaua”, waarovor een schrijver „begawan-ponjarikan” gesteld, is, dio een ondorzook naar den levens
wandel van don overledene instolt. Het helpt iemand
niet zijne zonden te verzwijgen, daar bij pogingen
daartoe, dc lichaamsdeelen, waarmede gezondigd is,
zelf liet woord nemen on alles opbiechten. Zij, die
naar de hel verwezen zijn, worden overgeleverd aan
„Sang Kingkara Bala”, handlanger van „Sang-

I

t

124

.
1

BALIËRS.

Jamadipati”, opperste gebieder van de hel. De an
dere zielen gaan volgens het volksgeloof, althans van
j /S-itJ&A een deel der Baliërs, hunne opwachting maken bij
piwa-Maha Dewa in den tempel van Bësakib, om
5,' j
' daarna een of meer hemelafdcelingen te doorloopen
v/ '
en zich ter bestemder tijd te rcïncameeren.

t?
De volksvermaken en spelen besprekende, mag
^ Ce- * men wel in de eerste plaats de Balische gamelan noe‘
men. Geen groot feest, geen groote processie, geen
luisterrijke ontvangst, geen wajang-vooi*stelling van
/
eenige beteekenis of de gamelan is er bij. Overeen
komstig de Javaansche ingericht, is de Balische
’’ -r- !
„C,
. echter forscher van geluid, doordat de instrumenten
t
over liet algemeen ook grootcr zijn.
De wajang (tooneelspel) bestaat uit de volgende
soorten: Wajang-pawa, wajang wong, gamboeh,
ardja en topeng, alle door personen vertoond, en
wajang-gèdog met leeren poppen. Voorgesteld wor
7 Cfden brokstukken uit Bharata-Joeda en Ramajana,
wederwaardigheden van den held Pandji, histori, - sche en gebaliniseerde maleische verhalen.
f
Onder de vele soorten van Balische volksdansen
staat die der Lègongs boven aan. Lègongs zijn kleine
/•s<
uitverkoren meisjes, die door de vorsten worden ge■ i’ I
. % /
houden en alleen voor hem of voor hooge’gasten mojA
gen dansen, in de poeri verblijf houden en steeds
| //£
door hoog geleide gechaperonneerd worden. Rijk
> I
uitgedoscht en voorzien van waaiertjes, voeren zij
ril
< U een zeer gratieusen en coquetten dans uit. Geen man
: mag met haar dansen. Gandroengs zijn als meisjes,
ongeveer als de lègongs, verkleede kleine jongens,
die een soortgelijken dans ook met veel gratie uit1' /.ƒ
voeren. Over hen waakt echter geen streng geleide
p. 1 \
en niet alleen dat mannen met hen mogen dansen,
^
- maar zij worden ook door mannen geliefkoosd.
Djogèds zijn volwassen publieke danseressen.
- !
Verschillende soorten van schermdansen worden
uitsluitend door mannen uitgevoerd.
Tot de meest geliefde uitspanningen behooren de
hanengevechten. Onder het vorstenbestuur hadden
herhaaldelijk groote algemeene, door het gezag uit
geschreven, hanengevechten plaats, niet alleen als
vermakelijkheid, maar ook- en wel in de eerste
plaats als middel om aan geldmiddelen te komen. Nu
eens was het ten bate van den radja zelf, dan weder
voor de Poenggawa’s en eindelijk ook voor de desaen soebak-vereenigingen. Daarbij was voor de be
trokken onderhoorigen of leden het meedoen aan de
weddenschappen en het medebrengen van vechtha
:
nen voorgeschreven. Een groot percentage der inleggelden werd als recht of belasting ingehouden. Ook
l
de vorsten en grooten lieten zich bij die gelegenheden
niet onbetuigd en bij de onderling gehouden wed
strijden gingen groote sommen, tot duizenden rijks
daalders toe, om. Ook onder de dessalieden werden
betrekkelijk groote sommen verwed en menigeen
had, na afloop der feestelijkheden, al wat hij bezat
f,
verloren. Thans is het verleenen van vergunningen
I i!
tot het houden van hanengevechten ter zeerste be
perkt. Op het wreede van dergelijke spelen is boven
reeds gewezen. Aan een der pooten der strijders
wordt namelijk een lange vlijmscherpe stalen spoor
bevestigd, met het gevolg, dat de strijd in den regel
met den dood van een der partijen en soms van beide
i; .
partijen eindigt. De vorsten hadden wel honderd en
i
i :
meer vechthanen, waarover een of meer afzonderlij
?• :l
ke beambten gingen.
; ;
Andere meer onschuldige spelen zijn het vlieger
oplaten, tollen en knikkeren.

:

^ 1 fs&Z»
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:

Landbouw, veeteelt en nijverheid. De Baliërs zijn , .
uitmuntende landbouwers en veehouders. In dq>’-c"
cultuur van rijst zijn zij, zoowel wat betreft de grond-.
*
bewerking en de irrigatie als het gewasonderhoud,*
het verst van alle Indische volken. In het graven-’) i v :
van tunnelwaterleidingen, waarvan er zijn van ruim v f •'
1 K.M. lang, het maken van aquaducten en van
v* tC
stuwdammen zijn zij zeer bedreven, terwijl de'v-j . . ,y
logische en doeltreffende wijze van w&teraftap ook"e"
zeer de aandacht verdient. De zorg voor de irrigatie j^
en voor alles wat met den sawahbouw samenhangt'- '"\
is opgedragen aan de Soebakvereeniging (sëköha" j/'l. „
soebak) — zie boven. — Deze organisatie, die bui-'
tengewoon goed voldoet, is niet van Hindoeschen
doch zuiver Balischen oorsprong. Het spreekt van
zelf, dat verschillende godsdienstige gebruiken aan
het landbouwbedrijf, vooral den rijstbouw, verbon
den zijn.
Behalve rijst worden verbouwd klapper, koffie,
katjang-tanab, tabak, djagoeng, kapas (voorname
lijk op Lombok), indigo, uien (voornamelijk in het
Batoergebied), arèn, lontar, vruchten (veel in Ka- <rangasëm) en allerlei producten voor huishoudelijk
gebruik.
De runderen en varkensfokkerij neemt mede eene
voorname plaats in het Balische leven in. De run
deren worden met een teedere zorg behandeld en
vooral in de afdeeling Boelèlèng laat het onder
houd dier dieren niets te wenschen over. Uitvoer
van ossen en stieren zoomede van varkens heeft op
groote schaal plaats. Bij de hoenderteelt speelt het
fokken van goede vechthanen een voorname rol; do
eenden- en ganzenfokkerij is van eenige beteekenis.
Aan vischvangst wordt weinig gedaan. '
Op industriegebied neemt de kunstnijverheid der
Baliërs een hoogst eervolle plaats in. Deze uit zich
in de bouwkunst, beeldhouwkunst, de houtsnijkunst,
do metaalbewerking, het vlechten, het weven en ook ,
in het schilderen en teekenen. De kunst op Bali leeft /
nog en vormt met volksleven en volksgodsdienst
één geheel. De monumentale poorten van tempels
en voorname woningen en de van rclief-figurcn voor
ziene muurvlakten van tempels trekken zeer do
aandacht. De versieringsmotieven verraden den
Hindoeschen invloed en zijn over het algemeen met
veel talent en veel gevoel voor schoonheid uitge
voerd. Het daarvoor gebezigde materiaal is zachte
zandsteen (paras), dat ook voor muurranden, poortlijsten en beelden (togogs) gebruikt wordt. De wijze
van combinatie van rood en baksteen en grijzen
natuursteen getuigt van een fijnen, artistieken
smaak. Het houtsnijwerk valt op deurpancclen,
lijsten en stijlen zoomede op voetstukken van gamclaninstrumenten te bewonderen. Het is wel eens
polychroom beschilderd en verguld.
De goud- en zilversmeed- en drijfkunst staan op
hoogen trap en ook in het incrusteeren met stukjes
gouddraad of goudblad is de Baliër een meester. Op
de gouden schalen van vorsten en aanzienlijken treft
men vaak mooi gedreven motieven, o.a. jaehttafereelen of fragmenten uit de wajangverlial en voorstellende, aan. Het smeden van wapens, hoofdzakclijk krissen, met de daarbijbehoorendo pamorsmeedkunst wordt verdienstelijk beoefend. De krisheften
worden, in verschillende typen, vervaardigd van
gedreven goud (gewoonlijk voorzien van edelsteenen)
van vlechtwerk van gouddraad en reepen goudblad
over een houten geraamte; van ivoor en van kost
baar hout.
Het koper wordt hoofdzakelijk in Kloengkoeng
verwerkt tot attributen van den padanda als bid-
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• f;J> -■ schel, wierrookvat, lamp, driepoot enz en verder
tot gamelaninstrumenten. Met smalle, glanzende
vuurroode, gele en zwarte bamboereepen weet do
Baliër keurige tasschen (gëgandëg en kampëk) en
sirihdoozen (pënginang) in allerlei grootten te
vlechten. De tasschen, die zeer duurzaam zijn, heb
ben soms een hoekbeslag van goud. Vlechtwerk
voor tijdelijk gebruik bij godsdienstige feesten en
voor erfingangen wordt, ook met verschillende mo
tieven, van lontar- en klapperbladeren gemaakt.
Het weven is algemeen verbreid. Het „ikatten”
d.i. vóór het weven het patroon aanbrengen op
' ■
schering- en inslaggarens of alleen op de inslaggarens, door dezen plaatsclijk te omwinden en te kleu
ren, komt hoofdzakelijk in Karang-asëm en Boelèlèng voor. Van goud- en zilverdraad wordt veel ge
bruik gemaakt en ook daarmede worden vaak ar
tistieke motieven verkregen. Verder is op Bali vrij
algemeen het beleggen van zijden doeken met
bladgoud in verschillende patronen.
De schilderkunst bepaalt zich tot het beschilderen
van katoenen gordijnen of houten schermen met
tafereelen uit de klassieke heldendichten en wajangverhalen of met symbolische voorstellingen.
Tot de kunstnijverheid kan ook nog gerekend
worden de pottenbakkerij, meer speciaal het ver
vaardigen van de sierlijke langhalzigo Balischo
waterkannen (tjaratan). Bij de aanzienlijken voor
ziet men dergelijke kannen wel eens van een gouden
tuit. De ornamentiek dringt bij don Baliër overal
door. Er is bij hem — om het in het algemeen uit te
drukken — geen voorwerp of bouwwerk of er zit
versiering aan.
Onder de andere takken van industrie dienen
vermeld te worden het maken van zout door uit
damping van zeewater; het maken van palmwijn
en palmsuiker; het branden van kalk; het bakken
van mctselstcenen; het vervaardigen van djoekoongs
(roeivaartuigen).
Voedsel en (jenolmiddclen. Het hoofdvoedscl der
Baliërs is rijst, behalve op het eiland Pcnida, in het
Seraja gebergte (Karang-Asöm) en in liet oostelijk
gedeelte van Boelèlèng, waar de bevolking hoofd
zakelijk van djagoong leeft. Do gewone toespijzen
van Inlanders als sajoer en sambal zijn bij do Baliërs
ook in gebruik. Hot geliefde vlecschgerecht is hot
varkonsvlecsch; speenvarkens weet de Baliër zeer
smakelijk klaar te maken. Het nuttigen van rundvleesch is hem verboden; van karbouwenvleosch
toegestaan.
Men eet tweemaal daags; ’s morgens om 8a9uur
en ’s namiddags te ongeveer 6 uur. Do gewone
drank is walor; palmwijn wordt veel gedronken en
ook hot gebruik van arak en andcro sterke dranken
is den Baliër niet vreemd. Onder do genotmiddelen
neemt hot opium een voorname plaats in; hot ge
bruik daarvan is over geheel Bali verspreid, zelfs
onderdo vrouwen. Verscheidene radja’s en grooteren
waren er in hevige mate aan verslaafd. Vormoedclijk
heeft, na de invoering der opiumregie op Bali, do
voortdurende stijging dor prijzen van het genot
middel, in verband mot den spaarzin der Baliërs,
liet gebruik reeds doen verminderen.
Tot de meest voorkomende ziekten onder do
Baliërs bohooren venerische ziekten on kropgezwel
len (struma), terwijl lepra ook tamolijk verbreid is,
niettegenstaande lepralijders van ouds afgezonderd
worden. Vroeger was Bali berucht om zijn pokken
en cholera epidemiën, doch in dien toestand is inCA'
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tusschen door vaccinatie en rationeele hygiënische
maatregelen groote verbetering gekomen. De krop
gezwellen worden het meest onder de bewoners der
bergstreken opgemerkt; zelfs jonge meisjes lijden
er aan.
Tijdrekening. Voor de gewone tijdrekening ge
bruikt de Baliër drie tijdkringen, respectievelijk van
5 (Pantja-wara), 7 (Sapta wara) en 30 dagen (wawaran, oekoe) in onderling verband. Die van 5 bestaat
uit de bekende Javaansche passerdagen: Manis
(Legi), Pahing, Pon, Wagó en Kliwon; die van 7
Radité (Zondag), Tjoma (M), Anggara (Di), Boeda
(W.), Wraspati (Do.), Soekra (V.) on Sanis Tjara
(Zaterdag). Om dezelfde combinatie van dagen
uit den Ion en 2en cyclus te doen terugkeeren moe
ten er 35 dagen = de duur van een Balische maand,
verloopen. De Balischo maand begint steeds met
Radité-Manis en eindigt steeds met Sanis-TjaraKliwon, in één woord ook „Toempëk” genoemd. Een
bepaalde combinatie uit de drie perioden tegelijk,
als Boeda-Kliwon-Galoengan, komt na 210 dagen
terug. Zulk een tijdvak van 210 dagen is een Balisch jaar „oton”. Godsdienstige en familifeestdagen
houden daarmede verband en zijn in zooverre ge
makkelijk te onthouden, dat zij steeds met denzelfden dag der week, in een vaste combinatie met da
gen der twee andere cyclussen, samenvallen. De
leeftijd van een persoon wordt ook in otons opge
geven. Do groote massa van het volk kent wel de
data van de jaardagen (odallan) in het gezin, doch
het betrekkelijke jaar der geboorte niet, zoodat men
de verjaardagen viert zonder te weten hoe oud de
jarigen zijn. Bij de hoogere standen wordt van den
datum der geboorten nauwkeurig aanteekening
gehouden.
Voor het borekenen van goede en slechte dagen
is aan alle dagen dor drie cyclussen een vast cijfer
toegekond. Do som der drie cijfers van zekere com
binatie is het standgotal van den dag, die door die
combinatie wordt aangeduid. Ook bij de Baliërs
is het getal 13 onheilaanbrengend. Voor bovenbe
doelde berekening .wordt in belangrijke gevallon ook
gebruik gemaakt van tijdkringen van 2, 3, 4, 6, 8
en 9 dagen.
Behalve do oton kent de Baliër ook hot maanjaar
(tiban, temooang), verdeeld in 12 maanden (sasih)
van 29 a 30 dagen, die eonvoudig de le, 2e, 3e enz.
en 12c maand genoemd woxdon. Do Sasih’s worden
onderverdeeld in twee tijdvakkon, een van de was
sende maan (tanggal) en con van de afnemende
maan (panglong). Mot vollo maan (poernama) en
nieuwe maan (tilöm) mogen gcono zaken gerecht
worden. Hot jaartal houdt thans mot het maanjaar
verband; een niouw jaar begint echter niet op den
Ion der le maand maar op den Ion der 10e maand.
Het jaartal (Balisch „Isaka”; Javaansch „AdjiSdki”) is van Java ovorgobracht on hoewel aange
nomen kan worden, dat do jaartallen op Java en
op Bali oorspronkelijk met olkandor overeen kwa
men, vorschillon zij thans ongoveer 9 jaar met el
kander. Dit verschil, is hoofdzakolijk hieraan toe
te schrijven, dat men op Java cordor dan op Bali
er toe is overgegaan, om do jaartelling, die oorspron
kelijk naar hot storrojaar gerogold was, naar hot
maanjaar to richton. Ook tusschen do Balischo land
schappen onderling had men verschillen in do tijd
rekening, zij het ook geringe.
[ Verdor kont,dp Baliër nog oen derdo categorio
van jaron, namelijk het storrojaar, on zulks ton bohoevo van landbouwaangologonheden. Men regelt
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er namelijk het tijdstip, waarop met de landbouwwerkzaamheden moet aangevangen worden, naar
den stand van opvallende sterrebeelden, hoofdzake
lijk Orion en de Pleiaden. Als bijzonderheid kan
medegedeeld worden, dat het complex Orion-Stier
Pleiaden bij den Baliër één sterrebeeld vormt, voor
stellende een door een olifant getrokken ploeg.
Door den intellectueelen Baliër wordt onze alma
nak meer en meer geraadpleegd.
Het Balische uur duurt l1/, maal zoolang als het
onze; het etmaal wordt in 2x8 uren verdeeld. De
dag begint bij zonsopkomst zoodat het, te half acht
van onzen tijd, één uur bij dc Baliërs is. Hun uur
werk (penalikan) fungeert naar hetzelfde beginsel
als de zandlooper, doch, in plaats van zand, wordt
water als hulpmiddel gebezigd. Een klapperdop of
koperen nap met een klein gaatje in den bodem
wordt in een kom of bak met water geplaatst, loopt
na zeker vrij constant tijdsverloop vol en zinkt. Tot
de beambten in de poeri’s behoort ook een klokkeman, die steeds op het toestel heeft te letten en het
verstrijken van een Balisch uur op een groote trom
(bedoeg) moet aangeven. Het toestel is echter hoogst
onbetrouwbaar en maakt, als te begrijpen is, lang
zamerhand voor onze klokken en horloges plaats.
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Rechtspraak. Oorspronkelijk toen de desa’s evenzooveel op zich zelf staande bestuursgebieden waren,
berustte de rechtspraak uitsluitend bij de desavereenigingen, wier rechtsmacht oudtijds dan ook on
beperkt moet geweest zijn. Langzamerhand, naar
mate door het hebben van gemeenschappelijke be
langen de désa’s groepsgewijze met elkander ver
bonden werden, en men, ter beslechting van geschil
len tusschen de desa’s, behoefte gevoelde aan een
hoogere macht, ontstonden eerst vaste arbiters,
waaruit weder vorsten zijn voort gekomen. Behalve
dezen oorsprong van de vorstelijke waardigheid op
Bali, kan ook als vrij zeker aangenomen worden,
dat van Java geïmmigreerde vorstentelgen of andere
hoogaanzienlijken op Bali tot vorst werden verheven.
De vorsten stelden als opperste rechtbank in een
college van Brahmanen, den Raad van Kerta’s.
Het is mogelijk, dat oorspronkelijk bedoeld was, dat
college een zelfstandige rechtsmacht toe te kennen;
het is ook mogelijk, dat het van den beginne af een
adviseerend lichaam was; zooveel is echter zeker,
dat de Balische vorsten, despotisch en autocratisch
als zij waren, in lateren tijd willekeurig in de recht
spraak ingrepen. Deze opvatting vond steun in den
Balischen, ook in het wetboek Adigama gehuldigden
rechtsregel: „agama alat dening paswara, paswara
alah dening pakajoenan” hetgeen beteekent dat,
indien er strijd is tusschen de wetboeken en de
paswara’s (vorstelijke ordonnantiën in het algemeen)
' hetgeen deze laatsten bevatten beslissend is, en dat,
bij verschil tusschen de paswara’s en den wil van
den regeerenden vorst, die wil de overhand heeft.
De Balische vorst behoefde zich dus noch door de
oude wetboeken noch door de voorschriften zijner
voorgangers noch door de vonnissen der Raden van
Kerta’s gebonden te achten.
De desavereenigingen gingen echter niet zoo spoe
dig er toe over, eene zaak hoogerop te brengen.
Eerst als alle pogingen tot minnelijke schikking ge
faald hadden, werd vonnis gewezen, waarbij meestal
aan een der partijen (tjor anèh) of aan beiden (madéwagama) den eed in den dorpstempel opgedragen
werd en slechts in geval de leden der Vereeniging
niet tot eenstemmigheid konden komen of de vereeniging de macht miste om hare uitspraken te doen

eerbiedigen, werd de zaak ter kennisse van den
Poenggawa, respectievelijk den Radja gebracht.
De rechtspraak der desavereeniging was gebaseerd
op de bepalingen van het desareglement. Op overtre
ding der daarin vervatte voorschriften waren boeten
gesteld, die ten bate van de dorpskas kwamen. Bij
wanbetaling van de boete binnen den daarvoor
gestelden termijn, gewoonlijk een Balische maand
of 35 dagen, kon op het huis en andere goederen van
den veroordeelde beslag gelegd worden. Was een
jaar daarna de boete nog niet betaald en bleek de
schuldige niet voornemens te zijn om vergiffenis te
vragen of te gaan verhuizen, dan werd hij van al
zijne rechten in de desa ontzet en kon desnoods met
geweld van het desagebied verwijderd worden.
De rechtspraak der Raden van Kerta’s berustte,
behalve op de oude wetboeken, waarvan een groot
aantal, zeker meer dan tien, aanwezig is, en waarvan
Agama en Adigama de voornaamste zijn, ook op de
paswara’s. Het genoemde wetboek Agama is rijk
aan rechtstreeks uit Hindoewetboeken overgeno
men bepalingen, waarnaast andere voorkomen, die
van Javaanschen of Balischen oorsprong zijn. In
tegenstelling met de dorps- en soebakreglementen,
volgens welke alle leden, onafhankelijk van de
kaste waartoe zij behooren, in wetten en verplich
tingen volkomen gelijk staan, treedt in de wetboe
ken en paswara’s het kastenstelsel sterk op den voor
grond. Volgens de wetboeken levert het feit, dat
iemand iets misdoet tegen een van hoogere kaste,
eene verzwarende omstandigheid op, terwijl in het
omgekeerde geval juist verzachtende omstandig
heid wordt aangenomen. Eensoedra, die een Brah
maan ernstig beleedigde, was des doods schuldig;
een Brahmaan, die een Soedra beleedigde, behoefde
slechts een boete ter waarde van eenige tientallen
van centen te betalen. Op lichamelijke beleed i gin gen
van een mindere tegen een meerdere staan vermin
kende straffen als afkappen van hand of voet, ter
wijl overigens de straffen, namelijk volgons de Bali
sche wetboeken, zich bepalen tot geldboeten en
doodstraf, met dien verstande, dat in vele gevallen
afkoop van de doodstraf met een som gelds toege
laten is. De vorsten achtten zich, zooals boven reeds
opgemerkt werd, niet aan eene rechterlijke uitspraak
gebonden en legden vaak met de grootste willekeur
straffen, waaronder wreede en onmenschelijke, op.
De vorst van Lombok paste ook gevangenisstraf en
tewerkstelling in onbetaalden arbeid toe. Wegzen
ding naar een oord van ballingschap was zoowel op
Bali als op Lombok bekend.
De meest bekende en van veel slaatsmanswijsheid /O.
getuigende paswara’s zijn die van de vorsten van,1/ ,
Lom bok, waarvan een groot aantal door den Heer vi '
F. A. Liefrinck verzameld en, bij zijn werk „Dej£>/
landsverordeningen der Balische vorsten van
bok”, ook in Hollandsche vertaling, uitgegeven is.
Op Lombok vond men dan ook onder de Baliërs
geregelder en betere bestuurstoestanden dan in de
rijkjes op Bali.
Ten aanzien van den vorm van rechtspleging
bij de Raden van Kerta’s zij opgemerkt, dat liet
procesrecht zeer formalistisch was. Het ontaardde
maar al te vaak in een vormendienst, waarbij liet
werkelijk recht doen op den achtergrond geraakte.
Aan die rechtbanken waren — en zijn nog — toege
voegd twee beambten, Kantja’s of, zooals ze op
Lombok genoemd worden, Djëdjénëngs, die als
pleitbezorgers, griffiers, c.q. ook als deurwaarders
en alleen rechtsprekende rechters konden optreden.
Was een klacht of vordering ingediend, dan onder-
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BALIERS.
zocht een der Kantja’s, daartoe door don vorst aan
gewezen, de zaak door het hoorcn van getuigen als
anderszins en maakte daarvan een relaas (soeratkanda) pp. De andere Kantja, die aan de tegenpartij
werd toegevoegd, omschreef het verweer, ook in een
soerat-kanda. Na afloop van het voorloopig onder
zoek, werden de partijen bij oproepingsbrief, waarin
de klacht of vordering in het kort was uiteengezet,
aangezegd op een bepaalden dag onder medebrenging van hunne getuigen en bewijsstukken, voor de
recht bank te verschijnen. Op de terechtzitting las do
eerste Kantja zijp soerat-kanda voor, waarop door
den Kantja der tegenpartij, door voorlezing van
zijn verweerschrift, geantwoord werd. Als regel werd
op deze stukken recht gedaan en werden zelden aan
partijen of getuigen vragen gedaan. Van de soeratkanda hing als het ware alles af; werden daarin fou
ten in eigennamen of data gemaakt, dan was dat
voldoende om den eisch niet toe te wijzen. Van de
partij, die volgens Balische begrippen, de meeste
waarborgen voor betrouwbaarheid gaf, werd do
beslissende eed gevorderd; vaak werd aan beide
partijen de eed opgelegd. Voldeden in dit laatste
geval beide partijen er aan, dan bleef de zaak on
beslist. Van het vonnis (soerat papëgatan) bekwa
men partijen afschriften en werd een afschrift den
vorst aangeboden.
Het inheemsche recht maakte geen onderscheid
tusschen burgerlijke en strafzaken. Een misdrijf
werd door dengene, ten wiens nadcelc het gepleegd
was, vervolgd of aanhangig gemaakt. Volgde op
zijne aanklacht, wegens gebrek aan bewijzen, geeno
veroordceling van den beschuldigde, dan viel de op
het misdrijf gestelde straf op den aanklager terug.
Bij burgerlijke zaken werd de eischor, die de recht
matigheid van zijne vordering niet kon aantoonen,
veroordeeld tot betaling aan den gedaagde van het
dubbele van het door hem geëischto bedrag en van
een even grooto boete. Gelijk lot onderging wederkeerig de gedaagde, die een schuld ontkende, waar
van de rechtmatigheid wel door den eischer kon
bewezen worden.
Voor het aanhangig maken van elke rechtszaak
had de aanklager een zekere som (wang toh of bijagadé), waarvan het bedrag van den aard van het
ten laste gelegde misdrijf of de hoegrootheid der
ingestelde vordering afhing, bij den Kantja te stor
ten. Dit geld werd tusschen de rechters en de
Kantja’s verdeeld; bovendien mochten do Kantja’s
vergoeding voor het opmaken der verschillende
soerats eischen. Van de betaalde boeten kregen, be
halve de rechters en Kantja’s, ook de vorsten een
aandeel. Op vele vergrijpen, vooral die tegen het
kasten wezen en de zeden, stond do doodstraf, ook op
manslag. Die wegens manslag kon, in sommige
gevallen, door eene boete vervangen worden, maar
dan was bovendien een bijzondere betaling (pangili
sawa) ten behoeve dor nagelaten betrekkingen ver
schuldigd. Hetzelfde werd geëischt, wanneer het lijk
van den gerechtelijk ter dood gebrachte door do
familie werd opgevorderd. Het pangili-sawa is te
beschouwen als een losprijs voor het lichaam van
den veroordeelde, waarover de beleedigdo partij
de beschikking had gekregen. Ook bij berechting
van eene verwondingszaak werd in den regel eene
extra betaling (patiba-djampi) ten bate van den
verwonde geëischt.
Als deugdelijke bewijsmiddelen worden in de wet
boeken aangegeven Saksi, lëkita en boekti. „Saksi”
zijn de getuigen; met „lëkita” wordt bedoeld al het
geen uit mededeelingen, gezegden en verklaringen
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en met „boekti” al hetgeen uit de gedragingen en
handelingen van den beschuldigde blijkt. Onder
„boekti” resorteert ook het in bezit hebben van
verdachte, met het gepleegde misdrijf in verband
staande, goederen. In bewijskracht staat boekti
bovenaan, waarop achtereenvolgens lëkita en saksi
volgen.
Bij de aflegging van den eed wordt meermalen
(vroeger bijna altijd) de tegenwoordigheid van eedshelpers (pëtabëh) vereischt, wier aantal, tot een
maximum van negen, verschilt naar gelang van de
zwaarte van het misdrijf of de grootte der vordering
Deze eedshelpers moeten zijn volwassen, gehuwde
en kinderen-bezittende mannen of vrouwen, vrij van
lichaamsgebreken. Naaste familieleden zijn uitge
sloten en vrouwen mogen slechts hun bijstand verleenen aan vrouwen. Deze pëtabëhs behoeven niet
met de toedracht der zaak bekend te zijn, doch staan
slechts in voor de betrouwbaarheid van den te
beeedigen persoon en ondergaan met hem de gevol
gen van een eventueel valschen eed. Deze gevolgen
strekken zich uit tot het derde geslacht hunner na
komelingen en uit overweging, dat die gevolgen
voor ongehuwden en kinderloozen minder afschrik
wekkend zouden zijn, mogen dergelijkc personen dan
ook niet als pëtabëh optreden. Om de betrokkenen
de gelegenheid te geven tot het bijeenbrengen hun
ner aan de eischen voldoende eedshelpers, wordt
hun daarvoor een Balische maand of 35 dagen tijd
gelaten. In strafzaken kan ook aan den beklaagde
do zuiveringseed opgelegd worden.
Het eedsformulier (pamastoe), inhoudende het
geen men te beeedigen heeft en eene opsomming van
de onheilen, waardoor men getroffen zal worden,
bijaldien de gedane beweringen onwaar zijn, is op
een lontarblad gegrift en wordt door een kantja
voorgelezen, zoodra beide partijen met hunne ge
tuigen, eedshelpers en de voorgeschreven offeran
den verschenen zijn. Na het voorlezen wordt het
lontarblad opgerold en gestopt in een aarden potje
met water, dat door het daarover oplezen van eenige
verzen uit de wéda’s, door den padanda gewijd is
geworden. Nadat de beëedigde iets van dat water
gedronken heeft, wordt het lontarblad verscheurd en
het potje stukgegooid, waarmede de eedsaflegging
afgeloopen is. Lieden van kaste behoeven het water
niet te drinken doch worden er mede besprenkeld;
ook luidt het voor hen gebruikte formulier anders
dan dat der Soedra’s.
De vrouwen, onverschillig tot welke kaste zij behooren, konden, als minderwaardige personen, vol
staan met slechts do helft van het aantal getuigen
of eedshelpers, dat voor don man was voorgeschrevon; ook bedroegen do haar opgelegde boeten do
helft van die dor mannen. Bij wanbetaling van schuld
of boete, word eerst getracht het een en ander op
de roerende en onroerende goederen van den veroor
deelde te verhalen. Waren deze er niet of niet in vol
doende mate aanwezig dan kon de schuldenaar,
soms mot vrouw en kinderen, als slaaf verkocht of
verbannen worden.
Behalve de genoemde rechtbanken en rechters
had ook de Soebakvereeniging, het waterschapsbe
stuur, rechtsmacht. Geschillenen vergrijpen tusschen
soebakgenooten werden door do Soebakvereeniging
krachtens het soebakreglement afgedaan.
Bij do invoering van het rechtstrecksche Gouvernementsbestuur op Bali en Lombok, is de Balische
bevolking gelaten in het bezit van do inheemsche
rechtspleging, onder het voorbehoud, dat de laDdsinstellingen slechts toepassing mogen vindon, in-
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dien zij niet met de algemeen erkende beginselen
van billijkheid en rechtvaardigheid in strijd zijn, ter
wijl verminkende en folterende straffen zoomede het
inroepen van godsoordeelen als bewijsmiddelen
absoluut verboden werden. Onze invloed is steeds er
op gericht geweest om, zooveel mogelijk rekening
houdende met de adat, langzamerhand de zwaarte
en den aard der straffen meer — althans naar onze
begrippen — in overeenstemming te brengen met
het gewicht van het gepleegde vergrijp.
Thans is de rechtsmacht opgedragen aan a) de
districtshoofden (Poenggawa’s) als alleenrechtsprekende rechters in kleine zaken en b) de Raden van
Kerta’s, wier competentie zich over alle andere za
ken uitstrekt en door een Europeesch bestuurs
ambtenaar, met adviseerende stem, voorgezeten
worden. Het Hoofd van gewestelijk bestuur oefent
ten aan zien van de vonnissen der Raden van Kerta’s het re visierecht uit. Aan de Soebalc vereen igingen is officieel nog wèl, aan de desavereenigingen
geen rechtsmacht toegekend. Beide vereenigingen
passen voor kleine overtredingen tegen de betrok
ken reglementen een boetestelsel toe.
De rechters en Kantja’s van de Raden van
Kerta’s worden door de Indische Regeering bezol
digd ; de wang toh is afgeschaft en de boeten worden
in ’s lands kas gestort.
Onder het hoofd „rechtspraak”zij nog vermeld, dat
het rechtsbeginsel van„tangoeng-menanggoeng”(wederzijdsche verantwoordelijkheid), zooals het in de
Maleische landstreken genoemd wordt, ook in de Balische maatschappij bekend is. Verschillende bepalin
gen in wetboeken en paswara’s handelen daarover,
regelende de verantwoordelijkheid der desa’s voor
^ ^f binnen hun gebied of door een der desabewoners ge, I { I | - '■
pleegd vergrijp. Indien binnen zeker vastgestelden
-£ec. {'i c>A & 'termijn, de schuldige niet opgespoord en c. q. het
yl
'^ontvreemde niet achterhaald is, wordt de desbe;
treffende desa belast met de vergoeding der geleden
schade en de betaling van eene boete. De verschul'■ O
digde bedragen worden door het desabestuur over
alle hoofden van gezinnen of over een bepaalde
. f*% groep van personen in de desa omgeslagen. Thans
7’ '» * heeft toepassing van dat beginsel zelden plaats.
?€'‘&
G. F. d. B. K.
• - BALIGÉ.-Hoofdplaats van de onderafdeeling To. •A’f. K y fA/f'1 ba, afdeeling Bataklanden, res. Tapanoeli. Het ligt
Jr. d ; , aan den zuidoever van het Tobameer, aan het begin
■c. >7 J'
t; '”v'an Hen Z.O.lijken inham, welk gedeelte van dat
v y'
meer naar de marga, die het om woont, ook wel Tao
/.
Baligé wordt genoemd. De jaarlijksche regenval be
draagt 1900 m.M. Het is de standplaats van een con
troleur bij het B. B. Het plaatsje,is in de laatste
Cf:
jaren zeer vooruitgegaan. K
BALIGO (jav., soEND.)/zie BENINCASA.
BALIGOH en BONDO-RIMBOE. Namen op WestSumatra voor eene met de Timalid’s verwante vo
gelsoort, Garrulax bicolor; andere soorten zijn Girgoedei itam, Garrulax palliatus; Goedei binnang of
Bagoeh, Melanocichla Iv/jvbris, en Girgoedei, Rhinocichlamitrala, zijn soorten van verwante geslachten.
BAJJKPAPA N.„Plaats gelegen aan de gelijkna
mige baai(zie aldaar), afdeeling Samarinda, residen
tie Zuider en Ooster afdeeling van Borneo met eene
gemengde bevolking van Inlanders en vreemde Oos
terlingen van ongeveer 6000 zielen, waaronder een
honderdtal Europeanen.
De plaats dankt hare opkomst aan de petroleumhoudende terreinen in den omtrek. De Bataafsche
Petroleum Mij heeft er verschillende fabrieken (pa
raffine, kaarsen, smeerolie, zwavelzuur, salpeter■-
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zuur) en eene raffinaderij. Van Gouvernementswege
is er ten behoeve der scheepvaart een loodsdienst in
gesteld. In 1915 bedroeg de netto-inhoud,der bin
nengevallen schepen 2.002.442 M3.
BALIKPAPAN (BAAI VAN) Een diep.inloopende,
smalle baai aan HF O. kust van Bomeo, op ongeveer
1° 16' Z.Br., waarin de rivieren Semoei en Riko uitloopen en aan welker Z.O.kant de belangrijke neder
zetting der Bataafsche petroleum Mij is gelegen.
Vóór de baai ligt een drempel, waarover met hoog
water de grootste tankbooten kunnen passeeren;
langs de steigers der plaats vindt men diep water.
Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. III B.
BALINEESCH. Het Balineesch wordt gesproken
op liet eiland Bali en in een gedeelte van Lombok.
De taal heeft zeer sterk den invloed van het Javaansch ondervonden; in de eerste plaats ten ge
volge der vermenging der oorspronkelijke Baliërs
met de Hindoe-Javanen. Het sterkst merkt men
dien invloed op bij de zpogenaamde „hooge” woor
den. Hoewel men in liet Balineesch niet kan spreken
van wat men in het Jav., zij ’t ook minder juist,
taal-soorten noemt, hebben toch vele woorden een
aequivalent, dat gebezigd moet worden, bijv. als een
Soedra het woord richt tot iemand uit de hoogere
kasten, of door aanzienlijken onderling, voor zoover
re zij niet in eenige familie-betrekking slaan. Deze
„hooge woorden” nu zijn voor verreweg het grootste
aantal Javaanseh, doch meestal zulke woorden,
welke in het hedendaagsch Jav. ngoko-woorden zou
den genoemd worden. Ook de voorname woorden,
(Jav. krama-inggil), zijn hier talrijker dan in de
meeste verwante talen, wat eveneens op Javaanschen invloed wijst, en veelal zijn zij niet oorspron
kelijk. En zelfs onder de woorden, welke te zamen
den woorden-schat van het gewone, (minder juist
„laag” genoemde) Balineesch vormen, moet menig
Jav. woord voorkomen, dat een oorspronkelijk Bal.
woord verdrongen heeft, (vgl. v. d. Tuuk, Kawi-Bal.
Wdb. onder Bugbug). Door de op eenige plaatsen
voorkomende afstammelingen der oorspronkelijke
Baliërs, die Bali-aga genoemd worden, (althans
door de Bali-aga van Sëmbiran), wordt het tegen
woordige Bal. dan ook met den naam Javaansch be
stempeld. Evenwel is toch met zekerheid aan te ne
men, dat ook de taal dezer Bali-aga, ofschoon zij
geen „hooge” woorden kennen en hunne uitspraak
soms ouderwetscher is, als die eener kleine minder
heid, ook sterk onder invloed van de taal der omge
ving zal zijn gekomen, gelijk bijv. van de Bali-aga
van Bratan wordt medegedeeld, dat zij hunne taal
geheel aan het Bal. hebben gelijk gemaakt. Het
klank-stelsel van het Bal. komt in ’t algemeen met
het Jav. overeen; ook de zachte mede-klinkers kun
nen als sluiters optreden, alleen kent eerst-genoemde
taal slechts eene enkele d (beter d) en t. Kenmerkend
voor het Bal. is voorts, dat eene oorspronkelijke r in
vele woorden verdwenen is na eerst lot h geworden
te zijn, (welke h als in het nieuwere Jav. thans stom
is); verder de uitspraak u en o voor wu en wo of wc;
ook heeft de taal meermalen b, waar het Jav. eene w
vertoont. In grammaticaal opzicht wijkt het Bal.
van het Jav. op meerdere punten af: zoo luidt het
aanhechtsel, dat in het Jav. i is, in het Bal. in ; in
plaats van het Jav. suffix alce, aken bezigt het ang.
Het passief der werkwoorden kan gevormd worden
door een prefix ma, welke vorm in het Jav. ont
breekt. Een andere vorm van het passief, welke als
aequivalent kan gelden van de Jav. vormen met di
of in, bestaat uit den enkelen vorm van het werk
woord, gevolgd door een pronomen, of soms alleen
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door een. substantief. Uit opschriften op koperen pla
ten, waarvan er enkele nabij Sömbiran gevonden zijn
en waaruit iets omtrent eene oudere phase der taal
kan opgemaakt worden, schijnt te blijkon, dat in
deze vormen eene nu eens als prefix, dan als infix
optredende i verdwenen is. Evenwel is op te mer
ken, dat niet alleen ook in de taal dezer oorkonden
reeds Jav. invloed merkbaar is, maar ook niet alle
hier voorkomende vormen te vertrouwen schijnen te
zijn, (vgl. v. d. Tuuk, Kawi-Bal. Wdb. onder sërnbir).
In het eigenlijke Bal. ontbreekt het, vooral in het
oudere Jav. zoo veelvuldig, gebruik van het infix um;
ook ontbrekende conjunctief-vormen, enz. Eene ge
nitief bepaling staat zonder nadere aanduiding, als
het bepaalde woord op een mede-klinker eindigt; ein
digt het woord op een klinker, dan wordt eene n toe
gevoegd, bijv. pangadji-n kadutan ènto, de prijs van
dien dolk. Op te merken zijn nog constructie’s als
itjang (pers. voomw. v. d. 1 pers.) ngëldh (van gëlah,
bezitting) djaran, in do beteekenis van: „mijn
paard”, dus overeenkomende met dergelijke in het
Mal. door middel van punja gevormde. Het is moeielijk na te gaan in welke mate de Jav. grammatica in
andere opzichten invloed heeft uitgeoefend op de
spreek-taal; op de schrijf-taal echter is die invloed,
ook afgescheiden van de taal der eigenlijke literatuur-producten, duidelijk merkbaar. Uit alles blijkt,
dat liet eigenlijke Balineesch niet zeer nauw met het
Jav. verwant is en vooral het voorkomen van het
suffix ang in overeenstemming met het Mak. en
Boeg.., in zekere mate ook dat van het prefix ma in
het passief, en de toegevoegde n in den genitief, ter
wijl andere verschijnselen toch meer op eene aan
sluiting bij de talen ten Westen van Bali wijzen, ma
ken liet zeer moeilijk de verhouding tot de verwan
ten te bepalen.
De Bal. letterteekens hebben zich ontwikkeld uit
de oud-Jav., evenals het Jav. lettei'schrift, waarvan
het slechts eene wijziging is. Men pleegt te schrijven
op lontar-blad. De letterkunde der Balineezen, (af
gescheiden van de op Bali nog voortlevende oudere
Jav. werken), bestaat alleen uit dichtstukken; het
geen in proza is opgesteld, kan nauwelijks daartoe
gerekend worden. Deels zijn deze gedichten bewer
kingen van producten der oudere Jav. letterkunde,
deels ook meer zelfstandige werken, ofschoon navol
ging of invloed van oudere of vreemde voorbeelden
niet zelden duidelijk merkbaar is. Eene bijzondere
plaats nemen do zoogenaamde „Uilcnspiegel”gedichten in, welke echt oorspronkelijke onderwer
pen behandelen. Vormelijk is de Bal. letterkunde ge
heel eene navolging van de Jav.,gelijkte begrijpen is.
Al naar zij opgesteld zijn in do meer ouderwetscho
Jav. tëugahan-m&Uin, dan wel in de matjapat-maten,
worden zij onderscheiden in kidung on Icidung gagurilan (v. Eek). De taal dezer geschriften is een meng
sel van meer ouderwotsch of oud-Jav. en Bal., zij hot
ook in verschillende mate ook waar zij het meest
Bal. gekleurd is, is de invloed van het Jav. altijd nog
aanmerkelijk. In dc vele geschriften, welke op Lom
bok zijn vervaardigd, komen ook Sasakscho cxx
modem-Jav. woorden voor.
Literatuur. Beknopte handleiding bij de beoefening
van de Balineesche Taal ten dienste van Zendelingen
en Ambtenareix, door R. van Eek, Zendeling op Bali.
Utrecht, Kemink en Zoon, 1874. Eerste Proeve van
een Balineesch-Hollandsch Woordenboek door id.
Ibid. 1876. Van dezelfde hand zijn afkomstig: Losse
opmerkingen over het Balineesch, in het Congres
nummer van de Bijdr. v. h. Inst. 1883; Kawi Baliïxeesch-Nederlandsch Woordenboek, door Dr. H. N.
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van der Tuuk. De koperen platen van Sömbiran, door
Dr. J. Brandes, Tijds. v. Ind. T. L. en Vlk., dl.
XXXIII (1885). Bijdrage tot de kennis der Balische
Letterkunde, door Dr. H. H. Juynboll, benevens de
daar genoemde uitgaven, in het bijzonder de Inlei
ding van Van Eek bij zijne uitgave van de Megan*
taka. Beschrijving der (Jav.), Balineesche (en Sas.)
handschriften, aangetroffen in de nalatenschap van
Dr. H. N. van der Tuuk, enz., door Dr. J. Brandes,
1901—1903. Catalogus der Balineesche (en Sas.)
handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek, door Dr. H. H. Juynboll, 1912.
J. C. G. J.
BALINEEZEN. Zie BALIËRS.
BALJUW. Zie RECHTSWEZEN.
BALOEBOER. Zie BLOEBOER.
BALOEBOER LIMBANGAN. Zie BLOEBOER
LIMBANGAN.
BALOERAN. De oostelijkste vulkaan van Java,
vlak aan de N.O.-kust; thans onwerkzaam. Van het
zuiden gezien een regelmatige kegel met platten top
(1292 M.). die uit een naar N.O. open, ongeveer 3
K.M. wijden kraterrand bestaat. — Literatuur:
Stöhr, die Provinz Banjuwangi; Verbeek, Java,
blz. 75; ook Junghuhn geeft eenige schetsen (Java,
blz. 979).
BALOETÖ (BLOETÖ). Belangrijk dorp in het distriktTimorlaoet,afdeeling en regentschapSoemenep,
tevens naam van het rechtstreeks door den wedönó
bestuurde onder-district en van den heuvelrug, die
de vlakte van Soemenep aan den zuidwestkant be
grenst. De districtshoofdswoning is op dien heuvel
rug, eenigszins bezijden den grooten weg naar Soe
menep, gelegen en men heeft aldaar een zeer fraai
uitzicht over de vlakte en de baai van dien naam.
Een paar IC.H. meer westelijk, aan de andere zijde
van dien heuvelrug, geniet men een nog prachtiger
vergezicht op straat Madoera met de aldaar gelegen
eilandjes Gili Radja en Gili Gentèng (zie aldaar),
en op de bergen van den Java wal.
BALOHAN-BAAI. Een geheel schoone, niet ver
inloopende baai met steile kusten en diep water aan
de Z.O.kust van het eiland Wè, N.kust Sumatra, op
ongeveer 95° 20' O.L. van Gr., de eenige ankerplaats
op dit gedeelte van hot eiland. Zie Zeemansgids
O. I. Arch. deel II.
BALOK-BAAI. Een groote baai aan de Z.kust van
Billiton, op ongeveer 107° 53' O.L. van Gr., waai-aan
Dendong, do afvoorplaats van tin voor Z. Billiton, is
gelegen. In do baai vindt men tallooze ondiepten en
riffen, welke een smallen en kronkelondon vaarweg
van voldoondo diepte ovorlatcn. Zie Zeemansgids
O. I. Arch. dl. III A.
BALONG. District mot gelijknamige hoofdplaats
van hot regentschap Sleman, afdeeling Mataram,
residentio Djokjakarta. Hot district telt twee onderdistx-ictcn, t. w. Srowolan on Pakem.
BALOTJI. Een der districten van de onderafdeeling Pangkadjenc (Zie aldaar), Gouv. Celebes en
Onderh.
BAMA (mak.). Zie ENALUS.
BAMBAN (jav., mal.). Zie CLINOGYNE.
BAMBANGAN. Javaansche naam voor eene
Roiger-soort, Ixobrychus sinensis; eene andere,
Dupetor fUwicollis heot Tomtomman of Tototan
op Java; de Javaansche naam voor Ixobrychus
cinnamomea is Ajam-Ajaman, in West-Sumatra
Roahroah banken on Boerong-kaladi; op Billiton
Roetjau. Eene na verwante soort is Butoridis
javanica, Oepi-oopian in hot Javaansch. Herodias
nigripes wordt op Sumatra Bangoe-pooti genoomd,
9

I

130

^ .

Is:

■

i
■

;

!

f?

f!

h
T1! i
i

!
!

r

M!

!

J

! ;

■ i

lil
i

i

<!

»

h

BAMBANGAN — BAMBOE.

op de Aroelanden Ngala, een collectiefnaam voor
alle witte reigers. Notophoyx novae TioUandiae heet
Baura op Goram. Doerweyris op de Aroe-eilanden
een collectiefnaam voor reigers, op de Kei-eilanden
Menhaar. Op Andai, N. Guinea, is de collectief
naam voor reigers : Mansau.
BAMBEL. Zie ALASLANDEN.
BAMBI en (III moekim) OENÖË. Twee bij elkaar
behoorende landschappen van de onderafdeeling
Sigli ter Noordkust van Atjèh. groot resp. 5 en 8
K.M2., met 1350 geregistreerde mannen. Door
Bambi stroomt van Z. naar N. de Loeëng Boesoe,door
Oenöë in N.O. richting de Rroeëng Gloempang Minjeup. Verschillende kleinere leidingen zorgen voor
de distributie van irrigatiewatcr, zoodat de rijstvel
den, waarmee deze geheel vlakke landschappen zijn
overdekt, overal behoorlijk worden bevloeid. Door
Bambi loopt van N. naar Z. de tramlijn en O. daar
van in dezelfde richting de groote colonneweg, ter
wijl door Oenöë van N. naar Z. een 5 M. breede co
lonneweg loopt. Oenöë bestaat uit de moekim’s
Oenöë, Riwat en Troeëng Tjapli. De bevolking be
oefent, behalve den rijstbouw, ook de cultuur van
suikerriet, tabak, vruchten en vooral van pinang.
Het bestuur wordt gevoerd door den oelèëbalang.
Onder hem staat aan het hoofd van iedere moekim
een imeum, behalve in moekim Bambi, waar de
oelèëbalang rechtstreeks bestuurt. Onder de imeum’s
zorgen de keutjhifr’s of dorpshoofden voor de uit
voering der bevelen van den oelèëbalang.
BAMBOE, (vuig. mal.), Boeloh (mal.)., Pring, De
ling (jav.), Awi (soend.), Pereng (mad.), en vele an
dere inlandsche namen, zijn de verzamelnaam voor
een groot aantal geslachten en een nog veel groot er
aantal soorten van overblijvende grassen methooge,
meest verhoute halmen, die door hun stevigheid bij
een afmeting van meerdere tientallen meters rcchtopstaan, maar ook (vooral de dunnere soorten) vaak
in de oerwouden klimmen. De onderaardsche deelen
bestaan in de meeste gevallen uit een sterk vertakten
wortelstok, waarvan de korte takken zeer dicht in
elkaar gewonden zijn, zoodat een groot aantal hal
men op één punt op elkaar gedrongen uit den
grond te voorschijn komt. Deze z.g. stoelen kunnen
vaak groote afmetingen bereiken. Meestal zijn de
onderste knoopen van den stengel on vertakt, meer
naar boven komen de zijtakken uit de knoopen in
een groot aantal te voorschijn. De bladeren zijn nog
al kort, zonder bladsteel. Ze zijn door een geleding
met de bladscheede verbonden en vallen vrij ge
makkelijk af. De bamboesoorten behooren tot een
groote groep van de grassen die gekarakteriseerd is,
behalve door de houtige halmen en de gelede bla
deren, door bijzondere kenmerken van bloeiwijze en
bloem. Zoo heeft iedere bloem vaak meer dan 3, zelfs
meer dan 6 meeldraden. Ook de vruchten in de groep
vertoonen soms bijzondere kenmerken. Er komen
besvruchten voor, die door de inlanders gegeten
worden en afmetingen van 10 c.M. bereiken.
De geheele groep is in den Archipel zeer algemeen
verspreid, zoowel in de vlakte als in het bergland.
Een soort van Oreiostachys komt op de hoogvlakte
van Pengalengan op Java nog op omstreeks 1800 M.
voor terwijl in het centrale bergland van NieuwGuinea, zelfs een klimmende soort van Bamboe tot
op 2400 M. is aangetroffen.
Verschillende soorten zijn nog onvoldoende be
kend. Dit komt hierdoor, dat Bamboe niet altijd
bloeiend wordt aangetroffen. Een vrij groot aantal
soorten kan men op groote uitgestrekheden tien
tallen jaren waarnemen, zonder dat men ooit een

bloeiend exemplaar aantreft, totdat er plotseling
een betrekkelijk korte bloeiperiode komt, waarin
alle planten rijkelijk bloem (en soms ook vrucht)
dragen. Meestal sterven allo halmen van een stoel
daarna af, waarna de stoel weer opnieuw gaat uitloopen. Soms ook sterft het rhizoom na den bloei af
en heeft de vorming van nieuwe planten alleen door
zaad plaats.
Bekende geslachten en soorten zijn:
Bambusa met een vrij groot aantal soorten, die
zich alle onderscheiden door het bezit van 6 meel
draden per bloem. Bekende soorten zijn B. vulsjaris
[Awi koneng (soend.), Pring ampel (jav.)]; B.
Blumeana R. & Sch. (Bamboe doeri), in de dorpen
als heg geplant, en B. nana Roxb. een kleine soort,
waarvan de dunne halmen voor wandel- en parasolstokken gebruikt worden.
Gigantociiloa, met eenige zeer groote soorten,
waaronder G. apus Kurz, (Awi. apoes, Awi tali, Pring
apoes); van deze soort wordt de buitenlaag van den
halm voor bindtouw gebruikt.
Dendkocalamus, Bamboe betoeng, Awi bitoeng
Pring petoeng, met een bekende soort D. fla/jellifer,
die overal wordt aangeplant en D. giganteus, waar
van een paar reusachtige exemplaren aan den ingang
van den botanischen tuin te Buitenzorg staan. Do
eerste soort komt vrij hoog in het bergland voor in
O.-Java.
ScmzosTAcnyuM, Pring boeloe, Pring woeloe,
Awi tjangkoetoek, met vrij veel soorten met recht
opstaande halmen.
Dinoculoa, met een tot 30 M. hoogte klim
mende soort, D. scandens, of D. Tjankorreh, (Tjangkoreh, Soend.).
Melocanna, met zeer groote eetbare besvruch
ten.
Bamboe-gebruik. Zooals reeds uit enkele toevoe
gingen bij de botanische vermelding der Indischo
bamboe-soorten aangeduid wordt, vindt liet bamboomateriaal onder de bevolking van Ncd. Indië veel
vuldige aanwending. Wel wordt dit gebruik door
het plaatselijk voorkomen van geschikte bamboe
soorten in het wild nader bepaald, daar bamboe-aanplantingen bij de dorpen slechts sporadisch
worden aangetroffen, doch, waar goede bamboe in
overvloed aanwezig is, wordt het voor de meest
verschillende doeleinden gebruikt.
Allereerst voor de woning en bijgebouwtjes in den
kampong, die dikwijls geheel van dit materiaal opge
trokken is. En niet altijd is dit vluchtig werk, er zijn
soms aardige toepassingen te vinden. Bijv. de daken
op huizen in Rawas, Lebong, Manna en Palombang,
u'aar middendoor gespleten bamboesen naast el
kaar bevestigd worden en weer belegd met andere
helften, zoodat een dakbedekking verkregen wordt,
die eenigszins aan ons pannendak herinnert. Rond
de woning een pagger van gevlochten bamboe. In
onveilige streken beschermt een haag van bamboedoeri het dorp. Bij de Batak’s wordt de toegang tot
het dorp door bamboe-vlechtwerk of bamboe-hekken gesloten. Bruggen van bamboe vergemakkelij
ken het verkeer tusschen de dorpen. De eenvou
digste brug is die van Midden-Gelebes, waar een
dikke bamboe-staaf over de rivier wordt gelegd en
door tw'ee inlanders met de voeten vastgehouden.
Dezelfde personen houden een dunnere staaf vast,
die dan als primitieve leuning dient. Zeer belang
rijke constructies vertoonen de bamboe-bruggen
in de Preanger. Door het veel voorkomen van
bandjir’s is men genoodzaakt uitsluitend hangbrug
gen te bouwen, die in allerlei vormen voorkomen en
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soms meer aan geestig ingenieurswerk dan aan sim
pel volkswerk doen denken.
In de woning zelf allerlei huisraad van bamboe.
In de eerste plaats de baleh-baleh, praktisch en snel
gemaakt, die echter hot nadeel heeft, een goede
schuilplaats voor ratten aan te bieden en dus bij
pestepidemiën evenals het andere holle materiaal
een gevaarlijk element kan zijn. Interessanter zijn de
bamboe-voorwerpen voor verlichting: de bambocvuurzaag zorgt voor het vuur en staafjes in hars
gedompeld dienen den Boegineezen ter verlichting.
Op Sumatra gebruikt men kokers met hars gevuld.
Elders gespleten bamboe in allerlei samenstellingen,
die men onder staande of hangende lampen zou
kunnen rangschikken. In de keuken watervaten en
kokers om allerlei voorraad te bewaren, spatels,
pennen, zeven, vijzels, lepels en stokjes, alles van
bamboe, waaronder de koekoesan wel ’t bekendste
is. Bij Papoea’s en Dajak’s, ook op Sumatra wordt in
bamboo-kokers gekookt.
Bij kleeding trekken de gevlochten hoofddeksels
allereerst do aandacht en op Borneo en Celebes
wordt van jonge bamboe weefmateriaal voor kleedingstukken bereid. Van het laatste eiland zijn ook
priestcrbaadjes afkomstig van geregen bamboekralen vervaardigd. Allerlei versieringen vooral
voor de haartooi volgen.
Bij landbouw en nijverheid worden de meest ver
schillende werktuigen van dit materiaal vervaar
digd, kokers voor allerlei doeleinden, staven en
vorken, zelfs waterraderen ter bevloeiing van
velden. '
In oorlogstijd vormden gepunte bamboestokken
de eerste lanzen en pijlen, wier scherp uiteinde
gevaarlijke wonden kon toebrengen. Het blaas
roer en de boog met pareerstaven vulden het inlandsch arsenaal aan. Bij de schietwapens kruitkokers uit dit materiaal gemaakt en bamboe-kokers
als schietgaten in bentengs, dio van buiton dooreen
versperring van bamboe-doeri en randjoo’s be
schermd werden. Op de jacht allerlei vallen van
bamboe, waaronder groote tijgervallen.
Bij spelen en genotmiddelen treft men weer het
meest verschillend gebruik en bij schrifturen de
bamboe-kokers der Batak’s en wichel-instrumcnten. Onder muziekinstrumenten vormt het bamboe
een eigen groep met fluiten, mondharmonika, trom
men en do typische angkloeng en tjaloeng.
Wel geen materiaal is zóó voor de meest verschei
den doeleinden gebruikt en was ook door zijn eigen
aardige eigenschappen daartoe zoo geschikt. Op do
eenvoudigste wijze verkreeg men watervaten, dio
bij andere volken eerst langs kcramischen weg ver
vaardigd konden worden. Zonder veel bowerking
maakte men slaven in allerlei dikten en lengten,
spleet ze in de gcwcnschte vormen, zoodat zonder
uitvoerig gereedschap als bij houtwerk talloozo
voorworpen konden vervaardigd worden. En door
het sterk gehalte aan kiezelzuur kon het bamboe
vóór de invoering van brons en ijzer voor snijdendo
gereedschappen gebruikt worden.
Is hot wonder, dat van dit oude bamboe-tijdperk
nog allerlei sporen te vinden zijn, die meest als allo
oude gebruiken in leven blijven ? Bij het doorsnijden
der navelstreng is een bamboe-mesjohet traditioneole instrument, waarbij soms de gebruikto bamboe
soort van beteekenis kan zijn. Bij allerlei ceremo
niën, bij besnijdenis, bij huwelijks- en godsdionstigo
feesten, is eveneens hot bamboe in allerlei gedaante
te vindon en waar nu bij begrafenissen zich hetzelfde
verschijnsel voordoet, kan men in waarheid bewe
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ren, dat van den aan vang tot het einde veel bamboegebruik het inlandsche leven vergezelt.
Juist door dat eeuwenlang gebruik, lang voor do
invoering van nieuwere materialen, heeft zich op
datzelfde bamboe een kunst van snijwerk ontwik
keld, die de uitingen van dezelfde techniek op hout
ver overtreft. Bamboe-vlechtwerk behoort eveneens
tot de algemeen voorkomende en mooie uitingen
der vlcchtkunst. Geen wonder dan ook, dat in de
inlandsche folklore, in raadsels en verhalen deze
uiterst nuttige plantsoort een groote rol speelt, in
allerlei vormen optreedt. Vele ervan getuigen, dat
men niet alleen van een bamboe-tijdperk kan spre
ken, doch ook van een bamboe-kultuur.
De bamboe is vooral het teeken van vrucht baar
heid, van onverwoestbare levenskracht. Een bamboe-soort op Borneo is zelfs in staat om bescherming
tegen den bliksem te geven. Ook vorstenhuizen
leiden hun ontstaan af van voorvaderen, die in een
bamboe-lid aangespoeld of uit de bamboe zelf ge
boren zijn. En zoo wordt de overal verspreide toempal, het bamboc-spruitmotief, naar alle waarschijn
lijkheid, een oeroud, levenbrengend symbool.
Literatuur: J. A. Loebér Jr. Bamboe in N.-I. —
(Geïll. Beschr. v. Ind. Kunstnijv. II Haarlem 1909).
J. A. L.
BAMBOE-CITHER. Zie MUZIEK en MUZIEK
INSTRUMENTEN
BAMBOERAT (Rhizomys sumatrensis Raffl. =
dekan Temm.), tikoe bamboe, Mal. (Sumatia), de
eenige vertegenwoordiger in Ncderlandsch-Indië van
de Spalacidae, een wegens hot ontbreken der halve
kiezen met de muizen verwante familie der Knaag
dieren (zie aldaar). De Bamboerat,die op Sumatra en
Borneo en in Achter-Indië voorkomt, is een groot
knaagdier (40—50 c.M. lang), dat vooral in bamboebosschcn onderaardscho gangen en holen graaft en
daarin woont. Het is geelachtig wat gekleurd en
heeft een dikken kop met kleine oogen en korte ooren, eon korten, volkomen naakten staart en groote,
op de voorvlakte bruin gekleurde knaagtanden. Het
dier voedt zich met do wortels van den bamboe en is
daardoor schadelijk.
Verg. Jentink, On Rhizomys sumatrensis. Notes
Leydcn Museum, XVIII, 1896/97.
BAMBUSA. Zie BAMBOE.
BANAAN. Zie PISANG.
BANAMA. Zie VAARTUIGEN.
BANASOE. Zelfbcsturend landschap in de onderafdeeling Paloo der residentie Menado gelegen. T. B.
G. deel LIV (1912) afl. 1—2 en Med. Ene. Bur. afl.
II (1912) bl. S5—205. T. A. G. 2o serie deel XXXI
(1914) bl. 636.
BANASPATI, ook genaamd Kfila-kop, de leeuweof monsterkop, die een groote rol speelt in do OudJavaansche ornamentiek en gewoonlijk wordt voor
gesteld on face, met uitpuilende oogon, horens, open
gesporden bek, slagtanden en klauwon, soms ook om
geven door slang-ornament. Op Midden-Java draagt
deze figuur het meest hot karakter van een leeuwekop on wordt zij vooral gebezigd boven poorten on
nissen, in combinatio met vischolifanten (makara’s)
aan do benedonuiteinden dor deurposten; dit or
nament noemt men Kiila-makara-omament. Op
Oost-Java vindt men dezo koppon eveneens boven
poorten enz, doch hot makara-motief treedt hier
op don achtergrond en do kop zelf neemt meor het
karakter aan van een monsterkop, wordt veel meor
dan op Midden-Java ook op andore plaatsen dan
boven poorten en nissen gebruikt, en is daardoor
onderhevig aan meer variatie. Hot juisto inzicht in
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den aard van dit ornament hebben wij te danken aan
Dr. J. Brandes, o.a. in Notulen Bat. Gen. 1902 Bijl.
XII, terwijl afbeeldingen to vinden zijn in de Rapp.
der Oudh. Comm. en de monografieën over Tjandi
Djago (1904) en Tjandi Singasari (1909).
BANAWAj-vroeger Donggala genoemd, zelf bestu
rend landschap, ressorteerend onder de residentie
Menado. Het behoort tot deKajelische landschappen
en ligt aan straat Makasser. Het bestaat uit twee
deelen, een westelijk, gelegen op het schiereiland,
dat de Paloebaai scheidt van straat Makasser en
een oostelijk gelegen langs de W. kust van het land,
dat Midden- met Noord-Celebes verbindt In dit laat
ste deel ligt een gedeelte van Tawaelie geënclaveerd,
terwijl weer de tot Banawa behoorende kampong
Pantaloang in Tawaelie ligt. De grenzen van het wes
telijk deel zijn ten N. W. de straat Makasser, ten N.
O. de Paloebaai, ten Z. het landschap Paloe, en van
het oostelijk deel ten N. het landschap Toli Toli, ten
O. het scheidingsgebergte, dat de onderafdeelingen
Donggala en Parigi van elkaar scheidt, ten Z. het
landschap Tawae'li en ten W. de straat Makasser.
Tot Banawa behooren enkele eilanden, waarvan
Zuid-wachter (P. Pasoso) en Noord wachter (P. Toegoean) de meest bekende zijn. Op het laatste staat
een vuurtoren evenals bij Donggala op Tandjoeng
Karang. De zelfbestuurder voert den titel Radja of
Madika en is gevestigd te Donggala, (zie aldaar). De
bevolking is 20500 zielen sterk, en is vnl. aan de kus
ten gevestigd, de bergstreken zijn vrij wel onbe
woond. Hoofdmiddelen van bestaan zijn landbouw
(mais, rijst en klappers) en inzameling van boschproducten. De verhouding tot het Gouv. is geregeld op
den voet der korte verklaring. Zie KAÏLI. [Meded.
Encyclopaedisch bureau afl, II (1912) bl. 85—205
r,en T. A. G. 2e S. XXXI (1914) afl. 6 bl. 725 vgg.
fh£ tfBijdr. T. L. en V. 7e volgr. IV,'(1905) bl. 1 vgg].
BANAWA. Zie VAARTUIGEN.
BANDA. Maleische naam op Sumatra voor Rijstetende Vogels: zoo Banda Oeban,Munia maja, welke
vogel op Java Bondol heet; het welbekende Rijst
vogeltje, Paddo, oryzivora, heet op Java Glatik; Sporaeginthus amandava, mendjiring; Munia nisoria
peking; Uroloncha leucogastroides, priet; Erythrura
prasina, binglis.
BANDA (ook Banda-Neira of Nera of Nero),
f yj y. * ■
Hoofdplaats van de gelijknamige onderafdeeling der
afdeeling Amboina,residentie Amboina,zich uitstrek
kende langs de zuidkust van het eiland van dien
naam, tevens zetel van den controleur bij het B. B.
Zij bestaat uit een Europee.sche, Ckineesche en
Inlandsche wjjk en heeft als openbare gebouwen het
voormalige residentiehuis, een hervormde kerk, een
lagere school voor Europeanen en Inlanders, bene
vens een gevangenis. Er worden twee ruïnes van do
forten Nassau en Belgica gevonden, welke dagteekenen van het begin der 17e eeuw. De gewone anker
plaatsen zijn vóór het residentiehuis en in het Zonnegat, een straat, welko Banda-Neira van den Goenoeng Api scheidt. Na de intrekking van het mo
nopolie der muskaatnotencultuur in 1864 heeft
de plaats een tijd van grooten bloei gekend. Aan
de dagen van grootheid uit vroegeren, on ook uit
den laatsten bloeitijd herinneren de rijke woningen,
waarvoor thans geene bewoners zich aanmelden.
Zie BANDA-EILANDEN.
BANDA-EILANDEN. Landbeschrij ving.
Groep van drie grootere en zeven kleine eilanden,
gelegen in de Bandazee op ongeveer 4° 32' Z. B.
en 130° O.L., welke met do zuidelijk hiervan ge
legen vulkanische eilanden Manoek (een kale rots),

Seroea, Nila en Teoen de onderafcl eeling Banda
(afdeeling Amboina) vormen (Ind. Stb. 1911 no.
631), onder het bestuur van een controleur, die
to Banda-Neira gevestigd is. De grootere heeten
Groot Banda of Lontor, Banda-Neira en Goenoeng Api. Van do twee eersten is hot heuvel
achtig terrein overal voornamelijk met nootmuskaatboomen begroeid, maar van den G. Api [zie
API (GOENOENG)] is het bovengedeelte geheel
kaal. Behalve uit de genoemde eilanden, bestaat de
Banda-groep nog uit hot zeer kleine eilandje Krakah
en een zevental andere: Kapal, Pisang, Sewangi,
Ai, Roen, Nailaka en Rozengain, die verder van de
hoofdgroep gelegen zijn; hot verste af ligt Sewangi,
een onbewoonde + 80 M. hooge rots, op niet meer
dan 10 uur roeiens van de hoofdgroep verwijderd.
Onder de grootste hoogtenkunnen nog de G. Bandéra
(518 M.) in het noordoostelijk deel van Lontor en de
Papenberg (240 M.) in het noorden van BandaNeira
genoemd worden. Stroomende wateren ontbreken
geheel, en in de behoefte aan water wordt, behalve
door bronnen en putten, door het op vangen in re
genbakken voorzien. De zee, die deze eilanden om
geeft, neemt op zekere tijden van het jaar (Juni en
September) een witte kleur aan, melkzee genaamd,
die veroorzaakt wordt door diertjes, welke als haarvormige rozenkransen, in groepen van 20 h. 30 bijeen,
dun als een kinderhaar en ongeveer één tiende streep
lang, in ontelbare massa’s zich dooreen bewegen, en
de zee mijlen ver wit kleuren, als hing een nevel over
hare oppervlakte.
Verbeek beschouwt Lontor met Pisang en Kapal
als het overblijfsel van een ouden kraterrand, van
ruim 5 KM. straal. Hij neemt verder aan dat nabij
het centrum daarvan op 4 plaatsen nieuwe eruptiepunten ontstonden; 3 er van zijn weer ten
deelo verdwenen, het 4e, nog werkzame, is de G.
Api (658 m.) (Zie kaart fig. 5 in Verbeek’» verslag).
De bodem dezer eilanden leent zich bij uitstek
voor de teelt van noten muskaat hoornen, waartoe
de grond in meerdere plantages, perken genaamd,
is verdeeld. De boste nolonperken komen voor op
Lontor en Banda-Neira, waar de notenboom in den
lossen en verweerden ouderen vulkanischcn bodem
uitstekend gedijt en aan do eigenaars der notenperlcen vooral vroeger, belangrijke winsten heeft
opgeleverd. Andere gewassen worden slechts in zeer
geringe hoeveelheid aangekweekt: in grooter aantal
nog kaïmri-hooman, welko hoofdzakelijk tot scha
duw in do notenperken dienen. Op hot eiland Rozen
gain vindt men nog een gouvernementsaanplant van
djati-boomen.
Geschiedenis. Bij de komst onzer voorvaderen in Indië was de bevolking in twee elkander
dikwijls vijandige bondgenootschappen verdeeld, en
leefde onder een zeer democratisch bestuur, zoodat
de voornaamste aangelegenhedenin volksvergaderin
gen worden behandeld, ofschoon een herinnering aan
hot bestaan van koninkrijken onder haar voortleefde.
De eerste aanraking der Nederlanders met deze
eilandengroep dagteekent van hot begin van 1599,
toen Jacob van Heemskerck te Lontor kwam en kort
daarop een verbond sloot mot do hoofden, terwijl
hij er tot het drijven van handel in noten en foelie
een loge bouwde. Al spoedig ontstonden er oneenigheden, daar de inboorlingen zelven elkaar niet vertrouwden en ook de Engelschen trachtten hier vasten voet te krijgen en voor zich den alleenhandel te
bedingen. *Met den moord op den admiraal P H.
Verhoeven in 1609 bereikten deze haar toppunt * en
nu volgde een verdelgingskrijg, die door Coen met
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groot beleid, inaar tevens met groote strengheid en
wreedheid werd uitgevoerd, en die in 1619 eindig
de met de volledige inbezitneming der gelieelc groep
door de Compagnie. De bevolking, bij de komst der
onzen op ruim 15000 zielen geschat, over tal van wel
varende dorpen, vooralLontor, verbreid, ging daarbij
door oorlog, armoede en gebrek grootendeels ten
onder en men schat het aantal overblijvonden op
hoogstens 1000, die machteloos tot verder verzet
naar do naburige eilanden uitweken. Reeds in den
aanvang der 17e eeuw werd aan enkele vrije lieden,
gewezen Compagnie’s dienaren, toegestaan stukken
grond voor de notenmuscaatcultuur te ontginnen,
hetgeen zich later uitbreidde, echter steeds op voor
waarde, dat het product tegen bepaalde prijzen in
’sCompagnies pakhuizen zou worden afgeleverd, ter
wijl van Regeeringswege hulp werd verleend tot het
bekomen van arbeiders enz.
Dit stelsel duurde twee en een halve eeuw.
In 1864 werd besloten over te gaan tot hot geheel
vrijlaten der notencultuur en met het jaar 1873 had
de verplichte teelt en levering der muskaatnoten
voor alle perkeniers opgehouden te bestaan (zie
NOTEMUSKAAT en NOTENCULTUUR). Na
dien tijd steeg de productie van noten en foelie
op de Banda-eilanden — die zich reeds sedert
1857 had uitgebreid ■— aanmerkelijk en tegelijker
tijd waren de prijzen van het product van 1870
tot 1894 hoog. Er werd in die jaren door de per
keniers op Banda ongehoord veel geld verdiend.
Maar het werd er verteerd even spoedig als het ge
mankt werd. Men baadde er in weelde, en nu nog
loopen de ongcloofelijkste verhalen over de geldverkwisting, welk in die dagen van voorspoed op
Banda hcerschtc. Niets werd gespaard voor minder
voorspoedigen tijd en toen nu tengevolge van concur
rentie van andere noten produceerende streken na
1894 lagere notenprijzen intraden, vonden deze do
perkeniers zonder cenig weerstandsvermogen. Inte
gendeel, om hun vroegere levenswijze te handhaven
namen zij geld op onder verband van de perken. Bij
devoortdurend achtcruitloopende prijzen kon weldra
de zware rente niet meer worden betaald en werden
de meesten der vroegere perkeniers geëxecuteerd. De
reiziger, die thans Banda bezoekt, wordt pijnlijk.ge
troffen door de allerwcgc in het oog springende tee
ltenen van achteruitgang naast de bewijzen van
vroegere welvaart en grootheid. Talrijk zijn de grooto ruime huizen mot kostbare tegels en marmeren
vloeren, die geen bewoners meer vinden en daardoor
in verval raken.
Intusschen behoeft men de toekomst van do
Banda-eilanden ook weer niet al te donker in te zien.
Bij de executie der perken was een gunstige omstan
digheid, dat zij voor een groot deel opgekocht wer
den door één maatschappij, de Crediot- en Handelsvereeniging Banda. Dit in één hand komen van hot
vroeger zeer versnipperd perkbezit bevorderde zeer
een zuinige exploitatie en, waar de notencultuur in
hot jaar 1913 voor de gezamenlijko perken op de
Bandagroep nóg altijd ettelijke tonnen gouds ople
verde, mag men verwachten dat,indien wordt voort
gegaan met een oordeelkundig zuinig beheer, en
ook de prijzen weer wat beter worden, zooals in dit
jaar (1916) het geval was, over eenigen tijd weer goede
tijden, zij hel ook niet de gulden dagen van 1870—
1890, voor de Banda-eilanden zullen aanbreken.
Wat do eigenlijke Inlandsche bevolking der Ban
da-eilanden betreft, worden thans Banda-Neira,
Lontor, Ai, Roen en Rozengain bewoond door
een zeer gemengd ras, + 6000 zielen sterk, zijnde
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afstammelingen van bewoners der omliggende eilan
den en van Javanen. Een deel belijdt den christelijken,een ander deel den mohammedaanschen gods
dienst. Behalve dan degenen, die op de perken een
bestaan vinden, houden zij zich meest met de vischvangst bezig.
Literatuur : Bleeker, Reis door de Molukken enz.
Bat. 1856. — Van der Chijs, De vestiging van het
Nederlandsche gezag over de Banda-eilanden. Bat.
1886. — Reinier de Klerk. Belangrijk verslag over
den staat van Banda en omliggende eilanden aan
G. G. Jac. Mossel, uitgegeven door C. A. M. van Vliet
1894. Mr. J. E. Heeres. Een Engelsche lezing omtrent
de verovering van Banda en Ambon id 1796 en om
trent den toestand dier eilanden op het eind der 18e
eeuw. Bijdr. Kon. Inst. Rs. 7, dl. VI. (1908) blz. 249.
Banda in het verledene, in het tegenwoordige en ir>
de toekomst enz. Rotterdam 1871. Lans, Rozengain
Rott. 1872. Van der Linden, Banda en zijne bewo
ners. Dordr. 1873. A. Jacobscn, Reise in die Inselwelt des Banda-Meeres. Berlin 1896. Dr. R. D.
M. Verbeek. Geologische beschrijving van de Bandaeilanden in Jaarb. v. h. mijnwezen in N. O. I. 29e
jaargang 1900 blz. 1—29. H. Ph. Th. Witkamp. De
drie buiten-eilanden der Bandagroep Roen, Ai en
Rozengain in T. A. G. 1908. . '
BANDA-ZEE is de groote kom bezuiden Boeroe
en Ceram. begrensd door de zich in een boog uit
strekkende Kei-, Tanimber-, Sermata- en Toekang
Besi-eilanden. en waarin do Banda, de Lucipara- en
de Schildpad-eilanden zijn gelegen. Al deze eilan
den rijzen steil uit zee op, zoodat slechts weinig
ankerplaatsen worden gevonden. Deze zee is de
diepste van den O. I. Arohipel, de grootste diepte
heeft men gevonden op ongeveer 70 zeemijl O.Z.O.
van het eiland Manoek met 6503 M., H. M. Siboga
loodde, ongeveer 50 zeemijl beO. do Banda-eilanden,
5684 M.
In het zuidelijk gedeelte der Banda-zeo zijn de
moessons scherper afgescheiden dan ergens anders in
den archipel. De Z.O. moesson duurt ruim dubbel
zoo lang als de Westmoesson en is van beide de
sterkste. De eerste komt door in April, waait dade
lijk geregold en bijzonder krachtig, den Noordmoesson van de Chineesche zee evenarende, en staat van
Juli t/m. September bijna onafgebroken door; in het
laatst van November treedt de kentering vrij snel in.
In December komt de Westmoesson door met W. N.
W. wind, aanvankelijk nog zwak, maar spoedig toe
nemende in kracht en regelmaat. In Januari en
Februari staat do wind bijna vast met groote kracht
door, in Maart treden reeds veranderlijko wanden
op. In den Westmoesson komen, vooral onder de
hooge eilanden, zeer hardo buien voor. De lucht is,
wanneer het niet regent, gewoonlijk helder en onbe
wolkt; in den Z.O. moesson is het heiig en wel te
meer naarmate men N. lijker komt.
De regenval is belangrijk, in zee het grootst in
December, Januari en Februari met veelvuldige
stortbuien, meer dan elders in don Archipel; van
Juli t/m November heeft men den minsten regenval.
Onweer komt niet veel voor. Over het geheel is do
toestand der zee vrij gunstig; een hooge zware dei
ning wordt zelden aangetroffen, vrij hooge zeo komt
nog al eons voor. Do stroomon zijn moesson stroomen en sterkor in don Oost- dan in den Westmoesson.
In het N.-lijk deel der Bandazeo duren de ken
teringen langer on zijn beide moessons minder
krachtig dan in het Z. gedeelte. Maart en April zijn
kenteringsmaanden; in Mei staat de Z.O. moesson
geregeld door en waait het krachtigst en meest gere-
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BANDA-ZEE — BANDJARARDJA.

geld in Juni, Juli en Augustus. November is weder
kentering, in December komt de N. W. moesson
zwak door, in Januari en Februari waait deze gere
geld. Buien komen het gelieele jaar door voor, maar
minder dan in het Z.-lijk deel der Bandazee en het
minste van September tot November. Zware buien
en onweer zijn zeldzaam.
De lucht is belangrijk minder helder en deheiïgheid in den Z. O. moesson, niettegenstaande den
meerderen regen, belangrijk grooter dan om de Zuid.
De regen valt niet met die stortbuien als in het
Z.-lijk gedeelte, maar er valt het geheele jaar door
regen, ook van September t/m. November en in de
natte maanden, April t/m. Augustus valt belangrijk
meer; de regenval in de verschillende jaren loopt nog
al veel uiteen.
De stroomen zijn voornamelijk moessonstroomen
en in den Z.O. moesson wat krachtiger dan in den
Westmoesson; de snelheid bedraagt in de eerste ge
middeld 24 K.M., in de laatste ongeveer 20 K.M.
per etmaal.
De toestand der zee is iets minder gunstig dan om
de Zuid; er staat gewoonlijk een vrij sterke deining
en in het volle van den Z.O. moesson veel zee. In
September t/m November is de zee het kalmst.
De vertikale waterbeweging is in de geheele Banda-zee gemengd met overheerschend dubbeldaagsch
karakter; zij is het sterkst te Banda, waar de rijzing
uiteenloopt van 3 tot 0.5 M. In het Z. lijk en O.-lijk
gedeelte en langs de geheele Zuidkust van Ceram is
de rijzing minder en bedraagt hoogstens 2 M.; verder
om de West komende naar de Moluksche zee, blijft
deze verminderen; aan de Zuidkust van Boeroe be
draagt deze 1.5 M. tot enkele dec.M. Zie Zeemansgids
deel V en voor natuurkundige gesteldheid het arti
kel ZEE.
BANDAHARA. Een ook wel als Noordelijk Be
neden Temiang aangeduid landsehap van de onderafdeeling Temiang, afdeeling Oostkust van Atjeh.
Het aantal geregistreerde mannen bedraagt er 518.
BANDAHARA. Zie TITELS. (INL. RANGEN
EN)
BANDAR. District van de afdeeling en het re
gentschap Batang van de residentie Pekalongan,
met gelijknamige hoofdplaats, vroeger standplaats
van den controleur van de sinds opgeheven afdeeling
Bandar. In dit district zijn ongeveer 1900 bouws
gronden in ei-fpacht uitgegeven, waarop hoofdzake
lijk thee, kina en koffie worden geteeld. Het heeft
eene oppervlakte van 2500 K.M2, heeft 4 onderdis
tricten met 75 desa’s, en telde in 1905 49000 bewo
ners, waaronder slechts een 20-tal Europeanen en 5
Chineezen. Vroeger heette het Bandarsëdajoe. De
voormalige contröle-afdeeling Bandar bestond uit
de districten Bandarsedajoe en Bawang.
BANDAR. Pasar, met ruim 100 zielen aan in
landsche bevolking, en enkele Chineezen; gelegen
aan den grooten weg Lahat-Pagar Alam (op 49 K.M.
van Lahat), op 752 SL boven zee; van 1866 tot 1906
standplaats van den controleur der Pasemahlanden
(res. Palembang); de militaire post, daar gevestigd in
1866, werd in 1906 opgeheven; in de eerste jaren der
vestiging van ons gezag aldaar was het ei’ verre van
rustig, in 1868 werd er de controleur vermoord;
sinds 1891 is er een Chineesche wijk, die echter na
1906 sterk in zielental vermindert.
BANDAR CHALIPAH. Plaatsje aan de Kwala
Padarig/ in~Tier~zmderï''’vah de afdeeling Deli en
Serdang van het gewest O. kust v. Sumatra nabij
de grens van de ondcrafdeeling Batoebara der af
deeling Asahan, waare en tolkantoor is gevestigd.

BANDAR POELAU. Districtshoofd plaats in Asahan (Gouvt. 0. kust van Sumatra), welke langs de
Asalian-rivior met kleine stoomvaartuigen en motorbooten, alsmede langs een goeden transportweg van
Tandjong Balai (hoofdplaats van Asahan) bereik
baar is.
BANDENG (IKAN). Zie HARING.
BANDENG LALAKI. Zie HARING.
BANDENG LAOET. Zie HARING.
BANDENG TJOEROET. Zie HARING.
BANDERA. De voornaamste top (518 M.) van de
heuvelreeks op liet eiland Lontor (Banda-groep)
(zie Verbeek in Jaarboek mijnwezen 1900).
BANDERA (IKAN). Zie JUFFERVISSCHEN.
BANDIETEN-EILAND, ook wel POELOEPANDITA, is de onjuiste benaming vaak gegeven aan
Noesa Penida in Straat Lombok. Zie PENIDA.
BANDING-AGOENG. Zie MOEARA-DOEA.
BANDJAR. District met een opppervlaktc van
505 K.M2. van de afdeeling en het regentschap
Tasikmalaja der residentie Preanger regentschappen
met gelijknamige hoofdplaats, gelegen aan de Tjitandoeï. Deze plaats was vroeger de stapelplaats van de
koffie, die uit het zuid-oostelijk deel der Preanger
regentschappen langs genoemde rivier, — die hier
reeds voor groote prauwen bevaarbaar is, — werd
afgevoerd naar Tjilatjap. Sinds is de koffieproductie geheel te niet gegaan en door de spoorlijn naar
Tjilatjap is het prauwenvervoer naar die plaats zeer
verminderd. Toch is Bandjar, juist door zijn ligging
aan die spoorlijn, zeer in belangrijkheid toegenomen
als centrum van een streek met vrij veel particulie
re ondernemingen en groote inlandsche nijverheid.
Ook ligt Bandjar aan den zuidelijken der 2 hoofd
verkeerswegen over Java, waarom kort geleden door
de Regeering bij die plaats een brug over de Tjitandoeï gebouwd is. Van Bandjar uit is een secundaire
spoorlijn over Kalipoetjang naar Parigi in aanleg,
maar tot nog toe (1915) schiet men daar niet erg mee
op. Het district Bandjar heeft 4 ondcrdistricton
met 29 desa’s./
BANDJAR.District van de afdeeling en het re
gentschap Bandjarnegara dor residentie Banjoemas,
met districtshoofd plaats Wanadadi. Het heeft eeno
oppervlakte van 201 K.M2. en telt 96 desa’s met
04 000 zielen, w.o. een 10-tal Chineezen (einde 1905).
BANDJAR. District van de afdeeling Boeleleng,
residentie Bali on Lombok.
BANDJARAN. District met een oppervlakte van
430 K.M2. van do afdeeling en het regentschap Bandoeng der residentie Preanger regentschappen, met
gelijknamige hoofdplaata. In dit district zijn ruim
40 K.M2 gronden in erfpacht afgestaan, welke hoofdzakclijk dienen voor de teelt van kina en thee. Het
district telt 3 onderdistricten met 27 desa’s.
BANDJARAN. District van de afdeeling en het re
gentschap Japara der residentie Semarang. Het dis
trictshoofd heeft tot standplaats Bangsri (80 M.).
Het district, groot 540 K.M2, heeft 3 onderdistricten
en telde op ’t einde van 1905 ruim 07000 inwoners,
waaronder een 20-tal Europeanen, en nagenoeg even
veel Chineezen. In dit district komen gouvornementsrubber aanplantingen voor met twee rubbor-fabrieken van het gouvernement(Balong enBanjoemanls).
Verder heeft men er vier erfpachtsporceelen, waarop
padi, kapok (randoe) en inlandsche gewassen worden
geteeld. /( i
BANDJARANGKAN. District van de onderafdeeling Kloengkoeng, afdeeling Zuid-Bali, residentie
Bali en Lombok.
BANDJARARDJA.District van de controle-af-
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BANDJARARDJA — BANDJERMASIN (RIJK VAN).
deeling,en het regentschap Brebes der residentie
Pekalongan met gelijknamige districtshoofdplaats.
Het heeft drie onderdistricten met 59 desa’s en telde
in 1905 93000 bewoners, waaronder 18 Europeanen.
In dit district ligt het eenige particuliere land der
residentie Pekalongan, Ketanggoengan West, groot
3749 bouws, waar padi, suikerriet, cacao, tweede ge
wassen en klappers geteeld worden.
BANDJARNEGARA. Afdeeling van de residentie
Banjoemas, groot 905 K.M2., met gelijknamige
hoofd plaats, bestaande uit het gelijknamige re
gentschap en bevattende de districten Singamerta,
Bandjar, Karangkobar en Batoer. De afdeeling
vormt den N. Oostelijken hoek van het gewest Ban
joemas, en grenst ten N. aan de residentie Pokalongan, waarvan ze door den verbindingsrug van den
Slamat met het Diënggebergte wordt gescheiden,
terwijl ze ten O. begrensd wordt door de afdeeling
Wonosobo van de residentie Kedoe. Aan de W. zijde
vormen de Kali Gintoeng en de Pekadjangan de
grens met de eveneens tot de residentie Banjoemas
beboerende afdeeling Poerbalingga. Ten Z. wordt ze
begrensd door de afdeeling Banjoemas en door de
afdeelingen Karanganjar, Keboemen en Wonosobo
van de residentie Kedoe.
Het N.lijk deel der afdeeling is zeer bergachtig;
maar zuidelijker wordt ze doorsneden door het dal
van de Serajoe, welke rivier de afdeeling in haar
grootste breedte van O. naar W. doorstroomt, en
waaraan ook de hoofdplaats ligt. De Gouvernements
koffie-aanplantingen waren er vroeger zeer uitge
strekt, doch zijn nu geheel verdwenen. De afdeeling
telt 214.000 bewoners, w. o. ruim 100 Europeanen en
1350 Chineezen; de hoofdplaats: 5900 inw. w. o. een
honderdtal Europeanen en 425 Chineezen (1905).
Tot heden is de hoofdplaats het eindpunt van do
Sorajocdal-stoomtram, die bij het spoorwegstation
Maos begint. Thans (1915) is men bezig, deze
stoomtram tot Wonosobo in Kedoe te verlengen.
BANDJERMASIN (RIJK VAN) .Geschiedenis.
Het voormalig rijk van Bandjermasin omvatte vroe
ger hot geheele zuidelijke-of benedengedeelte van het
stroomgebied van de Barito. Hoever in het verleden
de oorsprong van dat rijk teruggaat, kan in den
tegen woord inen stand van de wetenschap, nog niet
worden nagegaan. Alleen zij hier vermeld dat een
landschap Baritoo in 1305 onder do bezittingen
van liet Javaansche rijk Madjapait genoemd wordt
en dat verder een niet te controleercn traditie in
het latere Hindoe-tijdvak (1380—1520 A.D.) een
reeks van zeven vorston opgeeft en de volgende
gebeurtenissen naar voren doet treden:
1400: vestiging concr kolonie van Hindoo’s to
Negara Tjandi.
1470: hernieuwde gemeenschap met Madjapait
op Java. Huwelijks gezantschap.
1520: Benden van Java voeren don Mohammedaanschen godsdienst in. Bandjermasin wordt
cijnsbaar aan Domak op Java.
Ongeveer in de tweede helft der 10e eeuw, onder
den vierden Mohammedaanschen sultan kwamen
voor het eerst Europeanen in Bandjermasin.
In 1000 knoopten do Nederlanders handelsbotrekkingen met dat rijk aan, en bestond do uit
voer voornamelijk in popor, stofgoud, rotan en
andere boschproductcn. In 1G09 wordon echtor
die betrekkingen afgebroken, tengovolgo van do
verraderlijke handelingen en do vijandige stemming der bevolking. De Engelschon, dio zich daar
na van den handel met Bandjormasin meestor
maakten, kregen or vasten voet, doch in 1707
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werden de zich aldaar ophoudende Engelschen ver
moord, tengevolge waarvan het rijk een tijdlang
geen handelsbetrekkingen met Europeanen had. Do
Sultan, die de waarde van dien handel had leeren
kennen, deed langen tijd vergeefs aanzoek bij de Nederlandsehe O. I. Compagnie om die betrekkingen to
hervatten, wat eenigen tijd geweigerd werd, tot in
1726 de vaart op Bandjermasin werd hervat en in
1733 een verdrag gesloten, waarin de Compagnie den
Sultan tegen al zijn vijanden beloofde te beschermen,
waartegen de alleenhandel in peper aan de Compag
nie werd gewaarborgd, met uitzondering van één
schip jaarlijks naar China te bestemmen; van welke
bepaling echter al spoedig ten nadeele van de Com
pagnie schromelijk misbruik werd gemaakt, totdat
daaraan in 1747 door Van Imkoff een einde werd ge
maakt, door opheffing van die uitzondering ten be
hoeve van China, en door het vestigen van een han
delskantoor te Bandjermasin in 1749. In 1771 werd
de hoofdzetel van het Sultansbestuur; welke oor
spronkelijk te Kajoe Tanggi gevestigd was, verlegd
naar Martapocra. In 1787 stond de Sultan, die den
wettigen vorst, wiens voogd hij was, verdreven had,
zijn rijk aan de Compagnie af, als belooning voor de
hem verleende hulp, om het weder in leen te aanvaar
den, terwijl bovendieneenaanzicnlijkgedeeltevanzijn
gebied door haar in eigendom verkregen werd. Ban
djermasin werd echter in 1809 op last van Daendels
verlaten, daar het do kosten niet dekte. Tijdens het
Engelschetusschenbestuur voerdede Engelsche residentHarehetbestuur te Bandjermasin, die van den
Sultan een stuk land in leen kreeg, dat schaars be
volkt was, maar waarheen door tusschenkomst van
Raffles meer dan 5000 menschen van beider kunne
heengezonden werden op een wijze, dio niet veel van
slavenhandel verschilde en in sommigeopzichtenmis
schien nog erger was, hetgeen bij de wederovergave
van het bestuur aan de Nederlanders tot ernstige
verwikkelingen aanleidinggaf. (Zie J. C. Baud, Bijdr.
T. L. en Vlk. 2* Serie. III 1SG0).
Geruimen tijd heerschte een goede verstandhou
ding tusschen den Sultan en het Ned. Indische Gou-//'0>-i;
vernement, na de troonsbeklimming van Sultan A**- '';
dam in 1825 nog versterkt door een contract (1826) \ ^ ..t
waarbij uitgestrokto landen, o.a. do bezittingen van y y ’ .f \ ,
het rijk op Borneo’s Oostkust aan Nederland werden
‘ '• '
afgestaan, en do keuze van een troonsopvolger en
van don rijksbestierder aan het Gouvernement wer
den ovorgelatcn.
In 1852 was de Ned. Indische regeoring verplicht
van dat recht gebruik te maken, on dit gaf aanlei
ding tot verwikkelingen, dio leiddon tot den onder
gang van hot rijk. In 1842 werd nl. des Sultans jonge
re zoon Praboe Anom voor dio waardigheid voorge
dragen. De Indische rogeering had togen hem be
zwaar on do onbeduidende Ratoo Anom Mangkoo
Boemi Kentjana bleef dio betrekking behouden.
Daarenboven werden in 1849 kolenmijnen geopend
in apanage-gronden van den rijksbestierder te Pengaron, wat de verwikkelingen veol verergorde. Do
resident begon zich nu meer met do binnonlandscho
zaken to bomooion, en haaldo den Sultan ovor de
voordracht tot aanstelling als troonsopvolger van
don rechthebbenden Pangeran Hidajat Oollah, zoon
van don in 1852 ovcrledon troonsopvolger, in to trek
ken. Do uit eon bywijf goboren oudore broeder van
Hidajat, do door do bovolking gehate Pangeran
Tamdjid Illah, word toon voorgedragen. B\j geheim
tostament herriep de Sultan die laatste voordraoht.
Tamdjid Illah nam reeds do betrekking van rijksbestiordor waar. In de hoop, de gronden van Penga-
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BANDJERMASIN (RIJK VAN).

ron later aan het Gouv. te trekken, bewerkte de re
sident ook diens aanstelling tot Sultan moeda of
troonsopvolger. Nu nam Praboe Anom wederrechte
lijk den titel van troonsopvolger aan en er ontston
den hof-kabalen. Tamdjid Illah bleef bij den resident
in Bandjermasin; de Sultan woonde in Martapoera.
In 1S56 werd de eerste als troonsopvolger bevestigd
en Hidajat tot rijksbestierder aangewezen. De laat
ste verloor daardoor zijn recht op den troon. Praboe
Anom werd in Bandjermasin geïnterneerd, waarheen
de Sultan verhuisde. Toen deze stervende was, keer
de hij naar Martapoera terug, waarheen Praboe Anom hem volgde, in weerwil van het verbod van den
resident. Na den dood van den Sultan in 1857 werd
Praboe Anom op verzoek van den nieuwen Sultan
Tamdjid Illah door soldaten te Martapoera opge
zocht, maar wist te ontkomen. Door tusschenkomst
van Hidajat teruggebracht, werd Praboe Anom te
gen de afspraak in door den resident gevangen geno
men en naar Java opgezonden. Hidajat verzocht
toen vergeefs zijn ontslag als rijksbestierder. De
nieuwe Sultan maakte zich meer en meer gehaat bij
de bevolking en de machtige priesterpartij, waardoor
woelingen ontstonden waarvan de afstammeling
van den in 1787 verjaagden Sultan Amir, Pangeran
Antasari, gebruik trachtte te maken om zijne rech
ten op den troon te doen gelden. Hidajat werd naar
Moening gezonden, waar een geestdrijver was opge
treden; te Martapoera kreeg hij de bewijzen in han
den dat de onlusten door den Sultan waren aan ge
stookt, ten einde hem ten val te brengen. Hij wilde
nu niet naar Bandjermasin terugkeeren, uit vrees
voor het lot, dat Praboe Anom te beurt was gevallen.
De schoonzoon van den laatstgenoemde, Pangeran
Amin Oellah, naar Hidajat gezonden om hem tot te
rugkeeren over te halen, speelde dubbel spel, verhin
derde een samenkomst met den resident , doch bracht
hem bericht dat een opstand tegen den Sultan zoude
uitbreken, wat inderdaad het geval was één dag na
dat de Kolonel A. J. Andresen het bestuur had over
genomen (April 1859). Het mijn-établissement te
Pengaron werd aangevallen en verscheidene Euro
peanen, beambten en zendelingen, in de binnenlan
den werden vermoord. Andresen trad met kracht op
en verdreef de muitelingen uit Martapoera. Door een
ongelukkig misverstand vreesde Hidajat, wien An
dresen als de meest geschikte persoon beschouwde
om als Sultan optetreden, voor verraad, en nam plot
seling de vlucht uit Martapoera, waarheen hij zich
had begeven, om op uitnoodiging van Andresen eene
vergadering bij te wonen (Juni 1859). Oi> aandrang
van Andresen deed Tamdjid Illah afstand van den
troon; en toen later Hidajat meer en meer in den op
stand verwikkeld werd, besloot de regcering, op
voordracht van den opvolger van Andresen, Nieuwenhuijsen, dat het rijk van Bandjermasin voortaan
niet meer in leen zou worden uitgegeven (Dcc. 1859).
Den wd res1 majoor G. M. Verspijck gelukte het den
opstand, die in de binnenlanden woedde, grootendeels te onderdrukken,doch niet dan nadat het afloopen van het stoomschip de Onrust, door Soerapatti,
bloedverwant van Antasari, op de Barito bij Teweh
groote ongerustheid had veroorzaakt. De publicatie
van het besluit der Regeering, om Bandjermasin in
te lijven (11 Juni 1860) deed echter het verzet op
nieuw in krachten winnen, waarbij de dweepzucht
der bevolking zich in het „beratib beamaal” (zie al
daar) lucht gaf. In 1861 vorderde men nog weinig met
de onderdrukking van den opstand; in het begin van
1862 bood Hidajat echter zijne onderwerping aan,
maar toen hij reeds in het vaartuig gestapt was, dat

liem naar het transportschip, met bestemming naar
Batavia, zou brengen, kreeg hij berouw en nam de
vlucht, naar hij beweerde op aanstoken van zijn vertrouwclingDcmangLehman, die een grootc rol in den
opstand had gespeeld. In Februari echter onderwierp
hij zich voor goed en werd naar Java verbannen.
Door Verspijck en diens opvolger Happé werd de op
stand krachtig onderdrukt; Demang Lehman werd
ter dood gebracht, terwijl Antasari aan de pest be
zweek. In 18G5 was het verzet grootendcels gefnuikt,
ofschoon in de ontoegankelijke bovenlanden de op
stand nog bleef smeulen. In de volgende jaren bleef
het vrij rustig. Een hoofd der opstandelingen, Wangkang, onderwierp zich in 1870. Spoedig daarop ver
zamelde hij weder kwaadwilligen en besloot met
Soerapatti de hoofdplaats af te loopen. Hij werd ech
ter teruggeslagen en sneuvelde. In Augustus 1883
stookte de zoon van Antasari, Pangeran Mohamad
Seman, die zich tot pretendenl-sultan had opge
worpen, oproer in de boven-Doeson en beschoot den
post te Moeara Teweh. Zijne benting te Mandoeroeian werd veroverd. Drie jaren later vertoonde hij zich
in de boven Kahajan, waar hij uit zijne stelling bij
Soengei Patangan verjaagd werd. Na dien tijd, of
schoon de pretendent zich steeds in de bovenlanden
der residentie bleef ophouden, werd de rust geruimen tijd in do Z. en O. afdeeling van Borneo zoo
goed als niet meer verstoord.
Er kwam toen nl. een tijd van geheel onthouding
van het bestuur van inmenging met de zaken der
Boven Doesoen. Tusschen de verzetspartij en het
Bestuur werd als het ware een stilzwijgende overeen
komst in acht genomen, ingevolge welke de ambte
naren hunne reizen niet verder uitstrekten dan tot
Moeara Laoeng. Na cene onthouding van 16 jaren
werd in 1900 door de Regcering machtiging ver
leend om de Boven Doesoen weder te bereizen. Van
die machtiging werd gebruik gemaakt en de Barito,
Laoeng, Soekoc en Baboeat zoo ver mogelijk opge
stoomd, waarbij goede aanrakingen met bevolking
en hoofden werden verkregen. Onze invloed steeg,
ten koste van dien van de Pegoestian, do Sullanspartij. Deze protesteerde dan ook tegen onze reizen
in de bovenstreken doch vruchteloos. In 1901 werd
te Poeroek Tjahoo een civiel bestuursambtenaar
geplaatst en ook een detachement militairen. Deze
bezetting had zonder verzet plaats. De verzetspartij
bleef echter niet stil. Van tijd tot tijd gaf zij van
haar bestaan blijken, door aanvallen te doen op
onze patrouilles, op de ons goed gezinde bevolking
of op onze schepen. Wij van onzen kant lieten
de opstandelingen ook niet met rust en ver
volgden hen in hunne schuilplaatsen. Eerst
begin 1905 met de komst van eenige brigades marechaussees, onder bevel van den door zijne
werkzaamheid in Atjeh bekenden 2e luitenant H.
Christoffel, word die vervolging met kracht voort
gezet. 24 Januari van genoemd jaar sneuvelde de Pre
tendent bij eene omsingeling en kort daarop stierf
zijn kleinzoon, Antoeng Kwing. De overige verzetshoofden onderwierpen zich en werden naai’ verschil
lende oorden in Nederlandsch Indië verbannen.
Van dat oogenblik lot heden is de rust en orde in
de bovenlanden niet meer gestoord.
Literatuur: E. B. Kielstra in do Indische Gids van
1891; W. A. van Rees, De Bandjermassinsche krijg.
Arnh. 1865; id. De Bandj. krijg nader toegelicht,
Arnh. 1867; De Haas, Eenige opmerkingen over het
werk: De Bandj. krijg. Leid. 1866; Le Rutte, Exped.
tegen de versterking van Pang. Antasarie, Leid.
1863; Meyners. Bijdragen t, d. kennis der gesch. v.
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h. Bandj. rijk, Leiden 1862; De Bandjermassinsche
opstand in het jaar 1859. 1859—1909 in De Banier
1909. 267, 279; Koloniale Verslagen.
BANDJERMASIN. Afdeeling der residentie Z. en
O. afd. van Borneo, ingevolge de organieke indeeling
van Ind. Stb. 1913 nos. 199 en 279 verdeeld in 4
onderafdeelingen, te weten;
1) Bandjermasin onder den Ass. Resident, chef der
afdeeling, bijgestaan door een Controleur met stand
plaats Bandjermasin, 2)Marabahan ondereen Civiel
Gezaghebber, met standplaats Marabahan, 3) Martapoera onder een Controleur, met standplaats Mar
tapoera, en 4) Pleihari onder een Civiel Gezaghebber
met standplaats Pleihari.
(Voor de onderverdeeling in districten, zie mer bij
de verschillende onderafdeelingen).
Geografisch omvat deze afdeeling de stroomge
bieden van de Martapoera, de Banjoeirang, de Tabanio en de Doesoen- of Barito- rivier van haar
rechterzijtak, de Poelaupëtak, af tot hare monding
in zee. Het land beoosten de lijn Pèngaron-Karangintan-Pleihari is heuvel-en bergachtig. Het overige
gedeelte der afdeeling bestaat uit laag, moerassig
land, dat jaarlijks gedurende den Westmoesson door
de buiten haar oevers tredende rivieren wordt over
stroomd.
BANDJERMASIN. Onderafdeeling der gelijknami
ge afdeeling van de residentie Z. en O. afdeeling van
Borneo onder het bestuur van den Ass. Resident bij
gestaan door een Controleur; bestaarde uit één di
strict, Bandjermasin (zie aldaar). Do onderafd. om
vat het mondinggebied der Barito- en Martapoerarivieren en bestaat geheel uit moerassig land. Behal
ve de wegen ter hoofdplaats en aangrenzende kam
pongs bestaat slechts één groote, voor karrentransport bruikbare weg (de postweg), die van Bandjer
masin langs do Martapoera rivier naar Marta
poera en verder via Rantau, Kandangan, Pauta»hambawang, Amoentai, Kloea, Tandjoeng tot Harocay en Bongkang voert en ruim 260 K.M. lang is.
Door het Aernout kanaal is de Barito met do Kapoeas Moeroeng verbonden. Het kanaal, dat men
thans aan het verbreeden en uitdiepen is, mondt
tegenover Koeala-Kapocas, de standplaats van den
Ass. Resident der gelijknamige afdeeling, uit en is
van groot belang voor de inlandsche prauwvaart.
BANDJERMASIN. District dor onderafdeeling
Bandjermasin van de golijknamigo afdeeling der ros.
Z. en O. afdeeling van Borneo onder hot bestuur van
een kjai (districtshoofd) met standplaats Bandjer
masin. Het is een klein, maar volkrijk district. Do
voornaamste kampongs zijn; Alalak (met houtzage
rijen), Djilapat (rijstbouw), Tjeroetjoek (met een
groote pasar aan de monding der Koe-ien en hout
zagerijen), Soengei Tabok (rubboraanplanting, pot
tenensteenbakkerijen), Aloe-Aloo (mot klappertui
nen), Kalajan (rijstbouw), llantawan-kocliling-ilir,
Loktiram, en de kampongs, die Bandjermasin vor
men, zooals Antassan-kctjil en besar, Telok-dalem,
Kertak-baroo enz.
BANDJERMASIN. Hoofdplaats van do residentie
Zuider en Ooster afdeeling van Borneo en van do af
deeling Bandjermasin, vroeger de zetel van den Sul
tan van het rijk van dien nnam. Deze plaats gelegen op
3° 18' Z.Br. en 114° 35' O.L., ligt tussohon de BaritoenMartapoera rivieren,niet vor van hun samenvloei
ing, op een eilandje, Tatas (zie bij KOE-IEN). Do
ligging van Bandjermasin is dus buitengewoon gun
stig voor don handel, daar niet alleen do breede en
diepe Barito, maar ook de rivier van Martapoera voor
groote schepen bevaarbaar zijn, zoodat de zeesche
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pen tot Bandjermasin kunnen opstoomen. De plaats
is daardoor de uit- en invoerhaven voor het geheele
stroomgebied der Barito (de afdeelirgen Bandjer
masin, Oeloe-Soengei, en Doesoenlanden omvat
tende) terwijl ook veel transitohandel van goede
ren uit Singapore en Java, voor do Oostkust van
Borneo bestemd, plaats heeft. Er heerscht dan
ook een zeer levendige groot- en kleinhandel, en
deze met de daarmede in verband staande am
bachten, maken de voornaamste bezigheden van
de talrijke inlandsche bevolking uit. Uitgevoerd
worden voornamelijk; boschproducten (rotan, was,
benzoë en wilde rubber, z.g. djeloetoeng), geteelde
rubber, poeroenmatten, eendeneieren, vruchten,
kadjang- en roembiamatten, sirappen, stofgoud en
diamanten; de voornaamste invoerartikelen bestaan
uit; rijst (Siam, Saigon en Java), gedroogde visch.
kramerijen, lijnwaden, petroleum, zout, ijzerwaren
enz. Tegenover den zuidelijken hoek van het eiland
Tatas, waar de Schans van Thuyll, een vroegere
versterking, gelegen heeft, staat thans een seinpost
in kampong Mantoeiel, welke telefonisch met Ban
djermasin verbonden is om tijdig voor binnenkomen
de en uitgaande schepen te kunnen waarschuwen. De
woningen zijn te Bandjermasin wegens den drassigen bodem op palen gebouwd, gedeeltelijk leven
de inlanders zelfs op vlotten (rakits) langs de oevers
der rivieren vast gelegd. Ofschoon in de plaats vele
goede en verharde wegen en straten bestaan, heeft
het verkeer hoofdzakelijk te water plaats in z.g.
tambangans. Voertuigen door paarden getrokken
bezit de inlander niet. Bandjermasin is ook de stand
plaats van den staf van het gamizoens bataljon voor
de Z. O. afd. van Borneo, terwijl er tevens een deta
chement gelegerd is. Aan de militaire gebouwen an
nex is een flink hospitaal. De Europeesche nijver
heid bepaalt zich tot een ijsfabriek, een reparatie-atelier en werf voor kleinere stoomschepen aan de Bor
neo Industrie Mij. toebehoorend. Do voornaamste
tor plaatse gevestigde Europeesche handelsfirma’s
zijn: de Borneo Sumatra Handels Mij, Henneman
& Co, de agentschappen der Javasche bank en Faktory. Vorder vindt men ter plaatse een particuliere
kweekschool voor inl. onderwijzers van hetRijnsche
Zendelingsgenootschap met regeeringssubsidie, een
drietal Gouv.’s inl. scholen (w. o. een le kl. school),
een Europecscho school en een Holl.-Chir.eesche
school. De grenzen der hoofd plaats zijn vastgestcldbij
Ind. Stb. 1893 no. 212. Volgens do opname van 1905
beloopt liet zielental + 16700 personen, w. o. onge
veer 455 Europeanen, 12700 Inlanders, 2600 Chineezen, 900 Arabioren on S0 andere Vr. Oosterlingen.
Hot Chincosche kamp ligt aan den linkeroover der
Martapoera. Do handelswijken moot men echter op
don rechteroever zoekon. Bandjermasin staat door
vele geregelde stoombootdiensten in directo verbin
ding met: Singapore, Soerabaja, Sampit, Kotabaroo, Samarinda, Martapoera, Marabahan, Negara,
Amoentai, Boentok, Moeara Téwé en Koeala Kapoeas.
BANDJIR is de naam, die gegeven wordt zoowel
aan hoog water, als aan overstrooming tengevolge van
hoog water. Do Indische rivieren hebben in ’t alge
meen in haar bovenloop het echte karakter van berg
rivieren ; zo hebben een korten loop on een zeer aan
zienlijk verval Hoog water komt zeer schielijk op en
bereikt spoedig zijn maximum Begint het water te
dalen, dan is weldra do normale stand weer boreikt.
Geheel anders dus dan op onzo Nedorlandsche (bene
den) rivieren, waar de genoemde periodes zeer lang
duren. Elke regenval over een bepaald gedeelte van
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het stroomgebied bepaalt inliet algemeen een zekeren
waterstand in de rivier Maar elke hevige regenbui in
een deel van het stroomgebied zal een plotselingen
toevoer van water geven in de gewoonlijk talrijke,
weinig vermogende, maar zeer sterk hellende beken
en affluenten, welke in het bovengedeelte van het
stroomgebied rivierwaarts loopen. Er volgt dan een
bandjir in de rivier, die zeer spoedig afloopt.
In het algemeen ontlasten zich zelden hevige re
gens gelijktijdig over liet geheele stroomgebied; zij
vallen op twee stroomgebieden, verdeeld door de
waterscheiding; daarenboven zijn hevige regens
meestal plaatselijk. Als het zeldzame geval zich voor
doet, dat het lang en aanhoudend heel hard regent
boven het geheele bovenstroomgebied of een groot
gedeelte daarvan, dan zal de rivier niet in staat zijn
den steeds wassenden aan voer naar beneden te wer
ken in denzelfden tijd, waarin het water komt opzet
ten. En als het blijft regenen, zullen die kleinere, an
ders snel afloopende bandjirs zich als het ware sommeeren. De bandjir groeit dan aan tot een reusach
tige golf. Haar levende kracht is slechts te vergelij ken met die der Krakatau-golven. Rotsblokken van
vele kubieke meters, boomstammen worden meege
voerd; de oevers worden aangetast, het water stijgt
tot boven den hoogen oever of dijk. Hevige over
stroomingen hebben plaats. Alles wat in den weg
komt wordt meegevoerd. Is de bandjir afgeloopen,
dan is er nauwelijks eenige verhooging van den wa
terspiegel. De rivier is weer volkomen normaal.
De hoeveelheid vaste stof,door bandjirs verplaatst,
is zeer aanzienlijk. Daarom dragen zij bij tot de
alluvium vorming. De overstroomingen mogen dik
wijls veel schade doen, aan den anderen kant wordt
er vruchtbaar süb afgezet op de overstroomde ter
reinen Een der hevigste bandjirs is wel geweest
die in.de bekende kloof der Anei.
Bij bruggenbouw is de kennis van den hoogden
bandjirstand van veel gewicht. Hieromtrent worden
gewoonlijk de „oudste inwoners” geraadpleegd, wier
mededeelingen echter onder groote reserve moeten
worden aangenomen.
Literatuur: Lamminga, Kracht van bandjirs, T.
Kon. Inst. v. Ing. Afd. N Ind. 1881/1882; Alpherts,
De overstroomingen in de Pad. Bovenlanden (over
den bandjir in de Aneikloof, naar hot rapport van
Ijzerman) in T. Kon. Inst. v. Ing. 1892)1893 Not.;
Van Sandick, Bijdrage tot de Hydrographie v. Indramajoe(T. Kon. Inst. v. Ing. Afd., N. Ind., 1882
/1883)bevat het verloop van een waargenomen ban
djir in de Tjikeroe, graphisch voorgesteld, benevens
een afvoerberekening.
BANDOENG. Hoogvlakte of plateau van gemid
deld-ruim' 700*31. boven den zeespiegel, wordt aan de
Noord- en Zuidzijden ingesloten door hooge vulkaanrijen, de zuidelijke bestaande uit vulkaanruïnen zonder werking, waarvan de Malabar (zie aldaar)
de grootste is, terwijl in de noordelijke rij zich, tusschen Boerangrang en BoekitToenggoel de bekende
Tangkoeban Prahoe (zie aldaar) verheft. Deze vulkaanreeksen zijn hinderpalen voor het verkeer naar
Noord en Zuid, maar van groote beteekenis door
hunne vruchtbaarheid, waardoor de lagere hellin
gen tot sawahs en tegals, de hoogere tot kina- en
theetuinen zijn aangelegd. Hel plateau zelf is groo
tendeels volkomen vlak; het is de bodem van een
voormalig meer, dat is leeggeloopen door de kloof der
Tji Taroem. Naar West en Oost is het plateau afge
sloten door lagere bergreeksen, die ruime passen
bezitten, zoodat de hoofdrouten van het verkeer
over Java over do hoogvlakte gelegd konden worden.

Het plateau wordt met zeer sterke kronkelingen
doorsneden door de Tji Taroem, die ten W. van
den Rakoetak door de Zuider-bergrij brekende,
in N.W.lijke richting stroomt, en zich op het
plateau vereonigt met de Tjisangkoewi, die ook
van het Z. komende tusschen den Tiloe en den
Malabar doorbreekt, en een weinig later de even
eens uit het Z. komende Tji Widej opneemt. — De
algemeene strekking van het plateau is van W.
N.W. naar O.Z.O. Hot heeft een lengte van onge
veer 50 K.M., terwijl de grootste breedte ongeveer
20 K.M. bedraagt, en de geheele oppervlakte onge
veer gelijk is aan de helft van de provincie Utrecht.
Door een scheidingsgebergte wordt het verdeeld in
een grooter Oostelijk deel, het plateau van Bandoeng
in engeren zin, en een kleiner westelijk, het plateau
van Tjililin.
De meerafzettingen zijn van wat geringer vrucht
baarheid dan de vulkaanhellingen. De bodem be
staat er grootendeels uit harde klei, zoodat de mees
te sawahs, ondanks voldoende bevloeiing, maar één
rijstoogst per jaar leveren en kokospalmen schaars
zijn. De meeste en grootste dorpen liggen langs de
randen en verder langs de Tji Taroem. Wegens haar
hooge ligging en betrekkelijk koel klimaat is de vlak
te van Bandoeng wel eens voor kolonisatie door
Europeanen aanbevolen.
BANDOENG. Afdeeling van de Preangerregentschappcrr,'"met gelijknamige hoofdplaats, tevens
hoofdplaats van het regentschap en van liet ge
west, wordt ten N. begrensd door de afdeeling Krawang der residentie Batavia, ten Z. on ten W. door
de afdeeling Tjiandjoer, en ten O, door de afdeclingen Soemedang, Garoet en Tasikmalaja. Het noor
delijk gedeelte wordt gevormd door het plateau van
Bandoeng, terwijl het zuidelijk gedeelte zeer berg
achtig is en gevormd wordt door de Z.lijke hellingen
van de bergen, die do Z.zijdc van hot plateau begren
zen. De afdeeling is 3070 K.M2 groot, en is verdeeld
in de controle-afdeelingen: J. Bandoeng met de
districten Bandoeng, Tjimahi en Tjikalongwelan;
2. Soréang met de districten Soréang, Bandjaran,
Tjiwidej en Tjililin, 3. Tjitjalengka met de districten
Tjitjalengka, Tjiparaj en Oedjoengbrocng. De voor
naamste cultures zijn er, behalve do rijstbouw, de
theekultuur en de kinakultuur, In 1012 waren er 88
erfpachtsondememingcn. In deze afdeeling is de
Gouvernements- kinaonderneming Tjinjiroean gele
gen, die in vrijen arbeid aangelegd is en onderhouden
wordt./
BANDOENG. District van de contróle-afdeeling
regentschap en afdeeling Bandoeng, residentie
Preanger-regentschappen; met eeno oppervl. van
195 K.M2. Het district telt 42 desa’s. Vóór 1911
heette dit district Oedjoengbrocng koelon (zie Ind.
Stb. 1911 no. 622)./
BANDOENG. Sedert 1804 hoofd plaats van de
Preanger regentschappen, gelegen in de gelijknamige
afdeeling op do bovengenoemde hoogvlakte, ruim
700 M. boven den zeespiegel. Een zeer fraaie plaats,
met een aangenaam klimaat, door zijn geografische
ligging, ook met het oog op de verdediging van Java,
de aangewezen toekomstige hoofd plaats van N. I.
In 1916 zal het Departement van Oorlog met zijn
grooten staf van officieren en burgerambtenaren
van Batavia naar Bandoeng geheel overgegaan zijn,
nadat reeds eenige jaren geleden het algemeen ma
gazijn van geneesmiddelen daarheen was overge
bracht. Onder de gebouwen van Bandoeng noemen
wij: het Residentiehuis, in 1867 voltooid, de Re
gen ts won ing, de Missigit, in 1850 op kosten der
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Rcgeering gebouwd, de school voor zonen van Inlandsche hoofden, de Kweekschool voor Inlandschc onderwijzers, het spoorwegstation, de uitge
breide werkplaatsen der staatsspoorwegen, de socië
teit en het nu onlangs gebouwde paleis voor den
Legercommandant. Ook vindt men er een ruim ge
bouw, ingericht voor de jaarlijks gehouden wed
rennen, die een werkelijk volksvermaak gewor
den zijn. Met 1 Juli 1915 is er een Hoogere Bur
gerschool met 5 jarigen cursus geopend. De be
volking bedroeg op uit. 1905: 47400 zielen (2200
Eur., 41400 InL, 3700 Chin. en 100 Arabieren en an
dere vreemde Oosterlingen), .ft \
BANDOENG. Zie VAARTÜIGEN.
BANDOENGAN. Zie VAARTUIGEN.
BANDOGO TOETOE. Zie ANOEANG.
BANDONGAN. District met gelijknamige hoofd
plaats van de afdeeling en het regentschap Magelang van de residentie Kedoe; beslaat de Z.O. hel
ling van den Soembing en hot noordelijkste zijner
twee voorgebergten. Het heeft eene oppervlakte van
167 K.M2, heeft 4 onderdistricten met 84 desa’s en
telde einde 1905: 68000 zielen, waaronder 5 Euro
peanen en een 60-tal Chineezen. Aanvankelijk res
sorteerde het district Bandongan onder de contröle-afdeeling Magelang, daarna onder de contröleafdeeling Salaman. Bij Ind. Stb. 1914 no. 325 werd
de administratieve indeeling der residentie Kedoe
gedeeltelijk gewijzigd, daarbij de controle- afdeeling
Salaman opgeheven en Bandongan bij de contröleafdeeling Magelang gevoegd.
BANDONGO OGENGE. Zie HERTEN.
BANEN. Zie ZWIJNEN.
BANG of HASJISJ is een harsachtige stof, die
zicli in tropische landen op de bladeren on stengels
van de vrouwelijke planten van een variëteit van
de hennep ontwikkelt. Zij heeft het vermogen om
hem, die haar gebruikt, te bedwelmen en in een
soort van geestverrukking te brengen; daartoe wordt
zij of met de bladeren gekauwd, öf tor bereiding
van een drank aangewend, óf mot tabak gerookt.
(Zie GANDJA).
BANG (aankondiging van den sembahjang); zie
MOSKEE, c.
BANGADOEWA. District met gelijknamige hoofdplaats van do controle-afdceling Kandanghauer en
Ind ramajoe-West van het regentschap en de af
deeling Indramajoe, residentie Cheribon; met 45
desa’s.
BANGAWAN. Zie BANGWETAN; B8NGAWAN, en JAVA (Solo-rivier).
BANGÈLAN. Gouvernemcnts-proeftuin voor do
koffiecultuur, gelegen op do Zuidelijke hellingen
van den Kawi in hot district Songgoerooh van do
afdeeling Malang, residentie Pasoeroean; behoorend
onder het Departement van Landbouw. Hier zijn
uitgestrekte aanplantingen aangelegd van allo
bekende koffiesoorten. ■
BANGGAI. Landschap in de Moluksclie zee, be
staande uit een eilandengroep on een deel der oost
kust van Celebes, ongeveer tusschon 0° 30' en 2° 10'
Z.B. en 122° en 124° 8' O.L., te voren bohoorendo
tot de res. Temate en Ond. en krachtens Ind. Stb.
1907 no. 367 gevoegd bij Celobes en Onderh., waarvan
het met het op don vasten wal van Celobes gelegen
gedeelte do onderafdeeling Banggai dor afdeoling
Öost-Ceiebcs uitmaakt. Van de eilanden zijn do be
langrijkste: Banggai, Labobo, (250 M. hoog) —
Bangkoeloe (350 M. hoog) en Pélèng, allen bowoond
en omringd doen- tal van kleinere eilanden, waar do
bevolking gaat visschen en zout branden, of tijdolijk

tuinen aanlegt om in hare dagelijksehe behoeften te 'X.
voorzien. Het bestuur rust in handen van een Radja, \ A
op de gewone wijze benoemd en ontslagen door de
Regeering. Hij heeft het recht in overleg met den-j.
besturenden ambtenaar de kamponghoofden (Sangadji en Kimalaha) aan te stellen, en woont in de v
hoofdplaats Banggai op de westkust van het gelijk- ^
namige eiland, waar ook de standplaats is van den ge
zaghebber der onderafdeeling. Banggai.
Die hoofdplaats ziet er behoorlijk onderhouden Luit; de huizen, van lichte materialen gebouwd, wor- .V ,
den goed onderhouden en zijn door nette voetpa- V v
den verbonden. De moskee is een flink gebouw en
de kadatoe of woning van den radja op kosten van
het landschap gebouwd is een weldoortimmerd ; X..
huis. Er is een oud fort, waarvan de muur is inge-/**stort. De reede is zeer goed, de handel met Gorontalo
en Temate is levendig. Men heeft er 6 kampongs, tezamen met 1500 zielen, en op verschillende plaatsen - o ,
in het binnenland zijn nog 4 kampongs, met ruim
400 zielen, die allen den islam belijden. De eenige ^
Heidensche nederzetting is van Pélèng uit bevolkt. \i
De eilanden Iiabobo en Bangkoeloe hebben elk
ruim 100 bewoners, zoowat voor de helft uit Moham- -XiH
medanen en heidenen bestaande, met een Kapitan\ j .
als hoofd.
Het grootste eiland is Pélèng (zie aldaar) met een
v
zeer heuvelachtig terrein, dat bijna overal langs de - \v
kust tot aan zee strekt. Er zijn in het geheel 16 kam- •
pongs mot ± 3000 zielen, waaronder Séaséa als de " '
voornaamste gerekend wordt, daar de Sangadjï van
die kampong, welke mot do aanhooronde gronden
bijna het geheele zuidwestelijke schiereiland beslaat,
onder de andere hoofden als de eerste geldt. De . v v. v'
bodem bereikt Jiier de grootste hoogte van 300 tot
*
550 M.
In de wateren der Banggai-archipel worden parel- X
schelpen gevonden. Het uitsluitend recht om naar
- \
dit zeeproduct te visschen is door de Regeering ver
pacht.
Aan de kust van Celebes liggen 11 districten of ’
kampongs, waarvan de drie noordelijkste bekend
zijn onder den algemeenen naam van Balanta, tevens 'V
een belangrijke handelsplaats. Behalve to Kintong- •'■J"
waar eenige heidenen wonen, is de geheele strandbe, 4. volking moham medaansch en zal ruim 6000 zielen
sterk zijn.
Voor het bestuurstoezicht over het op den vasten
wal van Celebes gelegen gedeelte van Banggai is de
dotachomentscommandant te Loewoelc aangewezen
en heeft do aanwezigheid van dit bestuurstoezicht
tengevolge gehad, dat deze vroeger zoo geheel verwaarloosde streken sterk in bloei toenemen.
Het aantal Heidenen, dat zich in het binnenland
van Banggai en Pélèng ophoudt, kan op 10.000 ge
steld worden.
'w
Buiten do godsdienstvormen en wat daarmede
gepaard gaat, is er tusschon Mohammedanen en
Heidenen weinig verschil in taal, levenswijze of
gebruiken; door elkaar genomon houden de eersten
zich meer mot de vischvangst bozig en oefenen do
Heidenen vooral den landbouw uit. De Banggai-eilanden zijn rijk aan goedo soorten van timmerhout, .
waaronder ebbenhout eon eerste plaats inneemt on
op Pélèng wordt veel mica gevonden. Klapperboomon zijn alom in menigte aanwezig; sago en padie
komen in grooto hoeveelheid van Balanta; damar, •
rotan on was van do zuidelijke kampongs op Celobes;
en op het eiland Saloei zijn vogelnestklippen. Geld is %
er gewild: hot liefst oude koperen duiten, waarvan ‘V
er 120 op een gulden gaan. De Badjo’s, dio te Ka-
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BANGGAI — BANGKINANG,

loembatan op de oostkust van Pélèng wonen, maken
veel jacht op tripang en schildpad.
De handel in slaven heeft met de vrijgeving in
1S79 opgehouden. 4 1
BANGGAI’SCH.' Zie LOINANSCHE TALEN.
BANGIL,-Noord westelijke afdeeling van de residentlS'Pasoeroean, door het Ardjoenö-gebei-gte en
de Kali Pörong van de residentie Soerabaja geschei
den. De afdeeling is zeer welvarend; in de vlakte
vindt men zes suikerfabrieken; terwijl in het ge
bergte vele koffie-aanplantingen gevonden worden.
Zij omvat 2 controle-afdeelingen met vier districten,
n.L Bangil met de districten Bangil en GSmpol en
Lawang met de districten Poerworëdjo enPandakan.
Op ’t einde van 1905 had zij eene bevolking van
277.000 zielen, o. w. 700 Europeanen, bijna 1700
Chineezen en 850 Arabieren.
BANGIL. District van het regentschap en de af
deeling *varf dien naam, residentie Pasoeroean. Het
heeft 4 onderdistricten met 113 desa’s en telde
einde 1905: 92.000 inwoners, o. w. 250 Europeanen
en 850 Chineezen en evenveel Arabieren.
BANGIL._Hoofdplaats van de gelijknamige af
deeling en het gelijknamig district, nabij de Soerabaja-grens en niet ver van de zee gelegen, ligt aan do
spoorlijn Soerabaja-Banjoewangi, en is het punt
vanwaar de zijlijn naar Malang uitgaat. Einde 1905
had zij eene bevolking van 18000 zielen, o. w. 200
Europeanen, 850 Chineezen, en evenveel Arabieren.
BANGILAN, naam in de Minahassa voor ver
schillende soorten van Sterculia in gebruik (zie
STERCULLA).
BANGKA. Zie BANKA.
BANGKA. Landschap aan- de monding van de
Rokan-rivier, behoorende tot de onderafdeeling Bagan si Api Api der afdeeling Bengkalis van het Gouvt.
Oostkust van Sumatra, en onderhoorigheid van Siak;
grensrivier is de SoeDgei Seneboei. Het heeft een be
volking van ^ 1000 zielen, die zich met rijstbouw,
vischvangst en inzameling van boscbproducten
bezighoudt. Kampongs vindt men er niet; alleen
hier en daar eenige huizen, daar de bevolking zich in
de ladangs ophoudt of wel een zwervend leven leidt.
De Banqka-rivier, die in de Laoet Lampangge, een
groot moeras, zou ontspringen, stort zich in de Rokan uit.
Literatuur : Beschrijving van een reis van Beng
kalis langs de Rokan-rivier naar Rantau Binoeang
door J. van Rijn van Alkemade, opgenomen in de
Bijdr. t. t, 1. en vlk. IVe Ser. VIII (1884 b/
BANGKA. Eiland aan de Noordpunt'oer Minahasa, res. Menado.

BANGKA. Zie VAARTUIGEN.
BANGKA (suM. w. k.), Zie ARCHYTAEA.
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BANGKALA. Een der districten van de onderaf
deeling Djeneponto (gouv. Celebes er* onderh). vroe
ger een afzonderlijk staatje, behoorende tot het Toerateasche bondgenootschap, en met de overige daar
van deel uitmakende landen in 18G3 ingelijfd.
BANGKALA (mal.). Zie SARCOCEPHALUS
UNDULATUS.
BANGKALAAN. Riviertje aan Borneo’s Zuidoost
kust, uitmondende in de Kloempang-baai, onderaf
deeling Tan ah Boem boe der afdeeling Z.O.kust
Borneo, res. Z en O. Afd. v. Borneo. Het stroomge
bied vormde vóór 1905 eenzelfbesturend landschap.
BANGKALAN. Westelijke afdeeling van Madoera, met-gehjtoffamige hoofdplaats, tot 1885 de zetel
van den Sultan van Madoera, wiens gebied zich over
de tegenwoordige afdeelingen Bangkalan en Sampang uitstrekte. In genoemd jaar werd zijn rijk geme-

diatiseerd, en de vorst onder den titel van Panernbahan tot Regent aangesteld. Sedert is het een re
gentschap, onder een inlandsch hoofdambtenaar
met de op Java gebruikelijk ambtstitels, gebleven,
verdeeld in 2 controle-afdeelingen met zes districten,
met name Noord-Bangkalan met de districten Bangkalan, Arosbaja en Sapoeloe, en Zuid-Bangkalan
met de districten Tanahmerah, Kebanjar en Balega. De afdeeling is 1295 K.M2. groot, Er wordt
veel aan vruchtenteelt gedaan. De uitvoer van vee,
huideD en vruchten, speciaal raar Soerabaja, is zeer
belangrijk. Aan de Zuidkust, tusschen Kamal en
Kwanjar, treft men een etablissement van het
Nieuw Soerabajasch Prauwenveer aan en is voorts
een quarantaine station voor Soerabaja in aanleg. In
het zuidoostelijk deel der afdeeling werkt een Europeesche kalkonderneming. Voor een betere afwate
ring en bevlooiing van de streek beoosten de afdeelingshoofdplaats zijn in de laatste jaren omvangrijke
Gouvernementswerken in wording.
BANGKALAN^ District van de controle-afdecling
Noord-^Bangkalan der afdeeling en van het regent
schap Bangkalan, residentie Madoera, met 4 onder
districten en 99 desa’s. De standplaats van liet
districtshoofd is Keboenan.
BANGKALAN. Hoofdplaats der gelijknamige aideëlihg met circa'14.000 zielen, w. o. een 150-tal Eu
ropeanen, circa 1000 Chineezen en een 200-tal Ara
bieren. Zij heeft een vrij belangrijken handel op Soe
rabaja. Er is een ruime aloen-aloen met fraaie
moskee. De woning van den Assistent-Resident
ligt iets buiten de kom der plaats. Sedert het
tot stand komen van een rcclitstrccksche tramverbinding tusschen Kamal en Kwanjar ligt do
hoofdplaats Bangkalan niet meer aan de hoofdlijn
der Madoeratram van Kamal via Sampang en Pamokasan naar Soemenep, doch wordt de tramverbin- ,
ding met Kamal als een secundaire lijn geëxploiteerd.
BANGKALAN-BAAI. Een volkomen beschutte,
21 K.M. inloopende baai met goede ankerplaatsen en
matige diepte, aan de N.kust van het eiland Pélèng,
Banggai Arch., op ongeveer 123° 15' 0. L. van Gr.,
waarin eenige eilanden en waaraan verscheidene
kampongs liggen. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. IV.
BANGKINANG. Onderafdeeling van de afdeeling
L. Koto, res. Sumatra Westkust met gelijknamige
hoofdplaats, standplaats van een Controleur b/h
B. B. Zij is in het W. begrensd door de ondorafd.
Pangkalan Koto Baroe (zie ald.) en is vorder geheel
omringd door landschappen, behoorende tot de
Oostkust van Sumatra. De onderafdeeling omvat
het belangrijkste gedeelte van het stroomgebied
der Boven-Kampar kanan (zie KAMPAR) welke
rivier in de geheele lengte van het ressort en er
midden door stroomt. In de 14de eeuw zijn do
Hindoe-Javanen langs deze rivier opgevaren en
hebben langs de vruchtbare oevers eenige kolonies
gesticht (vgl. Oudh. Verslag 2de kw. 1912, bl. 38,
No. 8, 9 en 11; de ruïne t« Bangkinang is door de
rivier weggespoeld). Langs d* rivieroevers komen om
zoo te zeggen geen bosschen meer voor, in het N.W.
gedeelte der onderafdeeling zijn echter uitgestrekte
oerwouden, waar veel groot wild huist, ook olifanten,
tijgers en reuzenslangen. Er hcerscht een warm kli
maat, de gemiddelde jaarlijksche regenval bedraagt
te Bangkinang 3199 m.M. Langs de rivier loopt een
goed paardenpad, dat de bevolkingscentra, dio
slechts aan den waterweg liggen, ook aan de land
zijde verbindt en aansluit bij het paardenpad langs
de Mahat-rivier naar Pangkalan Koto Baroe, dat we
der door een paardenpad verbonden is met de ondcr-
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afdeeling Pajo Koemboch (afstand van Bangkinang
tot de pasanggrahan te Poelau Gadang aan de Kampar-rivier 28 K.M., vandaar tot do passanggrahan te
Tandjoeng Paooh aan de Mahat 14l/4 K.M, vandaar
tot Tandjoeng Balik 13 K.M. en vandaar tot Pangkalan K. B. lP/4 K.M, terwijl de afstand van deze
plaats tot Loeboek Bangkoeng, het eindpunt van
den bestaanden grindweg van het 183/4 K.M. verwij
derde Pajo Koomboeh, 26y4 K.M. bedraagt).
Zooals in het artikel Pangkalan Koto Baroe ver
meld, wordt een groote verbindingsweg van het ge
noemde Loeboek Bangkoeng in de onderafdeeling Pa
jo Koemboch (Pad. bovenl.) naar de oostkust aange
legd,welke in hoofdrichting hetaangegeven paardenpad volgt, doch met het oog op terreinmoeilijkheden
dikwijls belangrijk hiervan afwijkt. Het is de bedoe
ling dien weg van Bangkinang den oever stroomaf
volgende te doen loopon naar Taratak Boeloeh,
eveneens aan de Kampar gelegen, vanwaar nu reeds,
in n.lijke richting, een rijweg loopt naar Pakan Baroe
aan de Siak-rivier (afd. Bengkalis van het gouv.Oost
kust van Sum.), welke plaats door booten der Kon.
Paketv. Mij in geregelde vaart in verbinding staat
met Singapore. Deze nieuwe weg zal ongetwijfeld in
het belang zijn van den handel, die zich nu slechts
kan bedienen van hot paardenpad (pikoelpaarden)
en van den waterweg, welke laatste lang en bezwaarlijk is, terwijl hij bij ongunstigen waterstand
gevaar oplevert, al heeft het Gouv. ter wille van mili
taire operaties en de verbinding met het garnizoen
te Bangkinang, de Kampar-rivier en haar reclitertak, de Mahat, bij do gevaarlijke stroomversnellin
gen met dynamiet gezuiverd en verbreed. Bangki
nang is de voornaamste negri der V Koto, welk landschap met hot landschap ten o. ervan: Tambang
met Taranlang en III Koto Siblirabing in 1899 on
der voorloopig bestuurstoczicht werd gebracht en in
j 001 (Ind Stb. 292) definitief bij het Gouv. gebied
werd iugelijfd. Tot 1913 vormde dezo ondorafdccling met de onderafdeeling Pangkalan Koto Ba
roe de onderafdeeling Boven Kampar. Bij de ge
westelijke reorg. van dat jaar (Ind. Stb. 321)
werden do beide gedeelten zelfstandig, en nu om
vat het ressort Bangkinang: het district Tigo
Kaboeng Aier. Merkwaardigheden omtrent do adat
der bevolking zijn te vinden in L. O. Westenenk, Do
Minangkabausche Nagari, Mcded. Encycl. Bureau
afl. VIII, 1915. Plaatsen van belang zijn behalve do
hoofdpl. Bangkinang (garnizoen, belangrijke markt)
benedenstrooms: Ajor Tiris, en van do talrijke kaïupongs aan den oever bovenstrooms Koeok, Poelau
Gadang, Moearo Mahat (aan do samenstrooming
van Kampar en Mahat), Batoo Basoerat (pasang
grahan).
BANGKO, afdeeling dor ros. Djambi, dio d: 32000
zielen telt en een oppervl. boslaat van ï 7000
K.M-, omvat hot stroomgebied der Merangin on
dat van hare zijrivieren: de Mesoemai, do Nilo
en de Nalo, benevens dat van de boven-Tabir cn een
deel van do bovenTembesi, in hot geheel 14 land
schappen. De bevolking bestaat uit een vermenging
van Minangkabauers mot de oorspronkelijke inlandsche bevolking(Batins); de taal ia een dialect van
het Minangkabausch; aard cn karakter der vry
schaarscho bevolking komon voel overeen met dio
der Minangkabauers on midden-Maloiors; do gods
dienst is Mohammedaansoh, hot aantal hadji’s is
groot; de huwelijksvorm matriarchaal. Do hoofdmiddelen van bestaan zijn landbouw on veoteelt.
Rijstbouw heeft plaats op droge en waar hot kan
op natte velden, vaak van een irrigatie voorzien,
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die van groot overleg getuigt. De oogsten zijn ruim,
zoodat uitvoer kan plaats hebben naar de benedenlanden. Langs de rivieren wordt veel tabak verbouwd
van goede kwaliteit, de eerste zaden zijn n.1. uit het
uitstekende Redjang verkregen. De veestapel is
zeer groot, dank zij de uitgestrekte grasvelden (padangan), de goede verzorging, en het vrij blijven van
veeëpidemieën .De grootste karbouwenstapel heeft
het gebied van de boven Merangin en Mesoemai;
r.undvee wordt gehouden in de doesoen Karang Anjar a/d Merangin.
Do inzameling van boschproducten (rotan, djerenang of draken bloed, getahbalam, getah karèt,
was) de uitmuntende houtsoorten en een weinig
goudgraven en wasschen, werken mede om de be
volking in het algemeen tot een vrij groote mate
van welstand te brengen. De woningen zijn alle van
zeer goede materialen gebouwd. Men vindt er ook
groote aanplantingen van den kapajangboom, waar
van de vruchtpitten voor oliebereiding dienen (die
de klapperolie vervangt); de hoofden worden door
de bevolking gekozen; in Batin IX di ilir treden zij
om de drie jaar af. Literatuur: T. A. G. dl. XXI
(1904) no. G en XXII (1905) no. 2.
BANGKO, standplaats van den controleur der
gelijknamige afdeeling (resid. Djambi), gelegen op
de beide oevers dor Meranginrivier, beneden de
plaats waar de Mesoemai daarin uitmondt. Reeds
in 1902 werd dit deel van Djambi door onze troepen
onderworpen, en werd er een controleur geplaatst;
in 1904 word de controleur R. H. Kroesen op een
dienstreis in zijn afdeeling, in de doesoen Dalam bij
Nalo vermoord; de militaire bezetting werd er in Ja
nuari 1906 ingetrokken.
BANGKO. Rechter tak der Batang Hari (zie
SUMATRA, rivieren).
BANGKO. Mak. Zie RHIZOPHORA
BANGKOELOE. Eiland bohoorende tot den Banggai Archipel, (zio aldaar), ^ 350 M. hoog, bestaat
in het Noordwesten uit koraalkalk, overigens uit
granietgesteenten.
BANGKOELON. Zio BANGWETAN on BENGKOELEN.
BANGKOLON (BESAR EN KETJIL). Eilanden
aan den ingang der Bangkalan-baai van het eiland
Polong (zio aldaar), bostaande uit morgelachtige
koraalkalk.
BANGLA (mal. soend. jav.). Zie ZINGIBER
CASSUMUNAR.
BANGLI. Een dor landschappen van Bali, tot
1908 door een vrij wel onafhankelijken Radja, na
dion namens hot Gouvernement door een „Stedehoudor” on lator „Regent” bestuurd. Het maakt mot
Kloongkoong eeno Onderafdeeling dor Afdeeling
Zuid-Bali uit, wordt door Gianjar, Boeleleng, Ka
rang-Asem on Kloongkoeng ingesloten, zoodat het
geen zeegrons heeft.
Hot bostaat uit don vulkaan Batoor ou een
groot deel van diens zuidorhclling, dio van don
ouden kraterrand tot aan do hoofdplaats Bangli
zeer goleidelijk afloopt, liier cn daar diop ingesneden
door van Noord naar Zuid stroomende rivieren. Op
hot gobergto troft men velo koffietuinen van Baliëra
on Ckincezon aan, op do Zuidelijke holling wordt
hoofdzakolyk rijst op drogo velden gotceld, terwijl
in hot lagere gedeelto, waar irrigatie goed mogelijk
is, groote sawah-comploxen zijn. Do naam van een
dor in dat deel gologon desa’s, Taman-Bali of Tuin
van Bali, wijst op do grooto vruchtbaarheid van den
bodem aldaar.
Andere noomonswaardige dosa’s zijn in ’t Zuiden:
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Apoeau, Tcmboekoe, Kajoebihi; verder Kintamani
op den ouden kraterrand van de Batoer, ruim 1200
M. hoog, met een pasanggrahan en een prachtig ge
zicht op het Batoerpanorama, en de desa Batoer,
f's^b-f+C„-vf ✓ï/gelegen in de diepte tusschen den binnenwand van
j
f'
„ .. ?•/
den ouden kraterwal en den éruptiekegcl (ZieBAv - '
„-.TOER en BALI).
_
BANGO. Javaanscne naam van eene Ooievaarsoort, Leptoplilos javanica; op Billiton Bangoen, bij
de Maleiers op Oost-Sumalra Bangoh. Eene andere
soort Dissoura episcopus heet Sandang-lawe op
Java; Timbao op Celebes. Op Sumatra heet Leptoptilos javanica, Bango Kambing, op Sumatra ook
bestempeld met de namen Bangou-soela, Boeroengkambing en Boeroeng-gaja. Zie OOIEVAAR. Ook
is Bango (Bangoh of Bangoe) een Collectief-naam
in West-Sumatra voor Reigers: Bangoh lanta of
Koendoer, Ardea manillensis; Bangoh ajer, Demiegreiia sacra; Bangoh poetih, Herodia-s intermedia en
Bubulcus coromandns; de laatste soort heet bij de
Maleiers op Oost-Sumatra Bango poetih. Bangohbesar is Ardea sumatraiM op Sumatra, op de Aroeeilanden Djir. Op Celebes heeten de groote reigers
Tomeo, de kleine Swekko; worden echter Ardeola
speciosa als Doehoehoe en *Ixobrychus cinnamomea als Dowaja onderscheiden. Butorides javanica
heet Tiong-ajer bij de Maleiers op Oost-Sumatra. Zie
REIGER.
BANGO-BANTJA. Zie AJAM-AJAMAN.
BANGOE-POETI. Zie BAMBANGAN.
BANGOEN. De in sommige streken van Sumatra
gebruikelijke naam voor den bloedprijs, volgens inheemsch straf-(wraak-)recht bij doodslag verschul
digd. Zie STRAFRECHT (INHEEMSCH).
j
BANGQEN..PQERBA, naam van een in opkomst
zijnde handelsplaats''gelegen in het zuidelijk ge
deelte der onderafdeeling Serdang der afdeeling Deli
en Serdang(Gouv. O.kust v.Sumatra), welke met een
stoomtramweg naar Loeboeq Pakam (zie aldaar) is
aangesloten aan het Deli-spoorwegnet; aldaar is
ook de standplaats van een civiel-gezaghebber, die
met de magistratuur op de omliggende landbouwon
dernemingen is belast; de transportweg van Loeboeq
•Pakam door de Boeajapasnaar de Karo-hoogvlakte
loopt langs deze plaats.
BANGOU-SOELA. Zie BANGO.
BANGSRING. Zie BOOMSPITSMÜIZEN.
i ■
BANGWETAN. Ouderwetsche term voor den
„Oosthoek” van Java, herhaaldelijk in de Oudholl.
bronnen der 17e eeuw voorkomend, toenmaals spe
ciaal bedoelend de „Oostersche Montjonegoro”,
van Madioen af Oost-op (verg. het corrupte in de
Jonge, Opkomst VII, p. 226, uit 1678). Van Jav.
bang = imbawj = kant, zijde; en wetan = Oost.
Waarschijnlijk is zelfs ons „Oosthoek” een vertaling
van dit Jav. woord, in de 18e eeuw ontstaan.
Onmiddcllijk hierbij sluiten twee termen aan, die
volop zijn blijven leven, zij het in bizondere beteekenis. Namelijk: BANGAWAN of „middag-kant”,
zooveel als Midden-rijk = Mataram, maar over
gegaan op de kali Bèngavoan = de groote Solo-rivier; en BANGKOELON = „Westzijde” = BENGKOELEN op Zuid-Sumatra, dat aldus een Javaansehen, in het begin der 17e eeuw in Mataram ontstanen, naam draagt (verg. nog ANDALAS, en voor
al SILEBAR).
G. P. R.
BANING. Algemeene inl. naam voor moerasschild
padden. In Borneo wordt Testudo emys Schleg.
& Müll, een echte landschildpad zoo genoemd, terwijl
in bet overig deel van den Archipel deze naam in
:

■

het bijzonder voor Cyclemys aniboinensis Daud. wel
ke in Borneo met den naam koera-kocra wordt aan
geduid (zie aldaar), gebruikt wordt (Zie onder
Schildpadden, fam. Testudinidae II B. 2.).
BANJAK-EILANDEN, ten getale van 66 gelegen
ten N. van Nias. Zij maken administratief een dis
trict uit van de onderafdeeling Singkel, afdeeling
Westkust van Atjèh. Het voornaamste eiland is
Groot-Banjak of Poelo Toeankoe. Daar woont het
districtshoofd, de „Toeankoe”. De bevolking is ge
mengd Minangkabausch, Niasch, Atjèhsch en Simaloereesch, en belijdt den Islam. Uitgevoerd wordt
veel copra. Op Groot-Banjak zijn eenige land bouwconcessies uitgegeven aan Europeanen. De eilanden
groep wordt sinds kort ook geregeld aangedaan dooi
de booten van de Kon. Paketv. Mij. A .
BANJOE. Javaansch woord voor water, rivier,
voorkomende in sommige plaatsnamen (zie BANJOEBIROE, BANJOEWANGI) en riviernamen.
(Zie BANJOEPOETIH).
BANJOE-ASIN, onderafdeeling der afdeeling
Palembangsche benedenlanden (vóór 1912 genaamd
Iliran en Banjoe-asin), een oppervlakte beslaande
van 19241 K.M2. en bestaande uit 20 marga’s, met
totaal + 41000 zielen, waaronder enkele Euro
peanen en Japanners, gevestigd op de boorterreinen der Kon. Petr. Mij. en op de erfpachts
ondernemingen Poeloe Rimau en Moesi. Deze onder
afdeeling is doorsneden van talrijke, grootendeels
slechts voor kleinere vaartuigen (geen zeeschepen)
bevaarbare wateren, behoorende tot het gebied der
Banjoe-asin rivier. Deze ontstaat uit de samenvloei
ing van verschillende op de waterscheiding tusschen
de beneden Djambi- en beneden Moesi-rivieren ont
springende stroomen. Banjoe-asin beteekent: „zout
water”, wat er op wijst, dat deze rivier meer te be
schouwen is als een zeeboezem, zooals dat met meer
dere rivieren op de Oostkust van Sumatra het geval
is; door verschillende kreken staat zij met de Moesi
beneden Palembang in verbinding; aan de monding
diep en voor de groot ere zeeschepen toegankelijk,
is zij overigens slechts voor vaartuigen van niet meer
dan 6 voet diepgang bevaarbaar, terwijl de rivieren,
waaraan zij haar ontstaan dankt, slechts bij vloed
toegankelijk zijn. De onderafdeeling bestaat bijna
geheel uit laag, moerassig land, voor een groot deel
bedekt met bosch, waarin veel goede houtsoorten
voorkomen en waar veel bosehproductcn worden
ingezameld, met name djeloetoeng. De hoofdplaats
Talawj Betoeloe, sinds 1880 de standplaats van den
controleur, ligt 15 K.M. Noordwestelijk van de
hoofdplaats Palembang aan een goeden weg, die
per as berijdbaar is; in de laatste jaren zijn in de na
bijheid van Talang Betoetoe een paar crfpachtsondernemingen begonnen met den aanplant van
hevea en van klappers; de cultuur van klappers en
tabak had in 1890, toen ook eenige ondernemingen
zich trachtten te ontwikkelen, geen succes.
BANJOEBIROE. (Blauw-water). Een klein meer
tje in het district Grati van de afdeeling en residen■. tic Pasoeroean op ongeveer 15 K.M. van do hoofd
plaats gelegen; door de helderheid van het uit een
groote wel stroomende water in verband met do
kleur van den bodem, is het water doorschijnend
blauw, waaraan het meertje zijn naam ontleent.
Ingesloten door heerlijk geboomte, (de verblijfplaats
van een talrijke apenkolonie), is dat meertje om
zijn helder water een zeer gezochte bad- en uitspanningsplaats. Vermoedelijk is het water, evenals dat van het meer van Grati en andere talrijke
bronnen, die in de afdeeling Pasoeroean gevonden
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BANJOEBIROE — BANJOEMAS.
worden, afkomstig van de Zandzee op den Tengger (zie aldaar.)/?’ fC-Jf
BANJOEBIRÓE. Militair kampement (470 M.),
41/2' TOT bezuiden do vesting Willem I bij Ambarawa in de afdeeling Salatiga van de residentie Semarang gelegen. Aan de steenen gebouwen werd door
de aardbeving van 1SG5 groote schade toegebracht,
terwijl de plaats ook,’ doch in mindere mate, van
de aardbeving van 1872 te lijden had. Het is de stand
plaats van een onderdistrictshoofd. BANJOEDONO. Het Zuidoostelijkste (Soesoehoenansche) district van de afdeeling Bojolali, residen
tie Soerakarta. Het district, met gelijknamige hoofd
plaats, heeft 3 onderdistneten met name Banjoe
dönö, Sawit en Teras en had einde 1905 eene be
volking van 45.500 zielen, waaronder 44 Europea
nen en 0 Chineezen. De gelijknamige hoofdplaats
ligt aan den grooten weg en aan den tramweg SoloBojolali.
BANJOE-IRANG. Rivier op Borneo’s Zuidkust,
de grens vormende tusschen de onderafdeeLingen
Martapoera en Pleihari der afdeeling Band jermasin,
res. Z. en O. afd. van Borneo. Zij ontstaat uit de sa
menvloeiing van verscheidene riviertjes, die alle op
den Boekit Pandjang(een onderdeel van hetMeratoes
gebergte) ontspringen; heet in den bovenloop eerst
Batang Banjoe, dan Seloeang, om, van de kg. Banjoe-irang af verder door moerassig terrein stroomende, zich met de Maloekarivier te vereenigen,
waarna zij tot aan hare uitmonding in de Java zee
(iets bezuiden de Baritomonding) den naam Maloeka
draagt. Van genoemde kampong tot hare samenvloei
ing met de Maloeka is de Ban joe-irang 37 K.M.
lang, tot hare uitmonding in zee 53 K.M. Voor groote
prauwen is zij bij vloed tot Banjoe-irang bevaar
baar. Op 2 K.M. ten noorden van deze rivier werd
de steenkolenmijn Julia Hermina bij de Kampong
Kalangan gevonden, die in 1854 werd aangelegd,
maar na den moord van het personeel in den
Bandjermasinsohen opstand (1859) verlaten is.
BANJOEKOENING. Desa in Semarang, aan do
Z. helling van den Ocngaran, bekend door haro
warme minerale bronnen en door de nabijheid van
de bouwvallen van een groep hindoetempels, do
Tjandi Gëdong S&ngjl aan de helling van den Soem&w&nil op de grens van Kedoe en gedeeltelijk in
dat gewest gelegen. Zie hierover onder OUDHE
DEN.
BANJOEMAS. Residentie van Midden-Java, gele
gen aandezuidkust van dat eiland. Heefteen opper
vlakte van 5500 K.M2.,on had op uit. 1905 een bevol
king van 1.408.000 zielen, waarvan ^ 1100 Euro
peanen, 0800 Chineezen en honderd andere vreemde
Oosterlingen.
De residontie bestaat uit vier natuurlijke afdeelingen, var West naar Oost gestrekt. Deze zijn van
Noord naar Zuid: le. Het centrale bergland van
Midden-Java, hoog verrijzend in den vulkaan Sla
mat (zie ald.); 2e. het vruchtbare Serajoedal en do
meer westwaarts gelegen bekkens van Adjibarang
en Madjenang; 3e. het zuidelijk voorgebergte, be
staande in ’t O. uit het Zuid-Serajoe-gobergle, in
’t W. uit het heuvelland van Pcgadingan on Dajeuhloehoer; 4e. De kustvlakte (zio beneden).
Het gewest wordt administratief verdeeld in do
afdeelingen Banjoemas, Poerwokerto, Pocrbolinggo,
Bandjarnegara en Tjilatjap, alle met gelijknamige
hoofd plaatsen.
Het gewest wordt in zijn grootste lengto, d. i. van
noord-oost naar zuid-west doorsneden door de Serajoe-rivier, die haar bronnen in Kedoe heeft, maar
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deze residentie al spoedig verlaat, om eerst in haar
benedenloop in de residentie Banjoemas meer beteekenis, ook om haar bevaarbaarheid aldaar, to
erlangen, waardoor zij nog een afvoerweg van de
producten vormt, die van het Serajoe-dal naar do
havenplaats Tjilatjap worden vervoerd, al is haar
beteekenis als zoodanig sedert den aanleg van don
Serajoe-dal stoomtram sterk af genomen. Daar do
rivier, die aan hare monding zeer breed is, vóór hare
monding in zee een groote zandbank heeft gevormd,
waarop dikwijls een hevige branding staat of wel
bij eb zeer weinig water, zoo kunnen de geladen
prauwen niet zonder gevaar van uit de monding over
zee het een weinig westelijker gelegen Tjilatjap be
reiken, en is daarom ten behoeve der prauwvaart
een kanaal gegraven, dat de Serajoe-rivier op een
drie K.M. boven haar monding met het riviertje do
Donan, dat juist bij Tjilatjap uitwatert, verbindt,
zoodat de prauwen, om Tjilatjap te bereiken, niet
over zee behoeven te gaan.
Het westelijk deel der kustvlakte langs den linker
oever van de Tjitandoei is zeer moerassig. De moe
rassen slibben echter steeds aan en worden daardoor
jaarlijks kleiner, zoodat het verschil nu met een
dertigtal jaren geleden reeds zeer groot is. In het
zuid-westen van de residentie gaan zij over in het
verdronken land, bekend onderden naam van Segara
Anakan (= kinderzee). Deze plas, waarin de Tjitan
doei uitmondt, is zeer ondiep, zoodat er behalve in
sommige diepere vaargeulen, gewoonlijk maar enkele
voeten water staat, en vele plekken bij eb zelfs ge
heel droog vallen. In het water zijn een zeven
tal desa’s op palen gebouwd (een achtste be
hoort tot de Preanger.) De Segara Anakan wordt
aan de zuidzijde door het vrij hooge rotseiland
Noesa Kambangan van den Indischen Oceaan
gescheiden, en is daardoor voor hoogen golfslag of
voor deining gevrijwaard. Aan de zuid-oost-zijde
eindigt zij in de baai van Tjilatjap, een voor sche
pen van allen diepgang toegankelijke en door het
eiland Noesa Kambangan beveiligde reede. Oost
waarts daarvan vormt de kust een bocht, die zich
tot aan het voorgebergte van Ivarang Bolong uit
strekkende, de Schildpaddenbaai wordt genoemd.
Het meest oostelijk gedeelto daarvan draagt weder
den afzonderlijken naam van Bocht van Djetis.
Het oostelijk deel dor kustvlakte, beoosten den
Serajoe-mond, bestond nog een halve eeuw geleden
ook voor een groot deel uit rawa’s, maar sedert zijn
deze geheel drooggelegd en in rijen van dorpen en
sawahs herschapen.
Do groote spoorlijn, die Batavia over Bandoeng
en Djokjakarta mot Socrabaja verbindt, loopt door
dit gewest, doch doet niet de hoofdplaats aan. Van
Maos gaat een zijtak zuid-westwaarts naar Tjilat
jap. Deze spoorlijn heeft veel bijgedragen tot de in
cultuurbrenging van de vroeger nog woeste en wei
nig bevolkte streek, die zich noord-westwaarts van
Tjilatjap langs den linker-oevor van de Tjitandoei
uitstrekt, en die bekend is onder den naam van
Dajeuh-loehoor. To Kroja, oostolijk van Maos, zal
bij deze lijn do nieuwe spoorlijn aansluiton (1 Januari
191G gedeeltelijk nl. in Cheribon en Pekalongan ge
opend), die noordwaarts door hot Serajoe-dwarsdal
naar Poerwokerto en vandaar over hot gebergte
langs den pas van Patoegoeran, dicht nabij den daar
reeds bestaanden straatweg, naar do residentie
Pekalongan voert, om te Cheribon aan to sluiten
bij de lijn door de noordelijke laagvlakto naar Bata
via. Hiermede is een tweede west-oostelijko spoor
verbinding door West-Java tot stand gekomon.
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BANJOEMAS — BANJO EWANGI.

Van Maos loopt in N.O.lijke richting de Serajoedalstoomtram over Poerwokerto en Poerbolinggo naar
Bandjamegara, terwijl men thans bezig is, deze lijn
tot Wonosobo te verlengen.
Banjoemas behoorde vroeger, evenals Bagelen,
tot de Montjo-Negoro, en is ook in 1830 van de
Javasche Vorstenlanden afgescheiden en gouvernements-residentie geworden. Het belangrijkste
middel van bestaan der bevolking is de landbouw,
terwijl in de omstreken van de Segara-anakan en
Tjilatjap ook de zeevischvangst aan velen een
bestaan bezorgt. De uitgestrektheid sawah’s in
dit gewest bedraagt bijna 150.000 bouws.
De particuliere landbouw-industrie heeft in dit
gewest in de latere jaren een groote vlucht genomen,
door de toepassing van een geregeld irrigatie-systeem in het Serajoe-dal en de exploitatie van den
Serajoe-dal stoomtram. Thans vindt men er zes
suikerfabrieken, waarvan vier in het Serajoedal,
en vier groote ondernemingen voor de teelt van
tabak. Verder een dertigtal erfpachtsperceelen, op
drie na alle in de afdeeling Tjilatjap gelegen en
waarop v.n.1. klappers en rubber geteeld worden.
° ^ BANJOEMAS. Afdeeling, controle-afdeeling en
. regentschap"van het gelijknamige gewest, vormt het
zuid-oostelijk deel van dat gewest en is verdeeld in
de districten Banjoemas, Soekaradja, Poerworedjo
en Kaliredja. De afdeeling heeft een oppervlakte van
669 K.M2. en telt 310.000 bew., w.o. 250 Europeanen
en 1800 Chineezen (1905). Het district Banjoemas
heeft eene oppervlakte van 133 K.M2. en telt 49
desa’s met 51.000 bew., w.o. 180 Europeanen en
560 Chineeren (1905). In deze afdeeling werken de
suikerfabrieken Kalibagor, Klampok en Kaliredjo
en eenige tabaksondernemingen.
BANJOEMAS. Hoofdplaats van het gelijknamige
gewest, afdeeling en controle-afdeeling, ligt in een
vallei aan de linkeroever van de Serajoe-rivier. Het
is de eenige residentiehoofdplaats op Java, die niet
aan spoor- of tramweg gelegen is. Om haar te be
reiken, moet men den spoorweg Batavia-Djokjakarta bij Kroja verlaten, dan wel men rijdt van
het station Maos met de Serajoedal-stoomtram nog
tot Palikradja, dat ^ 10 K.M. van Banjoemas ver
wijderd is. De stad is in Februari 1861 doordeoverstroomingen, die op dat tijdstip een groot deel van
Midden-Java teisterden, bijna geheel verwoest, zoodat vele gebouwen geheel onbewoonbaar waren ge
worden, en een nieuw residentie-huis, andere gouvêmements-gebouwen en ettelijke woningen voor
Europeanen op een hooger terrein op eenigen afstand
van de oude stad zijn herbouwd. Op ulto 1905 be
stond de bevolking uit 5800 in w. (180 Eur., 560 Chin.);
B. Is de kleinste residentie-hoofd plaats van Java.
BANJOEMOEDAL. District met gelijknamige
hoofdplaats van de controle-afdeeling Randoedongkal, afdeeling en regentschap Pemalang van de
residentie Pekalongan. Het heeft drie onderdistricten met 32 desa’s en telde in 1905 ruim 54.000 be
woners, waaronder slechts 1 Europeaan en 4 Chi
neezen.
BANJOEPOETIH. Beek aan de noordelijke hel
ling van den Idjen, de afvloeiing vormende van den
grooten kratercircus van dien vulkaan. Zij neemt
als Banjoe pait (bitter water) haren oorsprong in liet
meer van den werkenden krater, den Kawah Idjen
en heeft daar een sterk samentrekkenden, inktachtigen smaak door het groot gehalte aan zwavel
zure aluinaarde, zwavelzuur ijzeroxyde, zwavelzure
kalk en zwavelzure magnesia. In ’t noorden van den
krater neemt de Banjoe pait de Kali sat op, die zich

met een hoogen waterval in de steile, huivering
wekkende kloof stort, waardoor de Banjoe poetih
tussehen honderden meters hooge wanden den kra
ter verlaat. Het water der Kali sat is, vooral door
eenige daarin uitstroomende warme bronnen, sterk
alkalisch; het bevat koolzure kalk en koolzure mag
nesia. In de meeste gevallen neutraliseeren het alka
lische en het zure water elkaar en dan heeft de Ban
joe poetih dezelfde vuile slijkkleur als alle rivieren
van Java; soms heeft het alkalisch water de over
hand en dan heeft waarschijnlijk een zwakke af
scheiding van aluminiumhydroxyd plaats, die aan
het water der Banjoepoetih alsdan de melkkleur
geeft, waaraan zij haar naam dankt. Maar na zware
regens in het gebergte zwelt de Banjoe pait sterk, en
vroeger was dientengevolge ook het water der Ban
joepoetih zuur. Het was dan kristalhelder; het vee
dat ervan dronk, stierf; de rijst werd er geheel door
gedood, evenzoo het jonge suikerriet, soms ook het
oudere;de machines der suikerfabriek Asem bagoes
werden er sterk door aangetast. Men had hier te doen
met een der zeer zeldzame gevallen, waarin de vulcaniciteit van den bodem, die overigens de vrucht
baarheid zoozeer bevordert, schadelijk werkte voor
den landbouw. Er is thans een sluis in den wand van
het kratermeer gebouwd, waardoor het mogelijk is
den afloop van het water zoodanig te regelen, dat
de gewassen geen schade meer behoeven te lijden.
BANJOEWANGI. Vroeger een afzonderlijk ge
west, aan welks Resident ook de behartiging der
zaken van Bali en Lombok was opgedragen. Ls in
1881 een afdeeling geworden van de Residentie
Besoeki; terwijl sedert dat jaar Bali met Lombok
tot een afzonderlijke Residentie werd verheven.
Banjoewangi, dat het oostelijkste uiteinde van Java
omvat, bestaat uit één Regentschap, verdeeld in
de districten Banjoewangi (het noordelijkste), Rogojampi en Gènteng. De oppervlakte bedraagt 3780
K.M2., terwijl er einde 1905 137.000 inwoners waren,
o.w. 350 Europeanen, 570 Chineezen on nagenoeg
evenveel Arabieren on andere vreemde Oosterlingen.
De afdeeling wordt aan de noordzijde door hel ri
viertje Badjoelmati van de afdeeling Panarockan
gescheiden, terwijl zo aan de westzijde door het uit ge
strekte Itaoen-ld jengebergte en door het gebergte
ten zuiden daarvan van d e afdeel in gen Bond o woso en
Djcmber wordt gescheiden. Aan de zuidzijde wordt
Banjoewangi bespoeld door den Indlschen Oceaan,die
er de baai van Gradjagan, en aan de oostzijde dom
straat Bali, die er de diepinsnijdende Parnpangbaai
vormt. Tussehen die beide baaien, en daardoor ge
vormd, ligt de landengte, die het schiereiland BALAMBANGAN met het overige deel van hoteiland
verbindt. Do zuidelijkste punt daarvan heet Java’s
Zuidhoek, de Oostelijkste Java’s Oosthoek. Vooral
sedert de opening van de spoorlijn Kalisat-Banjoewangi is de afdeeling Banjoewangi in voortdu
rende ontwikkeling. De transmigratie uit Middenen Oost-Java blijft aanhouden, terwijl in de laatste
jaren verscheidene erfpachtsperceelen voor de teelt
van rubber, koffie en klappers in ontginning zijn
gebracht. Behalve deze producten worden veel uit
gevoerd rijst en copra. Van uit de haven Banjoe
wangi heeft export van pisangs naar Australië
plaats. Het aantal rijstpellerijen neemt toe. Aan
tal suikerondernemingen 2. De oorspronkelijke Javaansche bevolking vermengt zich langzamerhand
met emigranten van Midden- en Oost-Java en ondergaat ook daardoor een evolutie. De oud-Banjoewanglsche bevolking staat bekend onder den
naam van Blambangers.
( j
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BANJOEWANGI — BANK.
BANJOEWANGI.pistrict met gelijknamige hoofd
plaats van de afdceling en het regentschap van dien
naam, residentie Besoeki. Het district heeft eene
oppervlakte van 978 K.M2. en telt 58 desa’s met
64.000 inwoners w.o. 250 Europeanen, 1200 Chineezen, 540 Arabieren en 20 andere vreemde Ooster
lingen (1905).
BANJOEWANGI. Hoofdplaats van de afdeeling,
hef regentschap en het district van dien naam, zeer
fraai gelegen aan het nauwste gedeelte van straat
Bali, op 8° 12' Z. breedte en 114° 22' O. lengte. Er
was vroeger een vrij levendig verkeer, daar vele
zeilschepen er om verversching kwamen of om zich
te doen rapporteeren. Thans nog wordt zij door vele
stoomschepen aangedaan, en is daar het aanvangs
punt van het onderzeesche gedeelte der internationale
telegraafverbinding tusschen Batavia en Australië.
De toestand van de haven laat te wenschen over.
In 1905 bedroeg het aantal aangekomen stoom
schepen 191 (607.054 M3); in 1914: 221 (1.276.903
M3). De woning van den Assistent-Resident, vroeger
Residentiehuis, ligt te Soekaradja, een heuvel even
buiten de eigenlijke kom van de plaats, vanwaar
men een prachtig uitzicht over straat Bali en het
omliggende land heeft. In het oude, sedert geslechte
fortje Utrecht lag vroeger een kleino militaire be
zetting.
BANJON (jav.). Zie CONOCEPHALUS.
BANK (JAVASCHE). De Javasche Bank is eene
in 1827 bij publicatie van den Hen December van
dat jaar (Ind. Stb. no. 111) in het leven geroepen pai'ticuliere instelling, die in 1881 bij notarieelo acte van
22 Maart no. 29, overeenkomstig de bepalingen van
liet Wetboek van Koophandel van NederlandschIndië, als naamlooze vennootschap geconstitueerd
word, en aan welke, op den voet van het haar door de
Regeering verleende „uitsluitend” octrooi, de zorg
voor den fidueiairen geldsomloop in NederlandschIndië van don aunvang af tot den huidigen dag bleef
toevertrouwd. Het oorspronkelijk octrooi, dat met
uit. December 1837 ten einde liep, doch tot ultimo
Maart 1838 werd verlengd, werd achtereenvolgens,
met inachtneming van do wijzigingen waartoe de
tijdsomstandigheden aanleiding gaven, hernieuwd
bij publicatie van 17 Juli 1837 (Ind. Stb. no. 33) tot
31 Maart 1 SIS; bij publicatie van 3 Maart 1848 (Ind.
Stb., no. 12) tot 31 Maart 1858 met verlenging tot 31
Maart 1860 ingevolge publicatie van 28 Maart 1858
(Ind. Stb. no. 33); bij publicatie van 22 November
1859 (Ind. Stb. no. 98) tot 31 Maart 1870; bij pu
blicatie van 6 Maart 1870 (Ind. Stb. no. 34) tot
31 Maart 1880 mot verlenging tot 31 Maart 1881
ingevolge publicatio van 25 Maart 1880 (Ind. Stb.
no. 70); bij publicatio van 13 December 1880 (Ind.
Stb. no. 220) tot 31 Maart 1891, bij publicatio
van 11 Februari 1891 (Ind. Stb. no. 49) tot 31
Maart 1906. Bij deze publicatio van 1891 werd in
afwijking van al de voorafgaande octrooisverlengin
gen, die slechts voor een tijdperk van omstreeks tien
jarcn golden, de bank voor een tijdperk van vijf
tien jaron, gerechtigd om als circulatiebank werk
zaam te zijn onder voorwaardon, die, in overeen
stemming met de ter zake door haar toenmalig Be
stuur onder dagteokoning van 15 Augustus 1889 ingediendo voorstellen, haar operatiegebied zeor aanme rkelijk uitbreidden door de vergunning tot hot
koopen en verkoopen van buiten N.-I. betaalbare
wissels, in verband waarmede haar do vestiging van
een eigen bijkantoor in Nederland werd veroorloofd;
door do bevoegdheid tot rentegevonde aanwending
van een deel harer operatiemiddelon aldaar; en tot
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belegging van het geheele maatschappelijke kapi
taal in effecten en ten deele in hypotheken. Met en
kele wijzigingen, o.a. de verplichte uitkeering aan de
Koloniale kas van een derde der ter verdeeling over
blijvende winst der Bank is het met 31 Maart 1906
ten einde loopend octrooi bij Koninklijk besluit van
2 Januari 1906 no. 26 (Ind. Stb. no. 107) weder
om verlengd voor vijftien jareh, dus tot 31 Maart
1921, welk tijdperk wordt geacht telkens op nieuw
met een jaar verlengd te zijn, tenzij door den Gou
verneur-Generaal of door de Bank door opzegging
van ongeneigdheid tot die verlenging zij blijk gege
ven. Middelerwijl zijn bij Koninklijke besluiten van
17 Januari 1908 no. 47 (Ind. Stb. no. 76), en 7 Mei
1909, no. 36 (Ind. Stb. no. 363) enkele artikelen
van het loopende Octrooi gewijzigd, in hoofdzaak
rakende de verplichte metaaldekking der Bank
tegenover hare dadelijk opeischbare schuld (bank
biljetten, bankassignaties en rekeningcourant-saldos) en hare bevoegdheid om in het buitenland
betaalbare wissels te koopen.
Aanleiding tot de oprichting gaven, zooals in de
overwegingen van hot eerste octrooi vermeld staat,’
„de van meer dan eenon kant tot de regeering ge
richte aanzoeken tot het daarstellen van eene parti
culiere bank op het eiland Java”. „De kooplieden
schreeuwen om eene zoodanige inrichting, die ik
hoop spoedig tot stand te zien gebracht”, schreef de
Gouverneur-Generaal Van der Capellen onder dagteekoning van 2 Augustus 1823 aan het Opperbe
stuur in Nederland, en werkelijk was reeds bij missi
ve van 16 Juli te voren het ontwerp van een octrooi
voor de Nederlandsch Oost-Indische Bank door de
Regeering aan „Directeuren van de beurs te Bata
via” (zie BEURS) tor fine van consideratie toege
zonden. Maar do zaak bleef hangende totdat de Commissaris-generaal Du Bus de Gisignies, krachtens
machtiging des Konings, het besluit afkondigde,
waaraan de Javasche Bank haar ontstaan te danken
heeft'.
Het oorspronkelijk octrooi, dat haar de bevoegd
heid schonk (art. 32) tot het uitgeven van biljetten
„betaalbaar aan toonder op vertooning bij do Bank”
van ƒ 1000, / 500, / 300, ƒ 200, ƒ 100, / 50, en / 25,1)
welke, zoolang zij aan hare verplichtingen zou vol
doen, in dien tijd als wettig betaalmiddel op Java en
Madura worden erkend (art. 35), hield de bepaling in
J) Het werd dor Bank bij het aangehaald Art.
32 vrij gelaten om „zoo dit mocht worden wenschelijk gooordeeld” voorstellen te doen tot het
uitgovon van „kleiner bankpapier”; maar eerst in
hot boekjaar 1859/60 word gebruikgemaakt van de
bij octrooi van 22 Nov. 1859 (Ind. Stb. no. 98) ver
leende bovoegdhoid tot het uitgevon van biljetten
van / 10,—, aan welke biljetten van den kant van
hot publiek dadolijk een zoo gunstig onthaal ten
deel viel, dat de Directie hierin aanleiding vond
om aan do Regeering machtiging te vragon tot het
uitgeven van biljotton van ƒ 5.—, welke machti
ging haar bij Gouv. besluit van 31 Maart 1S66
(Ind. Stb. no. 30) vorloond werd. Van deze biljot
ton werden 100.000 stuks aangemaakt en inlomloop
gebracht; maar in don loop van het boekjaar
1882/83 word door do Directie besloton om van de
verdoro uitgifte van biljetten van ƒ 5,— af te zien,
op wolken maatregel cohter om zeer bijzondere re
denen (zie bl. 25 van het Verslag vair den presi
dent over boekjaar 1894/95) werd teruggekomon.
Thans zijn ruim 2 millioon stuks van ƒ 5.— biljet
ten in omloop.
10
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BANK.

(art. 6), dat. het maatschappelijk kapitaal of fonds
der bank uiterlijk uit / 4.000.000 zou kunnen be
staan. te verdeden in S000 actiën van ƒ 500 welke in
gangbare gouden en zilveren speciën moesten vol
daan worden; doch inmiddels zoude de Bank hare
operatiën kunnen aanvangen (art. 8), „zoodra een
aantal van 2000 actiën zal zijn besproken”. Van dit
aantal nam de Regeering al dadelijk de helft voor
hare rekening, en zoo kon bij besluit van 24 Januari
1828 (Ind. Stb. no. 1) de Bank geconstitueerd worden
verklaard; maar niettegenstaande den door de Re
geering bij hare ambtenaren gebezigden aandrang
tot deelneming in het kapitaal der Bank 1) bereikten
de inschrijvingen eerst in den loop van het boekjaar
1S31/32 liet gezamenlijk bedrag van / 2.000.000, op
welk cijfer het maatschappelijk kapitaal ook bij de
eerstvolgende octrooi-vernieuwingen bepaald bleef
tot het'boekjaar 1860/61, toen do eerste kapitaalvergrooting haar beslag kreeg, en het door deelheb
bers gestorte maatschappelijke fonds tot ƒ 4.000.000
werd opgevoerd, om slechts weinige jaren later, in
den loop van het boekjaar 1863/64, andermaal met
*ƒ 2.000.000 uitgebreid en zoodoende op ƒ 6.000.000
te worden vast gesteld.
Zooals in den aard der zaak ligt, was bij de samen
stelling van liet octrooi der Javasche Bank te rade
gegaan met de bepalingen van het in 1814 aan de
Nederlandsche Bank verleende octrooi, en dienover
eenkomstig gold, met betrekking tot het gewichtige
punt van de emissie van bankbiljetten, ook voor de
Javasche Bank de regel (art. 33), dat „liet geheele
beloop der uit te geven bankbiljetten zich zal regelen
naar het kapitaal of fonds der bank, alle beleeningen,
escompten, gedeponeerde gelden, muntspeciën en
verleende credieten daaronder begrepen”; — maar
-van eene verplichte metaaldekking tegenover de in
handen van het publiek zich bevindende biljetten
was in geen van beide octrooien sprake. Juist deze
zoo veel zorg vereischende aangelegenheid werd dus
overgelaten aan het beleid van de bestuurderen der
Javasche Bank, wfant al mocht bij een onder dagteekening van 18 December 1827 (Ind. Stb. no. 117) afgekondigd speciaal besluit bepaald zijn, dat de uit te
geven „banknoten, als representatief van goud of
zilver, steeds integraal in gouden en zilveren speciën
verwisselbaar zouden wezen”, — voorschriften om
trent de in acht te nemen verhouding tusschen den
voorraad muntspeciën en de in omloop gebrachte
biljetten w'erden daarbij niet gesteld, en de Directie,
die bij de aanvaarding van haar taak do verklaring
moest afleggen, „dat zij buiten het bereik w'as van
eenige bescheiden tot navorsching der grondslagen,
naar welke in andere landen soortgelijke instellin
gen bestierd werden”, huldigde van den aanvang af
de leex’, dat de behoefte aan het door haar uit te ge
ven „circuleerend medium” bepaald werd door „de
wezenlijke tegenwaarde”, welke de Bank ter zake
van hare crediet-operatiën „ten pand behoudt”, ge
lijk zij in de eerste algemeene vergadering van deel
hebbers, gehouden op den 25sten Maart 1828, te
verstaan gaf. Zoodoende gold voor den omvang dier
operatiën feitelijk geen andere grens dan de meerdere
1) Bij circulaire van de Regeering werd aan de
voornaamste burgerlijke en militaire ambtenaren
te verstaan gegeven, dat aan den Koning, op
Hoogstdeszelfs uitdrukkelijk verlangen, opgaaf
zou worden gedaan van degenen, welke zouden
hebben medegewerkt om de Javasche Bank tot
stand te brengen, alsmede van het door hen inge
schreven bedrag.

of mindere gewildheid van de biljetten der Bank, en
daar deze in verband met den gebrekkigen toestand
van het muntwezen, waarbij de omloop van koper
geld een hoofdrol speelde, als een meer gerieflijk
ruilmiddel een goed onthaal vonden van den' kant
van het publiek, konden de operatiën op het gebied
van disconteeringen en beleeningen zich gestadig
uitbreiden, en doorleefde de Bank gedurende de eer
ste tien jaren van haar bestaan een tijdperk van
grooten bloei, die aan de gelukkige deelhebbers di
videnden van 12, 20 en eerlang zelfs van 32 en 33
percent deed ten goede komen, Maar weldra volgde
een tijdperk van bittere reactie, toen het bleek, dat
op de meest roekelooze wijze crediet was verleend
aan debiteuren, die buiten staat waren hunne gelde
lijke verplichtingen na te komen, en de Bank dien
tengevolge verliezen kwam te lijden, die haar maat
schappelijk kapitaal schier geheel zouden hebben
doen teloorgaan, indien aan den zoo benarden toe
stand niet het hoofd ware geboden door het ter algemeene vergadering van 5 Maart 1841 genomen, en
door de Regeering bij beschikking van den 8en daar
opvolgende no. 1 bekrachtigd besluit om over te
gaan tot de kapitalisatie van het meerendeel der uit
staande vorderingen, voor zoo ver zij niet als volsla
gen hopeloos te beschouwen waren 1). Op dien voet
werd tot een bedrag van ƒ 4.634.815 aan wisselvorderingen uitstel van betaling verleend, en niet zon
der goed gevolg, want al moest achtereenvolgens nog
tot belangrijke afschrijvingen worden overgegaan,
zoo kon uit de winsten, die de operatiën middelerwijl
afwierpen, en die zeven jaren achtereen gereserveerd
werden met onthouding aan de deelhebbers van elke
winstuitdeeling gedurende dat tijdsverloop, het
maatschappelijk kapitaal gaandeweg weder worden
J) De oorzaken van de crisis van 1841, die tot
den geheelen ondergang der Bank had kunnen
leiden, werden door den toenmaligen directeurgeneraal J. D. Kruseman in een rapport van 8
Februari 1843 volgendcnvijze uiteengezet: „Door
het onttrekken van de Javasche stapelproductcn,
als suiker, koffie en indigo aan den particulieren
handel” — om ze door de N. H. M, ten verkoop
naar Nederland te doen zenden — en het verval
len der kustvaart, moesten de kooplieden van lie
verlede naar andere middelen van bestaan om• zien. In navolging van het Gouvernement moest
de landbouw daartoe het middel aan de hand ge
ven. Eigen middelen waren daartoe niet voldoen
de, waarom het geld der Bank tot dat einde werd
gebezigd. Het spreekt van zelf, dat er dadelijk
geen resultaten werden verkregen, weshalve men
met de Bank op korte termijnen aangegane ver
bintenissen niet konde voldoen. Hierdoor werden
de vorderingen der Bank hoe langer zoo aanzienlijker. Inmiddels hadden er eenige faillissementen
plaats, en de Bank moest de end ossanten der acceptatiën aanspreken; deze konden ook niet beta
len; een algemeen failliet en de totale ondergang
der Bank zouden daarvan liet gevolg zijn geweest,
zoodat eene kapitalisatie onvermijdelijk noodza
kelijk was. Wanneer men de namen der gekapita
liseerde schuldenaren nagaat, zal men zien, dat
velen derzelve in groote ondernemingen van land
bouw zijn gewikkeld, waarvan sommigen meer, do
anderen minder voordeelige resultaten verwach
ten, terwijl de meesten, zoo hun geen geruime
tijd wordt gegeven om hunne schulden aan do
Bank af te dragen, der Bank groote verliezen zul
len berokkenen”.

1
BANK.
gereconstrueerd en opgevoerd tot het oorspronkelijk
bedrag van / 2.000.000.
Maar ook uit anderen hoofde had het bestuur der
Bank ernstig gevaar geloopen; want reeds ettelijke
jaren vóór de moeilijkheden ontstonden, waaraan zij
in 1841 het hoofd had te bieden, was de specievoorraad zoo goed als geheel uitgeput en de inwisselbaar
heid der biljetten dus feitelijk geheel illusoir gewor
den. Vasthoudende aan de opvatting, dat met het
uitgeven van biljetten veilig kon worden voortge
gaan, mits de tegenwaarde aan vorderingen wegens
„escompten, beleeningen en verleende credieten”
slechts aanwezig was, had de Directie zich aan het
bewaren van eene zekere verhouding tusschen de
biljetten-circulatie en het specic-depöt in het minst
niet laten gelegen liggen, en nu moge haar het verwijt
van onzaakkundig en roekeloos beleid met goed
recht voor de voeten kunnen worden geworpen, niet
minder groot is de schuld van de Regeering aan den
noodlottigen toestand, waarin de Bank jaren achter
een verkeerd heeft.
„Toen de Javasche Bank in 1828 werd opgericht”,
zoo leest men o.a. op blz. 568 van Mr. P. Mijer’s Le
vensschets van .Jean Chrétien Baud, „bestond er een
stelsel van vrijen handel en landbouw. Genoegzaam
al de voortbrengselen van den grond werden destijds
aan de Indische marlet gebracht, zoodat er een na
tuurlijke toevloeiing van edele metalen bestond, ter
wijl de koper-circulatic beperkt was. Men behoefde
toen niet voor remises de edele metalen te gebruiken.
Deze bleven in de kelders der Bank, en men dacht er
niet aan om zijne banknoten tegen specie te verwis
selen. Tengevolge van de invoering van het cultuur
stelsel werden de koloniale stapelproductcn aan de
Indische markt onttrokken en naar Nederland voor
rijksrekening overgebracht. Daardoor hield aan de
eene zijde do aan voer van edele metalen op, terwijl
aan de andere zijde de meeste remises niet konden
worden overgemaakt dan juist in die metalen; waar
van het gevolg was, dat weldra de wisselkoei’S voor
Java zeer nadeelig werd J), en dat aldaar geen specie
meer dan legen een hoog agio te verkrijgen was”.
Nog oneindig grooler echter worden do moeilijk
heden door de schier ongebreidelde uitgifte van ko
pergeld, die kort na 1830 onder het bestuur van Van
den Bosch plaats vond. Steeds grootere hoeveelhe
den van dit minderwaardige betaalmiddel werden
van Regeeringswege in omloop gebracht, en toon het
ongerief hiervan voor het maatschappelijk verkeer
te groot en te tastbaar werd, ontving de Bank, niet
tegenstaande de ernstige tegenkanting van haar Di
rectie (die ten slotte zwichten moest voor de Ko
ninklijke bedreiging, dat bij verderen onwil het oc
trooi zou worden ingetrokken
hot bevel om tegen
de door de Regeering bij haar te doponeeron koperen
In de jaren 1843, 1844 en 1845 werd de wis
selkoers op Nederland genoteerd op 72 & 80 Nederl. courant voor 100 Ind, courant.
2) Bij kabinetsmissive van 10 Juni 1832 no.
1141 werd do Bank op last van Zijne Majesteit
aangeschreven: „aan do keuze van do meerder
heid der deelhebbers te onderwerpen, óf intrek
king van het octrooi, óf het deponeoren door het
Gouvernement van een som kopergeld, drie millioen gulden niet te boven gaande, bij do Bank, en
het uitgeven van een papieren munt of bon tot een
gelijk bedrag aan toonder botaalbaar, onder zoo
danige nadere bepalingen als met de directie zul
len worden beraamd; zullende geen alternatief
tusschen deze kunnen worden aangenomen.”
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duiten een koper-representeerend papier uit te geven
dat tot een bedrag van / 3.000.000 zou worden in
omloop gebracht, en dat dan ook een deel is gaan
uitmaken van de geldcirculatie, die feitelijk weldra
alleen uit koper bestond; want het van vroeger nog
aanwezig goud en zilvergeld werd door de steeds
toenemende koperciroulatie uit de kelders der bank
en ten slotte ook uit het land verdreven ‘).
Onder den samenwerkenden invloed van een en
ander moest het speciedcpöt van de Bank gestadig
inkrimpen. Van ruim ƒ 2.086.000 tegenover een bil
jetten-circulatie van / 2.166.750 bij het eind van het
eerste boekjaar, was de metaalvoorraad bij het eind
van het negende boekjaar 1836/37, waarover een
winst van / 640.000 of 32 percent van het maat
schappelijk kapitaal werd uitgekeord gedaald tot
ƒ 526.224 tegenover een biljetten-circulatie van
ƒ 6.927.250; maar eerlang werd de toestand nog hopeloozer, want in Juli 1839 was de speciekas op een
bedrag van / 18.678 na geheel uitgeput en van verde
re verzilvering harer biljetten kon dan ook voor de
Bank geen sprake meer wezen.
Toch bleef het verkeer er zich van bedienen, om
dat men dit betaalmiddel nu eenmaal niet missen
kon, en omdat men er op meende te kunnen ver
trouwen, dat de Regeering, die zelf bleef voortgaan
met het in betaling aannemen der biljetten, het pu
bliek ten slotto zou weten te vrijwaren voor de ge
volgen van eon staat van zaken, waaraan zij voor
een niet gering deel zelf schuldig stond. Schoon oninwisselbaar, bleef het bankpapier dus als algemeen
betaalmiddel in omloop, zonder dat de Regeering in
eenig opzicht tusschenbeiden behoefde te komen,
en zeer waarschijnlijk zou deze toestand nog lang
hebben kunnen voortduren, indien niet in het begin
van 1845 het geval zich had voorgedaan, dat door
den houder van een assignatie groot ƒ 4598.70, afge
geven door het agentschap dor Bank te Soerabaja,
betaling in specie langs den weg van rechten geeischt
werd. Die eisch werd door den rechter in eersten aan
leg afgewezen (22 Mei 1845), hoofdzakelijk op
grond van de overweging, dat een assignatie niet
met een bankbiljet gelijk te stellen was, en dat door
do Bank „dus wel en terecht presentatie was gedaan
om do geëischto som in Javaansch bankpapier te be
talen”; maar met deze uitspraak (die trouwens later
door het Hoog Gerechtshof, 18 Aug. 1845, vernietigd
werd) was het gevaar, dat de Bank dreigde van den
kant van personen, die, gelijk do Gouverneur-Generaal goedvond aan hot Opperbestuur te rapporteeren
„met boos opzet bezig waren de meest mogelijke
maatschappelijke ongelegenheden te verwekken”,
niet afgewond; on ten einde nu evcntucele verdere
moeilijkheden to voorkomen, was reeds hangende de
procedure, op dringend aanzoek van de Directio der
Bank en van do Factorij der Nederlandsche Handel
maatschappij, en op het eenstemmig advies van de
l) Het bij do Bank gedeponeerde kopergeld
werd door de Regeering successievelijk weder tot
zich genomen, teneinde in de behoeften van den
staatsdienst te kunnen voorzien. Maar het daarte
gen valideerondo koperpapier bleef onverminderd
in omloop, en toen de Directio der Bank niet lan
ger met dien staat van zaken genoegen meende te
kunnen nemen, werd haar bij Gouv. besluit van 23
Augustus 1841 No. 1, tot bescheid gegeven, dat
het van haar kant „even onkiesch als ongepast
was” om de Regeering, bij do financicele moeilijk
heden waaraan zij het hoofd had to bieden, mot
dergelijke bezwaren to komen lastig vallen.
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BANK.

Generale Directie van Financiën en van den Raad
van Indië bij publicatie van 29 Maart 1845 (Ind. Stb.
no. 10) aan do bank verboden „om gedurende den
tijd van een jaar verwisselingen van door haar uit
gegeven biljetten aan toonder tegen specie te doen”,
en werd tevens „aan alle collegiën van justitie geïnterdiceerd om gedurende datzelfde tijdvak kennis te
nemen van rechtsvorderingen, de strekking hebben
de om de Bank tot zoodanige verwisseling te nood
zaken.”
Zooals in den considerans van die publicatie te
lezen staat, achtte de Regeering zich tot het nemen
van dezen maatregel gerechtigd „bij ontstentenis
van eenig ander wettig middel tot afwering van do
nadeelen, welke voor het alge meen belang uit
verplichte verwisseling der biljetten zouden voort
vloeien;” maar de inwendige toestand der Bank was
middelerwijl in vergelijking met eenige jaren tevoren
reeds zeer aanmerkelijk verbeterd. Onder ultimo
Maart 1S45 toch was de specievoorraad reeds weder
gestegen tot iets boven de ƒ 3.000.000 bij een biljotten-circulatie van ƒ 7.986.200, doch eerlang kreeg de
Bank rekening te houden met eene geheel nieuwe
orde van zaken in verband met de bij publicatie van 4
Februari 1846 (Ind. Stb. no. 3) verordende invoering
van het recepissenstelsel (Zie MUNTWEZEN), dat
als overgangsmaatregel en als wegbereider tot het
eindelijk herstel van het Indische muntwezen, in ve
lerlei opzichten een einde maakte aan den gebrekkigen munttoestand, waarmede het maatschappelijk
en handelsverkeer in het algemeen en de Javasche
Bank meer in het bijzonder zoo vele jaren achtereen
hadden te kampen gehad.
Doch eerst met de feitelijke inwerkingtreding der
muntregeling van 1 Mei 1854 brak voor do Bank een
tijdperk aan van meer normale ontwikkeling, dan zij
tot dien tijd gekend had. Dank zij de betere muntverhoudingen, en de eerlang hiermede gepaard gaan
de trapsgewijze loslating van het tot zijne uiterste
grenzen doorgedreven Gouvernementscultuur- en
consignatiestelsel, nam het particuliere handelsver
keer gestadig in omvang en beteekenis toe, en do
goede vruchten hiervan bleven voor de Bank niet
uit. De van regeeringswege tot het herstel van hot
muntwezen naar Indië gezonden specie vloeide ten
deele in de kas der Bank (van ƒ 1.770.000 bij het
•eind van ’t boekjaar 1855/56 steeg de specievoorxaad van de Bank onder ultimo Maart 1862 tot
ƒ10.080.000 en onder ultimo Maart 1865 tot
ƒ 20.845.000); aan de on voor waardelijke inwissel
baarheid van hare biljetten behoefde dus weldra
•door niemand meer te worden getwijfeld, en gaande
weg verkregen zij door don geheelen archipel hot
burgerrecht, zelfs in die streken, waar van de vesti
ging van een agentschap der Bank nimmer sprake
was geweest.
Zoodoende kon do Bank hare operatiën weder op
■gezonden en degelijken grondslag uitbroiden; maar
in verband met dien gewijzigden toestand moest do
vergrooting van het maatschappelijk kapitaal daar
bij vanzelf aan de orde komen, want geheel afgeschei
den van de vraag, of een eigen kapitaal van 2 mil
lioen niet te gering moest worden geacht als waar
borgfonds tot dekking van de verliezen, die op de
operatiën mogelijkerwijs zouden kunnen geleden
worden, stond men nu voor het feit, dat volgens de
toenmalige begrippen, die zoowel door do Regeering
als door de Directie der Bank gehuldigd werden, do
aan de uitgifte van biljetten te stellen grens beheerscht werd door de hoegrootheid van het maat
schappelijk kapitaal der Bank. Het toestaan van een

koogero emissie dan ket drievoud van dat kapitaal,
aoktte men eene bedenkelijke zaak; en zoo was men
er niet dan sckoorvootend toe gekomen om ket
maximum der emissie bij Gouv. besluit van 24 Juli
1856 no. 4 vast te stellen op 6 millioen, in plaats van
ket cijfer van ƒ 5.258.575, waaraan men do Bank bij
gouv. besluit van 27 October 1854 no. 2 gemeend
had te moeten binden.
Een en ander vond plaats onder de werking vanket in 1848 hernieuwde octrooi, waarin voor ket
eerst de bepaling voorkwam, dat de uitgifte een ze
ker door den Gouverneur-Generaal te bepalen be
drag niet zou te boven gaan; maar wolk octrooi ver
der geen voorschriften bevatte omtrent de verplichte
metaaldekking, Niet-vóór 1859, bij do hernieuwing
van het octrooi tot ultimo Maart 1870, werd in deze
van den aan vang af bestaande leemte voorzien door
de bepaling van Art. 30, dat „geen uitgifte van bank
biljetten plaats heeft, tenzij de Bank minstens drie
tienden van het uit te geven bedrag beschikbaar hebbe in wettige betaalmiddelen”, met dien verstande
evenwel (art. 31), dat „de hoogste som, die op den in
art. 30 bedoelden voet kan worden uitgegeven door
den Gouvemeur-Generaal, op ’s Konings machti
ging naar omstandigheden zou worden bepaald”,
blijvende het evenwel aan de Directie overgelaten
(art. 32) om ook, boven de vastgestelde hoogste som,
biljetten uit te geven, „mits het volle bedrag daar
van in wettige betaalmiddelen bij de Bank beschik
baar zij boven en behalve de volgens art. 31 ver
plichte reserve”.
In verband nu met deze bepalingen werd het
maximum dor emissie vastgesteld op 7 millioen,
welk bedrag reeds spoedig ontoereikend werd be
vonden, met het oog op de toenemende credietaanvraag van don kant van den handel; doch van ver
dere uitbreiding wilde de Regeering niet weten,
zoolang do bij de jongste octrooi-vemiouwing voor
geschreven vorgrooting van het maatschappelijk ka
pitaal tot 4 millioen haar beslag niet zou hebben er
langd. In den loop van het boekjaar 1860/61 kwam
deze zaak in orde, on toen volgde bij Gouv.-bosluit
van 31 Juli 1860 no. 5 ook do vergunning het maxi
mum tot 10 millioen op te voeren; maar ook deze
uitbreiding van do operatio-middelon der Bank
bleek weldra volkomen onvoldoende te zijn. „Bij
do steeds toenemende uitbreiding van handel en in
dustrie”, dus leest men op bl. 7 van het verslag over
het boekjaar 1861/62, „waren do oporatiën dor Bank
weldra in zoodanige mate gestegen, dat veelal van
hot goheele oporatio-kapitaal slechts een zeer gering
bedrag beschikbaar overbleef”.
Niettegenstaande de opvoering van de discontorontc tot 8 on 9 percent, was de behoefte aan crediothulp in do laatste helft van 1861 zóó dringend,
dat de Directie, ten einde „den handel voor grooto
moeilijkhedon te bewaren”, op eigen verantwoorde
lijkheid do haar van Regeeringswege gestelde oporatiegrens met een paar ton gemeend had te mogen
overschrijden, — eene handeling die zeer euvel werd
opgonomen, en haar eene ernstige vermaning op den
hals haalde, — en toon zij zich op grond van dien
onhoudbaren stand van zaken tot de Regeering
wendde met het bescheiden verzoek om het maxi
mum der emissie te verhoogen mot 2 millioen en
mitsdien te brengen op 12 millioen, word dit verzoek
eerst na verloop van ruim een jaar ingewilligd,
onder uitdrukkelijke voor waarde, dat de Bank haar
eigen kapitaal andermaal met een gelijk bedrag van
2 millioen zou uitbreiden. (Gouv. besluit van 24
Oct. 1862 no. 1).
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De tweede kapitaalsvergrooting, die met het
oog op het juister inzicht, dat men sedert in bank
zaken verkregen heeft, veilig achterwege had kunnen
blijven, werd der Bank dus in den vollen zin des
woords afgedwongen, en hangende de hieraan voor
afgaande maatregelen, bleef de toestand van de In
dische geldmarkt, tot groot nadeel van het algemeen,
steeds even gespannen. Gedurende het geheele jaar
1862, op het tijdstip dat het te veilen quantum gouvemements-suiker verdubbeld, en voor het eerst
met den verkoop van gouvemements-koffie een
proef zou genomen worden, was do operatiekracht
der Bank zoo goed als geheel uitgeput. In September
en October 1862 zou door het Gouvernement voor
eene waarde van 6 millioen aan producten verkocht
worden, maar niettegenstaande de welvoorziene
specie-kas was de Bank niet bij machte één pikol
product te beleenen. Volgens haar toenmalig octrooi
toch moesten beleeningen op koopwaren steeds ach
terstaan voor die op goud en zilver, en zoo bedroe
vend was het op dat oogenblik, niet tengevolge van
innerlijke zwakte, maar tengevolge van do haar door
de Regeering gestelde operatiegrens, met de mid
delen der Bank gesteld, dat in een door den handel
van Batavia aan de Regeering ingediend request
van 18 October 1862 moest gewezen worden op het
ongehoorde feit, dat op een geldswaardig bedrag van
ruim ƒ 300.000 aan gemunt en ongemunt goud niet
meer dan ƒ 50.000 in beleening had kunnen worden
voorgeschoten, omdat de Bank niet andermaal op
eigen gezag do haar gestelde operatie-grens wilde
overschrijden.
De bij Gouv.-besluit van 24 Oct. 1862, voor den
tijd van één jaar toegestane voorwaardelijke uit
breiding der emissie met 2 millioen, dio bij Gouv.besluit van 30 October 1863 definitief word vastgeBfceld, bracht eenige hulp in den nood; maar geen
afdoende hulp, evenmin als de bij Gouv.-besluit van
12 December 1864 no. 2 toegestane verhooging van
hot maximum tot 15 millioen, want in do eerste helft
van 1866 werd de toestand nog benarder dan hij in
de zorgvolle jaren 1861 en 1862 geweest was. Niet
tegenstaande hot disconto achtereenvolgens tot 9,
J0 en 10y2 percent verhoogd werd, bleef op 28 Febru
ari 1866, nog slechts ƒ 100.000 aan beschikbaar operatie-fonds over, en zag do Bank zich in de zonder
linge noodzakelijkheid gebracht om hare portefeuille
bij Rcgeeringscollegiën to gaan rediscontecren, ter
wijl maatregelen beraamd werden om zich zelfs tot
*s lands kas tc wenden ter bekoming van do hulp,
die zoo dringend noodig was, niet uit gebrek aan
middelen, want do spcciekas was ruim voorzien,
maar omdat de Bank zich die middelen niet kon ton
nutte maken tengevolge van do bepalingen, waar
door hare operatiekracht totaal verlamd word x).
Door ceno hernieuwde uitbreiding van het maxi
mum tot 18 millioen bij GoUv.-bosluit van 23 Juni
1866 no. 10, on tot 20 millioen bij Gouv. bosluit van
26 September daaraanvolgende no. 4, werd aan do
') Op boven genoemden datum van 28 Fe
bruari 1866 bezat do Bank een specickas van
ƒ 17.439.816, terwijl aan dadelijk opoischbare
schulden (bankbiljetten, saldo’s on assignatiën)
een bedrag van / 27.838.934 uitstond. Volgons do
thans geldende bepalingen zou de bank op dat
oogenblik dus van een nog beschikbaar metaalsaldo van / 6.304.253 voor verdere oporatën heb
ben kunnen partij trekken, terwijl haar volgens
de toen geldende bepalingen slechts een beschik
baar operatiefonds van ƒ 100.882 overbleef.
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bestaande bezwaren weder voor een tijd lang tege^
moet gekomen, en gedurende eenige jaren achtereen1
bleef de geldmarkt voor nieuwe stoornissen gevrijd
waard, omdat in verband met do uitbreiding van
den werkkring van verschillende particuliere crediet^
instellingen, die gaandeweg verrezen waren (Nederl.
Indische Handelsbank, Rotterdamsche Bank, In
ternationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotter
dam, en de Chartered Bank of India, Australia and
China), de crediethulp der Javasche Bank in minde
re mate, dan toen zij nog het rijk alleen had, behoef
de te worden ingeroepen. Van ruim 15 millioen in de
jaren 1866/68 daalden de uitzettingen allengskens
tot beneden de 10 millioen in het begin van boek
jaar 1871/72; maar toen de zaken eerlang een ande
ren keer namen, en de operatiën zich gestadig uit
breidden, voornamelijk ten gevolge van het aan demarkt komen van groot ere hoeveelheden particulie
re producten, toen kwam de Directie weder te staam
voor een toestand, die, gelijk zij in haar verslag over
’t boekjaar 1874/75 bl. 11 opmerkte, „haar met na
druk de beperktheid van de operatiemiddelen der
Bank in herinnering moest brengen”. In een aan de
Regeering ingediende missive van 8 Sept. 1874 zettezij dien toestand omstandig uiteen, met dringend*
verzoek om ten spoedigste het maximum der emis
sie te willen vaststellen op 25 millioen; en ditmaal
had de Bank de voldoening, dat haar verzoek reeds
bij Gouv.-besluit van 19 September 1874 (Ind, Stb.
no. 220) werd in gewilligd, in afwachting van de beslis
sing van het Opperbestuur op het reeds eenigen tijd'
tevoren van de Bank uitgegane voorstel om, met
algcheele terzijdestelling van élk maximum, den waar
borg voor de uitgegeven biljetten alleen te zoeken in
het speciedepöt, en de papiercirculatie in Indië voor
taan aan dezelfde regelen te binden en te doen ge
hoorzamen, die door een veeljarige toepassing in
Nederland volkomen proefhoudend waren bevon
den. Die beslissing viel gunstig uit; bij ordonnantiën
van 18 Maart 1875 (Ind. Stb. no. 75 en 76) kregen de
voorstellen van de Bank hun beslag; want voor den
vervolge zou alleen do bepaling gelden, dat het ge
zamenlijk bedrag van omloopende bankbiljetten,
bankassignatiën en rokeningcourantsaldo’s steeds
voor minstens twee vijfde gedeelte door munt of
muntmateriaal moet gedekt zijn. En zoo werd haar
dus, meer nog ten gerieve van hot verkeer, dan tot
haar eigen goldelijk voordeel, geschonken wat haar
tot dien tijd steeds had ontbroken: het vermogen
om door het uitgoven van niet ten volle door metaal
gedekte biljetten to gomoot te komen aan eene tijde
lijke meerdere behoefte aan circulatie-middelen.
Van welk een overwegend belang de in 1875 tot
stand gebrachto hervorming, — een van de ge
wichtigste momonten in do geschiedenis der Bank,
nadat zij don onspoed dor jaren 1841 en volgende
was te boven gekomen — voor het verkeer geweest
is, bleek reeds spoedig. Gedurende do corsto helft
van 1876 bleof de crcdietvraag, zooals in dien tijd*
van het jaar gewoonlijk het goval is, tamelijk be
perkt, maar bij de nadering van hot afschcopseizoen,
in den aan vang van hot tweede somostcr, bogon zich
een zoo levondigo vraag naar gold to openbaren, (van
ƒ 12.800.000 in den aan vang van April 1876, stegen
do uitzettingen in Septembor daaraanvolgende tot
bovon do / 23.000.000), dat weder omstigo moeilijk
heden zouden zijn ontstaan, indion de Bank nog
aan hot verplichte maximum van / 25.000.000 waregebonden geweest.
Bovenal echter in het zorgvolle crisisjaar 1884
kwamen de zegenrijke govolgon van de bankregeling
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BANK.

van 1875 duidelijker dan ooit aan het licht. Immers,
wanneer de oude regeling op het stuk der emissie
_drie tienden meiaaldekking met een maximum
uitgifte van 25 millioen — nog kracht van wet had
gehad, zouden de operatiemiddelen reeds in den
loop van Juli 1884, dus lang vóór de storm losbrak,
•die het meerendeel der particuliere credietinstellin
gen dreigde omver te werpen, met een opereerend
kapitaal van nog geen 20 millioen zijn uitgeput ge
weest, terwijl de behoeften van het verkeer in het
laatst van November en het begin van December tot
bij de 26 millioen stegen; en in de gegeven om
standigheden zou eene te beperkte operatiekracht
van de Javasche Bank de noodlottigste gevolgen
na zich hebben gesleept, en tot eene maatschappe
lijke ontbinding hebben kunnen leiden, waaruit
voor handel en nijverheid, en ook voor den Staat zel
ve, de grootste politieke en financiecle moeilijkheden
zouden ontstaan zijn. Dank zij echter de nieuwe re
geling — vier tiende metaaldekking zonder maxi
mum — bleven de dadelijk opeischbare schulden der
Bank, ook toen hare credieten de grootste uitbrei-ding erlangd hadden (met ƒ 25.886.000 op 3 Decem
ber 1884) nog voor ruim 50 procent door metaal
gedekt; en het is thans niet twijfelachtig meer, dat
groote en onherstelbare rampen in de handelswereld
zijn voorkomen door de gerustheid, die de wekelijks
openbaar gemaakte bankstaten verwekten, dat,
waar alle andere credietinstellingen zich moesten be
perken en terugtrekken, de Javasche Bank steeds bij
machte bleef om aan elke soliede, tijdelijke credietvraag te voldoen. Zoodoende heeft zij het hare kun
nen bijdragen tot redding uit den zoo hoogst neteïigen en gevaarvollen toestand; want zonder de bui
tengewone hulp, die de Javasche Bank verleenen
kon, en in meer dan één geval verleend heeft, zij het
ook soms met terzijdestelling, zoo niet verkrachting
van de bepalingen, waaraan hare Directie krachtens
'Octrooi gebonden was, zou het volstrekt onmogelijk
geweest zijn, om den tijd te winnen voor het tot stand
brengen in Nederland van de combinatiën, wier op
treden aan het wankelend verkeer den meer blij von
den steun heeft geschonken, welke noch zij, noch
eenige andere instelling in Indië verleenen kon. Zij
stond dan ook meer dan eens voor hare verantwoordelijkheid van nabij rakende uiterst moeilijke beslis
singen, die geen moeilijk overleg zouden geeischt
hebben, indien een ettelijke jaren te voren van haar
uitgegaan voorstel ingang bij de Regeering had kun
nen vinden. Bij gelegenheid namelijk van de aan de
orde zijnde verlenging van het niet ultimo 1880 ten
•einde Joopende Octrooi had de directie krachtig ge
ijverd voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot
liet tijdelijk verstrekken yan gelden tegen onder
pand van hypothecaire inschulden. „Wie over de
^aak nadenkt,” dus leest men op bl. 11 van het Ver
slag van den President over boekjaar 1879/80, „moet
inzien, dat de eigenaardige verhoudingen, die de
Bataviasche geldmarkt kenmerken wegens liet ont
breken van eeneeigenlijkeeffectenmarkt,ennu gelduitzettingen in hypotheek schier het eenige middel
tot rentewinning zoo voor particulieren als voor
geldinstellingen is ,op een gegeven oogenblik onop
losbare moeilijkheden kunnen doen geboren wor
den, wanneer de gelegenheid niet bestaat om, zelfs
voor korten tijd, gelden te kunnen opnemen onder
verband van niet dadelijk opvorderbare wa.arden.
Die gelegenheid ontbreekt thans geheel en al, en wer
kelijke behoefte en billijke eisch brengen in het be
lang van het algemeen dan ook onzes erachtens mede
haar bij de Javasche bank open te stellen.” Maar er

volgde nul op het rekest, en eerst de crisis van 1884
heeft de Regeering de oogen geopend. Sedert is in het
Octrooi van 1906 de verlangde bevoegdheid onder
zekere restrictiën aan de Bank verleend. Zie over deze
aangelegenheid Economist van 1906, deel I, bl.
85/S8.
Kon dus in 1884 een voor het verkeer hoogst drei
gend gevaar door bemiddeling der Javasche Bank
worden afgewend en bezworen, toch bleek weldra,
dat de gewijzigde toestanden en verhoudingen,
welke de crisis van 1884 deden geboren worden, eene
voor de Bank zeer ernstige schaduwzijde hadden. De
gelden, die ter redding van de in moeilijkheden ge
raakte particuliere credietinstellingen en cultuurbanken in Nederland bij wijze van obligatieleeningen tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 271/2 millioen
waren bijeengebracht, vloeiden voor een goed deel
naar Indië, en brachten eene opeonhooping van be
schikbare middelen teweeg, die de werkelijke be
hoefte reeds spoedig verre te boven ging. Terwijl
vóór 1884 de crediethulp der Javasche Bank op rui
me schaal was ingeroepen door de particuliere ban
ken, traden dezen thans als credietgevers op discon
to- en beleening-gebied met haar in mededinging, en
zoo zag de Bank hare eredietoperatiën schier van jaar
tot jaar inkrimpen, en van gemiddeld ƒ17.049.000 in
’t boekjaar 1884/85 tot gemiddeld / 6.334.000 in’t
boekjaar 1889/90 terugloopen, een lager cijfer dan se
dert hel boekjaar 1857/58 ooit was voorgekomen.
Maar hiermede was ook het laagsteslandpunt bereikt.
De meer vrijgevige bepalingen van het octrooi van
1891 stelden haar in staat om hare operatiën ook op
het gebied van den buitenlandsehen wisselhandel uit
te breiden, en een deel van hare operatiemiddelen in
Nederland rentegevend aan te wenden, terwijl zij te
vens de bevoegdheid erlangde om haar geheele maat
schappelijk kapitaal ten deelo in effecten en ten
deele in hypotheken rentegevend te beleggen ').
J) Van geldbelegging in hypotheken en cffcc• ten is voor do Bank eerst sprake geweest onder do
werking van hot octrooi van 1848, waaruit de in
het octrooi van 1837 voorkomende bepaling, dat
10 percent van de overwinst boven 9 percent van
het maatschappelijk kapitaal zou ten goede ko
men „aan zoodanige liefdadige gestichten als
daartoe dóór den Gouverneur-Generaal zullen
worden aangewezen,” vervangen werd door het
voorschrift, dat óén derde van de zuivere winst
zou strekken „tot het daarstellcn en voeden van
een reservefonds”, totdat dit fonds vijftig ten hon
derd van liet maatschappelijk kapitaal zou bedra
gen. In verband hiermede werd bij Gouv.-besluit
van 17 December 1853 no. 7 machtiging aan de
bank verleend om dat fonds te beleggen in in
schrijvingen op liet Grootboek of in certifica
ten Werkelijke Schuld, in schuldbrieven ten laste
van Nederlandsch-Indic en in hypotheken, met
bevoegdheid de rente van een en ander onder do
algemeene inkomsten der Bank op te nemen. Het
reservefonds nu was bij liet eind van ’t boekjaar
1859/60 gestegen tot 1 millioen, en werd krachtens
gouv.-besluit van 18 Mei 1800 no. 5 gekapitali
seerd, bij de volgens het octrooi van 1859 voorge
schreven uitbreiding van het maatschappelijk ka
pitaal tot / 4.000.000; maar tot opzegging van
hare hypothecaire en andere beleggingen werd do
Bank hierdoor niet verplicht, want art. 44 van
dat octrooi juncto artikel 27, schonk haar de 'be
voegdheid om één vierde gedeelte van het maatscliappelijkkapitaaljdus een bedrag van /1.000.000
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Als een gevolg van een en ander brak voor de
Bank een tijdperk van hernieuwden bloei aan, en
zag zij den omvang van hare credietoperatiën van
het zooeven genoemde gemiddelde van / 6.334.000
weder stijgen tot ƒ 9.056.000 in 1890/91, en met in
begrip van de operatiën van het met 15 Mei 1891
geopende Bijkantoor in Nederland tot /19.609.000 in
1891/92; tot /21.694.000 in 1892/93 en tot/19.985.000
in 1893/94. In de daarop volgende 10 jaren namen
deze cijfers nog geleidelijk toe, maar vooral sedert
het jaar 1906 is er voor de Javasche Bank een nieuw
tijdperk aangebroken, in hare geschiedenis zonder
wederga. Met ingang van 1 April 1906 was het
z.g. nieuwe octrooi ingegaan, feitelijk zonder groote
veranderingen ten opzichte van het op 31 Maart
1906 afgeloopen oude octrooi. Allerwego waren ech
ter reeds kenteekenen voor hen die scherp wilden
zien, dat eene verandering in de economische toe
standen onzer O. I. Koloniën gaande was. Onder
het krachtige bestuur van den Gouverneur Generaal
J. B. van Heutsz werd allerwege op de buitenbezit
tingen orde en rust gebracht, een betere erkenning
van het Nedcrlandsche gezag, waardoor de welvaart
op die buitenbezittingen zienderoogen toenam;
import en export, scheepvaartverkeer, verkeer op
spoor- en tramwegen was bijna in alle richtingen
en na de uitbreiding van het maatschappelijk ka
pitaal tot 6 millioen, een bedrag van / 1.500.000,
voor dergelijke uitzettingen aan te wenden. Hier
mede bleef dc Bank dan ook geregeld voort
gaan, doch bij de hernieuwing van het octrooi
in 1870 werd haar die bevoegdheid ontnomen,
en gelast (ordonnantie van 6 Maart 1871 no. 5)
om zich binnen een termijn van vijf jaren van
alle hypothecaire vorderingen te ontdoen, met
dien verstande, dat telken jare een vijfde deel
zou moeten worden afgelost. Hef gelukte der
Directie echter om do Rcgecring op dit besluit
te doen terugkomen, on om bovendien hot voor
beleggingen in hypotheken en effecten beschik
baar bedrag to doen vaststellen op één derde van
liet kapitaal of 2 millioen, plus het bedrag van
het krachtens het octrooi van 1870 opnieuw in
het loven geroepen reservefonds. Bij het octrooi
van 1880 werd do gestelde grens uitgebreid tot do
helft van het kapitaal of 3 millioen, en eindelijk
word bij het octrooi van 1891 aan do Bank do
bevoegdheid verleend, tot belegging van het (jeheele maatschappelijk kapitaal in Nedcrlandsche
of Nederlandsch-Indische Staatsschuld en in an
dere te Batavia, te Amsterdam of op andero voor
name plaatsen in Europa dagelijks verhandelbare
schuldbewijzen, of in eerste hypothoken op onroerendo goederen in Nederlandsch Indië, mot
dien verstande evenwel, dat in hypotheken ten
behoeve dor Bank nimmer meer dan één dorde
van haar gestort kapitaal mag worden belegd.
Dienovereenkomstig was op ulto. Maart 1915 van
het kapitual ad. 6 millioen belegd:
in Effecten ...
in Hypotheken

ƒ 5.517.744.—
75.000.—

/ 5.592.744.—
of to zamen
terwijl de gelden van hot reservefonds ad
/ 3.119.491.— belegd waren:
/ 2.753.988.—
in Effecten..........................
niets.
in Hypotheken
of to zamen

/ 2.753.988.—
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toenemend, en ook de werkkring der Javasche Bank
moest met die vermeerdering op ander gebied ge
lijken tred houden; hare uitzettingen, maar vooral
de omloop harer bankbiljetten werden aanmerkelijk
grooter. Daarbij kwam dat do zuivering van den
N. I. Archipel van vreemde munt, bepaaldelijk van
dollar-munt in verschillende soorten in het gewest
Oostkust van Sumatra (zie onder MUNTWEZEN)
en do vestiging van een aantal nieuwe kantoren der
Bank (zie hieronder) ook uitbreiding aan haren
werkkring gaf.
Boven is reeds in het kort medegedeeld dat bij de
octrooiswijziging, in 1S91 ingegaan, bepaald was dat
een Bijkantoor der Javasche Bank in Nederland
zou worden opgericht; tot dien tijd was de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Nederland de
vertegenwoordigster der Javasche Bank, gelijk deze
laatste nog bijv. te Makasser tot 1908 de vertegen
woordigster der N.H.M. is gebleven. De heeren B.
Heldring, destijds directeur der Kasvereeniging,
later directeur en president der Ned. Handels-Mij. en
Mr. N. P. van den Berg zijn de krachtigste pleiters
geweest voor de oprichting van een eigen Bijkantoor
der Bank te Amsterdam. Aanvankelijk zat daarbij
wel in de eerste plaats de gedachte voor om de mid
delen der Javasche Bank door uitzettingen in Euro
pa meer vruchtdragend te makon, en had men voor
dit doel ook de bevoegdheid aan de Javasche Bank
toegekend om eene portefeuille te houden van in het
buitenland betaalbare wissels, doch steeds meer
kwam de uitmuntende maatregel van het hebben
van een eigen kantoor in Amsterdam voor de be
handeling der belangen van de Javasche Bank tot
zijn recht, tot dat in den loop der jaren het Bijkan
toor der Bank te Amsterdam zijne onmisbaarheid
volledig heeft bewezen en een der belangrijkste
afdeelingen der Bank is geworden, niettegenstaande
steeds gestreng is vastgohouden aan hot beginsel dat
het Bijkantoor geen eigen zaken doet, doch uitslui
tend de belangen der kantoren in N.-Indië vertegen
woordigt..
In 1891 werd aan de bevoegdheid tot het houden
eener buitenlandsche wisselportefeuille de beperking opgelegd, dat het bedrag dier portefeuille
niet langer dan gedurende een tijdvak van twee
maanden do som van hot beschikbare metaalsaldo
mocht te boven gaan, waaronder te verstaan het
bedrag aan edel metaal, dat de Bank bezit boven
40 % van het geheel harer dadelijk opvraagbare
obligo’s (bankbiljetten, rek.-courant saldi-credit, en
bankassignatien nog in omloop). Deze beperking
was echter wol beschouwd vrijwel gcdachtenloos
in het octrooi van 1891 gebracht, bepaaldelijk in
navolging van een soortgolijk voorschrift voor De
Nederlandscho Bank. Men had daarbij echter uit
het oog verloren hot groote verschil in de wissel
markt van do koloniën on het moederland. In Ne
derland bestaat steeds een belangrijk aanbod van
binnenlandsche wissels, on do portofouillo van Do
Nedcrlandsche Bank bestaat daaruit voor vele millioenen. De binnonlandschc wissels in do N. I. koloniën
zijn echter schaarsch, en bestaan voornamelijk uit
promessen van Chineescke, Arabischo on inlandsche
koopers van goederen van een bot rekkelijk klein
aantal importhuizen, terwijl verder do binnonlandsohc promessen veelal hun grond vindon in
geldleoningon, maar al te dikwijls niot vreemd aan
woeker. Dat binnenlandsche papier is dus slechts
voor een betrekkelijk gering bedrag geschikt om in
de portofeuillo coner circulatiebank te komen;
daarentegen bestaat de gvoato industrie en de be
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lanerrijke handel van Ned. Indië in de koloniale producten als suiker, rijst, thee, koffie, copra, tabak,
kapok, katoen, maïs, rubber, tin, enz., al welke
artikelen voor verreweg de groote meerderheid bestemd zijn voor export, voornamelijk voor Nederland en Engeland en Engelsche Koloniën, en
overigens naar alle deelen van de wereld. Do wissels
voor financiering dezer goederen zijn dus betaalbaar
in Nederland, in Engeland, enz., dus zoo goed als
allen buiten Ned. Indië. Indien dus de Javasche
Bank ook op het gebied van den wisselhandel do
inheemsche industrie en handel van do koloniën
wil steunen, dan moet zij ook die wissels nemen, al
zijn zij betaalbaar buiten de koloniën. Jaren lang
had de Javasche Bank niet veel overlast ondervon
den van die beperking, omdat wegens den niet zoo
grooten omvang van zaken in de koloniën de metaalvoorraad der Javasche Bank in den regel ruim bleef,
en die beperking dus niet belemmerend optrad. Toen
echter die ongekend groote opleving in onze koloniën
was aangevangen en zelfs steeds meer voortgang
maakte, bleek eerstens dat die beperking de Java
sche Bank op den duur zeer zou belemmeren om
handel en industrie van het eigen land voldoende
te steunen, doch tevens werd nu duidelijk dat daar
mede bovendien het middel getroffen werd, waardoor de Javasche Bank haren metaalvoorraad langs
een voor een Ooslersch land natuurlijken weg
kon aanvullen. Immers daar Ned. Indië geen eigen
munt en geen eigen goudmarkt heeft, moet het zijn
metaalvoorraad betrekken uit Nederland, of voor
zooverre die uit goud mag bestaan niet van eigen
muntslag, uit Engeland, of in den laatsten tijd uit
N.-Amerika; de tegenwaarde voor het verkrijgen
van dit metaal kón echter het best verkregen
worden uit het provenu dier z.g. buitenlandsche
wissels. Hoe meer metaal dus door die opleving
voor den N. I. geldsomloop van de Bank werd
opgeëischt en hoe grooter de uitgifte van biljetten tegenover den bestaanden metaalvoorraad
werd, hoe minder wissels de Javasche Bank zou
kunnen nemen, waardoor juist een der beste middelen voor de aanvulling van den geldvoorraad haar
werd ontnomen. Verhooging der discontorente van
de circulatiebank zou hier niets geholpen hebben;
want er werd niet een overmatig crediet van de
Javasche Bank gevraagd, en de import was niet te
groot geworden; integendeel, de export nam juist
steeds toe; verhooging van rente had dus ten eenenmale het doel gemist en was ook volstrekt overbodig.
Daarop is bij de Kon. Besluiten van 17 Januari 1908
en 7 Mei 1909 het octrooi in dier voege veranderd,
dat de bewuste beperking hiertoe werd teruggebracht
datnietlangerdan gedurende zes maanden het tweevoud van het beschikbaar metaaLsaldo mocht overtroffen worden. De Javasche Bank verkreeg daardoor
de gelegenheid hare geheele bankpolitiek in verband
metde steeds Btij gende eischen voor den geldsomloop
in Ned. Indie te zichten op een onbelemmerden aanvoer van edel metaal naar de koloniën in den vorm
van Nederlandscbe munt voor de circulatie van geld,
en in so vereigns, eagles of gouden baren waar het gold
haren metaalvoorraad te verpoten ton einde te
k
^t0eneTendeVaag
naar hare bankbiljetten, eveneens voor de circulatie,
wlilkTnt^0 0
dCZer bi,j0tt6n na‘
dekking aanwez^g
ZZer
van

wisselkoersen met het buitenland of met Nederland
werd daardoor voorkomen, op soortgelijke wijze als
bijv. de Duitsche Rijksbank in den lateren tijd vóór
den oorlog haren goudvoorraad beschermde door
de saldi, die zij voor dit doel buiten Duitschland aan
hield. Nog nimmer had de Javasche Bank zoozeer
hare taak van circulatiebank kunnen vervullen; niet
alleen toch was zij in staat een aan voor van NederIandsch zilver tot een bedrag van ongeveer 70 millioen gulden uit het moederland te financieren en haren metaalvooriTaad in Nederland en Nederlandsch
Indië nog metongeveer de helft van dat bedrag in Nederlandsche gouden munt te vergrooten, maar ook in
sovereigns heeft zij naar verhouding een zeer belang
rijk bedrag kunnen verwerven, zonder dat de wissel
koersen of rentevoet in Ned. Indië daardoor ook
maar eenigszins verhoogd behoefden te worden; juist
integendeel. De Javasche Bank heeft daarmede tot
in de uiterste consequenties een wetenschappelijk sy
steem voor eene Oostersche circulatiebank toege
past, dat in het kort met den aangenomen wet enschappelijken naam van „Gold-exchange-systeem”
wordt aangeduid, en dat in de laatste 10 jaren door
ongeveer alle Oostersche landen van beteekenis i3
aanvaard: door de Straits Settlements en BritschIndië ten opzichte van Engeland, door de Philippijnen ten opzichte van Amerika, en dat ook thans
van verschillende zijden wordt aangereden voor
China ten opzichte van zijn financieelen toestand
tot Europa, en voor eenige Zuid-Amerikaanscho
Staten ten opzichte van het geldcentrum New-York,
nadat ook Brazilië en Argentinië voor de regeling
van hun eigen munttoestanden eene soortgelijke
organisatie met Londen met groot succes in werking hadden gesteld. Het kan voor onze Koloniën
een pluim op den hoed zijn dat dit systeem aldaar
feitelijk reeds sedert 1875 bestaat, hoe onvolkomen
de uitvoering aanvankelijk ook was, en dat hieraan
is te danken dat onze koloniën zijn gespaard gobleven voor de buitengewone moeilijkheden in ver
band met de daling van do zilverwaarde, waaronder
o.a. do Engelsche koloniën in zoo hevige mate hebben geleden. Eerst in de latere jaren is dit in Engeland on in Amerika volledig ingezien (zie o.a. de
Geschriften van Prof. J. M. Koynes te Cambridgo
en van C. A. Conant, Harrison, Prof. Jor. Jenks en
Prof. Kemmerer, allen Amerikaanschedeskundigen
op munt en bankgebied); en aan den anderen kant
moeten wij ruiterlijk erkennen dat in Nederland en
zijne koloniën helaas maar zeer weinig personen
waren, die een dergelijk stelsel begrepen of zelfs maar
hot bestaan daarvan vermoedden, zoodat Nederl.
Indio in dit opzicht, met uitzondering van hot oordeel van enkele helderziende mannen (als o.a. Mr.
N. P. van den Berg. die reeds sedert 1871 in deze
richting geijverd heeft, ook al werd zijn eindoordeel
eerst in don loop der tijden definitief gevormd)
sedert 1875 vrijwel onbewust den goeden weg heeft
ingeslagen en daarop is gebleven. Hetzelfde wordt
ook door Prof. J. M. Koynes van de Engelsche koloniën opgemerkt in zijn uitmuntend en scherp gesteld
boek „Indian Currency and Finance” doch slechts
naar aanleiding van den nieuwen koers, die En geland
ten °pzichie van hot bank' ^ muntwezen zijner
koloniën in ongeveer de laatste 10 jaren is ineeslagen’ De Javasche Ba"k ^ft zoozeer met succes
m^hanvoe-

g an anders te hooge

en van hare uitzettingen van ongeveer / 20 millioen
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in 1893/4 tot /108.8 millioen in 1914, — haren rentovoet in den regel laag heeft kunnen houden, en
tijdens de grootste vermeerdering in al deze cijfers
zelfs doorloopend ongewijzigd heeft kunnen hand
haven op 3.6 % voor disconto van handelswissels
van Augustus 1909 tot op het oogenblik dat wij dit
schryvon (Februari 1916), dus ook gedurende den

tijd van den oorlog, terwijl in die jaren alle andere
circulatie-banken veelvuldige wisselingen in haar
discontorente moesten brengen, en deze dikwijls op
zeer belangrijk hooger dan 3.5 % moesten vaststellen.
Die buitengewone toeneming in de zaken der Javasche Bank kan duidelijk blijken uit den volgenden
staat van eenige belangrijke hoofden van de balans:

Beknopt overzicht van eenige belangrijke cijfers in het bedrijf der Jav. Bank in de laatste 14 jaren
O b 1 i g o’s
Gebouwen
hoogst
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06
1906/07
1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13
1913/14
1914/15
1915/16

30
16
14
24
11
21
13
9
23
10
4
16
24
17

Oct.
Apr.
Oct.
Aug.
Oct.
Nov.
Nov.
Sept.
Mrt.
Sept.
Nov.
Nov.
Mei
Oct.

1901
1902
1903
1904
1905 I
1906
1907
1908
1909
1910 |
1911 I
1912 I
1913
1914:

ƒ 65.621.489 35
60.710.716 11
59.650.966 64
617029:297 47
65.839.981 57
71.935.444 63
75.193.889 58
87.787.034 38
100.346.179 73
109.602.203 43
122.102.811 77
128.169.634 22
130.297.012
162.997.682 46

Inventaris

laagst
26
26
23
11
12
11
10
22
7
2
22
27
23
2

Febr.
Nov.
Mrt.
Mei
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
Juli
Aug.
Mei

1902 / 57.724.032 65 ƒ 213.000 —
1902
200.000 —
62.122.086 80
1904
195.000 —
53.I>54.465 36
1904
180.000 —
53.438.56276
1905
189.000 —
66.411.65807
1906
61.263.356 88
209.000 —
1907
68.743.627 58
217.500 —
1908
70.035.12903
387.000 —
83.026.474 96
506.501 — i
1909
1910
98.628.111,02
794.501 —
1911 105.304.667 17
962.501 —
1912 115.995.934 82 1.145.501 —
1913 115.366.417139 1.209.501 —
1914 119.920.064 63 063.001 —

/

47.138,09
47.260—
45.980 —
46.170 —
42.740 —
41.500 —
30.000 —
27.500 —
25.100 —
29.506 —
21.002 —
14.909 —
18
18

Afsohrijving:
Onkosten.
190J/02
1902/03
J 903/04
]904/05
] 905/06
1906/07
1907/08
1908/09
J909/10
1910/11
1911/12
1912/13
1913/14
1914/15
1915/16

/ 428.948132
456.04008
449.753 82
463.374 49
487.491 80
479.206 27
566.049 60
577.436 99
589.592 19
645.791 94
675.185 51
714.299 90
764.973 38
810.767 60

Gebouwen.

Inventaris.

ƒ 16.000
15.381 22
16.079 60
15.120 31
29.568 66
97.364 63
82.552 16
31.308 22
50.268 48
55.083 22
65.847 02
67.453 51
74.047 16
146.238 44

ƒ

Netto Winst.
1901—1902
1902—1903
1903—1904
1904—1905
1905—1906
1906—1907
1907—1908
1908—1909
1909—1910
1910—1911
1911—1912
1912—1913
1913—1913
1914—1915
1915—1916

/

680.787|91
800.850:56
806.404 56
758.097 31
846.121127
1.483.79304
1.920.329 26
1.316.385'63
1.472.61051
2.032.312 68
1.997.06028
2.191.992 35
2.474.911}44
2.662.154|41

6.844 50
6.994 27
4.871 09
4.421 24
10.977 25
13.288 33
30.172 10
23.322 79
23.090 44
33.899 69
20.331
20.629 81
31.657 31
12.588 43

Aanmaak B.B.

Totaal.

ƒ 50,0001—
60.000 —
76.000 —
81.912 30
77.471 65
98.133 14
45.974 41
51.057 26
59.851 61
54.432 08
65.233 60
129.179 41
129.955 24
132.744 75

ƒ 71.844 50
72.375 49
95.950 66
101.453 85
118.017 56
208.786 10
158.698 67
105.688 27
133.210 53
143.414 99
151.411 62
217.262 73
235.559 71
291.571 62

Uitkeoring
Koloniale kas.

Storting in
Reservefonds.

/ 70.483 65
113.706 20
115.705 64
96.691 10
128.079 70
304.100 93
546.636 54
420.397 07
392.401 68
602.988 92
587.975 65
659.013 84
753.521;06
820.802 38

/ 48.118,19
66.127 58
66.960168
58.728|26
71.839:05
304.100| 93
245.650 70
196.200 84
301.494 47
293.987 83
329.506 91
376.760 52
410.401 19

Dividend.
-8.5 %-•
9.3 %
9.3 %
9. %
9.5 %
11. %
14. %
11.4 %
10.7 %
13.4 %
13.2 %
14. %
15.2 %
16. %

*) In 1908 had het reservefonds het bedrag van / 2.000.000.— bereikt, destyds het maximum. By de wij
ziging van het octrooi in 1909 werd de storting in het reservefonds weder heropend.
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Op het oogenblik van de afsluiting van dit arti
kel staan wij nog te midden van den vreeselijken
wereldoorlog; het is dus nog geen tijd om reeds
definitief vast te stellen welk nut verschillende in
stellingen in dezen hevigen crisistijd hebben kun
nen stichten. Evenals van alle andere circulatie
banken is echter ook de taak van de Javasclie Bank
zeer vergroot en verzwaard. Volgens veelzijdige be
richten en de vrijwel algemeeno opvatting heeft do
koloniale circulatie-bank in den oorlogstijd grooten
steun aan de gemeenschap en aan handel, industrie
en vele particulieren gegeven; ook haar gold-exchange-systeem heeft de Javasche Bank boven alle ver
wachting nog bijna ongestoord kunnen doorvoeren;
door maatregelen van militairen aard en van de
censuur werd natuurlijk ook de geld- en wisselhandel
zeer belemmerd, en de groote depreciatie van het
pond sterling ten opzichte van Amerika, maar ook
van ons land, maakte de financiering van onze
O. I. producten, die voor een groot deel in ponden
sterling gaat, natuurlijk ook zeer bezwaarlijk. On
danks dat alles heeft de Javasche Bank toch nog de
gelukkige positie behouden, dat zij de door haar
overgenomen goederen-financieringen voor een groot
deel in Engelsch goud met het moederland heeft kun
nen afwikkelen, en daardoor heeft zij haar goldexchange systeem, in zooverre dit over het buiten
land moest loopen, met naar verhouding slechts
weinig stoornis kunnen voortzetten. Waar vele saldi
in ponden sterling, ook van anderen van wegens de
depreciatie echter vastgelegd waren, en de afscheep
-gelegenheid uit onze koloniën ook door den oorlog
zoozeer was ingekrompen, konden ten slotte stoor
nissen toch niet geheel uitblijven; daardoor werd het
remitteeren van geld uit de koloniën naar het moe
derland belemmerd, en steeg de wisselkoers tot 98 %
d.w.z. voor storting ƒ 100 in Ned. Indie kon men
slechts / 9S in Nederland uitbetaald verkrijgen, een
toestand in tientallen van jaren niet meer voorge
komen ; hoezeer de circulatie-bank tracht de koers
op Nederland mede zoo nabij mogelijk pari te
houden, was ook zij onder deze omstandigheden
niet meer daartoe in staat; hierbij was echter inder
daad overmacht in het spel.
Bij deze toepassingen van het gold-exchangesysteem is het zeer merkwaardig dat het koopen
van z.g. buitenlandsche wissels, in 1891 aanvankelijk
begonnen als eene belegging voorde Bank, thans zoo
goed als niet meer met het oog op dit doel geschiedt,
doch dat thans in de eerste plaats daarin een der
middelen wordt gezien om die voor een Oosterseh
land zoo nuttige, ja 'noodzakelijke goud politiek tot
haar recht te doen komen.
Nog op andere wijzen heeft de Javasche Bank
getracht het geldverkeer te verbeteren; met ingang
van 1 Januari 1907 heeft zij stelselmatig een giroverkeer ingericht, dat op sommige plaatsen reeds tot
groote ontwikkeling is gekomen, en vooral wegens
de groote afstanden en mindere veiligheid voor het
bewaren van geld voor veraf wonende personen van
veel gerief is gebleken. In 1914—’lo werd in plaatselijk-giroverkeer / 380 millioen, in het verkeer tusschen plaatsen onderling bovendien ƒ 172 millioen
overgewezen. Ook de belastingen en de posterijen
zijn bij dit giroverkeer aangesloten. Naast het giroverkeer werd het eerst in Batavia op 15 Februari
1909 voor de grootere bankinstellingen een clearing
ingericht, en achtereenvolgens ook te Soerabaja, te
Semarang en kort geleden te Medan; in het boek
jaar 1914-15 werd in deze clearing omgezet:

.
aantal |
stuks

Bedrag

I d.i. gemiddeld
per dag:
aantal
Bedrag
stuks

te Batavia 156.178 / 582.865.080 190 j/1.975.813
„ Semarang!35.757|- 174.941.826 101 I- 593.023
„ Soerabaja!53.879;- 295.278.130 182 |-1.000.942
Bij de oprichting der Bank werd het bestuur toe
vertrouwd (art. 38 van het octrooi van 1827) aan een
vasten president, drie directeuren en een vasten se
cretaris, te benoemen door den Gouverneur-Gene-,
raai in Rade, onder de nadere goedkeuring des Konings, terwijl de directeuren, wien het vrij werd ge
laten om eigen zaken te drijven, jaarlijks in eene algemeene vergadering door de stemgerechtigde deel
hebbers zouden gekozen worden. Deze regeling bleef
tot 1870 gehandhaafd, met dien verstande evenwel,
dat het aan de directeuren bij art. 45 toegekende
honorarium van f 4000 „gedurende het boekjaar
waarin zij werkzaam zijn”, bij de octrooivemieuwing
in 1837 verviel, en plaats maakte voor de bepaling
(art. 56), dat de directeuren voor de waarneming
hunner functiën geen honorarium zouden genie
ten.
Voor deze organisatie nu van het bestuur trad
krachtens het octrooi van 1870 eene geheel andere in
de plaats. Volgens art. 19 zou de Directie voortaan
bestaan uit een president en twee (vaste, bezoldigde)
directeuren, waarvan één als secretaris fungeert, al
len te benoemen door den Gouverneur-Generaal uit
een door de gemeenschappelijke vergadering van
directie en commissarissen op te maken voordracht
van twee personen, waaraan de Gouvemeur-Generaal echter alleen zou gebonden zijn, wat dc keuze
van directeur betreft, blijvende het aan hem overge
laten om op de voordracht voor president „zooveel
acht te slaan als hij zal vormeonen te behoeven.” Do
benoeming van president zou voor 5 en die van direc
teuren voor 3 jaren geschieden; doch in liet octrooi
van 1880 is deze laatste termijn ook op 5 jaren vast
gesteld.
Sedert do oprichting der bank hebben als presi
denten gef ungeord:
Mr. 0. de Haan (1828—1838); O. J. Smulders(1838
—1851); E. Francis (1851—1803); C. F. W. Wiggers
van Ker'chem (1863;—1808); J. W. C. Diepen heim
(1868—1870); Mr. F. AltingMees (1870—1873); Mr.
N. P. Van den Berg (1873—1889); 8. B. Zeverijn
(J889—1893); D. Groeneveld (1893—1899); H. P. J.
van den Berg (ben. in 1899, doch voor zijn optreden
overleden); J. Reysenbach (1.899—1906); Mr. G.
Vissering (1900—1912); E. A. Zeilinga (1912— he
den); en als directeuren sedert de bestuursorganisa
tie van 1870:
D. Schuurman (1870—1876); D. N. Versteegh
(1870—1877); Mr. A. A. Buyskes (1870—1892); D.
Groeneveld (1877—1893); J. H. Appelius van Hoboken (1892—1893); II. J. J. Hepp (1893—1897); H.
P. J. van den Berg (1893—1899); J. Reysenbach
(1898—1899); J. F. II. de Vignon Vandeveldo (1899
—1907); H. J. Meertens 1899—1902); A. F. van
Suchtelcn (1902—1907); E. A. Zeilinga (1907—
1912); Mr. J. Gerritzen (1907—heden); K. p. van
den Berg (1912—heden).
Bij het octrooi van 1870 werd ook ingesteld een
vroeger niet bestaan hebbende Raad van Commissa
rissen, aan wien het toezicht op de handelingeudcr
Directie en het opnemen der jaarlijkscho rekening
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werd opgedragen ï). Deze raad bestaat uit vijf door
do .stemgerechtigde deelhebbers te kiezen leden, die
zich onderling over do keuze van een president en
een secretaris verstaan.
Ook de aanstelling van een vasten Gouvomements
Commissaris, door wien van Gouvernomentswege
toezicht moet worden gehouden op de handelingen
der Bank, dagteekent van het octrooi van 1870. Hij
wordt door den Gouv.-Generaal benoemd en ontsla
gen, en als zoodanig fungeerden achtereenvolgens:
A. Rutering (1870—1875); W. J. Van do Graaff
(1875—1875); E. C. C. Steinmetz (1875—1878); De
Directeur van Financiën (1878—1883); F. W. Boes
Lutjens (1883—1895); J. Faes (1895—1902); Mr.
Th. A. Ruys (1902—heden).
Het hoofd bureau der Javasche Bank te Batavia is
van hare oprichting af gevestigd geweest in het thans
nog door haar geoccupeerde, aan den oever der Tjiliwong tegenover het Chineesche kamp gelegen pand,
dat ten tijde der Compagnie voor ziekenhuis dienst
deed, doch in den aanvang dezer eeuw verkocht
werd, en toen in handen van de firma Mac Quoid
Davidson & Co. schijnt geraakt te zijn. Van haar
nam de Bank het pand in huur, om het in 1830 ech
ter in eigendom over te nemen voor een som van
ƒ 45.000, en sedert is zij in hare gezonde en zieke da
gen er in verbleven, doch niet zonder door herhaalde
verbouwingen en uitbreidingen van lieverlede een
geheel ander aanzien er-aan te geven. Vooral de in
1855 aangevangen vergrooting der geldkelders
sleepte aanzienlijke uitgaven na zich, in verband
waarmede de balanswaarde van het bankgebouw
met ongeveer / 100.000 werd verhoogd, (zie verslag
over ’t boekjaar 1859/00, bl. 21), om bij het eind van
’t boekjaar 1865/66 voor de ronde som van ƒ 200.000
op de balans te worden uit getrokken,
Agentschappen der Bank worden achtereenvol
gens opgericht te Samarang in 1828, te Socrabaia in
1829, te Padang in 1804, te Makassar in 1865, te
Cheribon in 1806, te Soerakarta en te Pasoeroean 2)
in 1867, en te Djokjakarta in 1879. In 1891 vestigde
de Bank ook een eigen kantoor te Amsterdam, onder
het beheer van twee gedelegeerden, krachtens do
haar daartoe verleende bevoegdheid bij do oetrooivernieuwing van dat jaar.
Daarna zijn jaren lang geen nieuwe kantoren der
Bank opgericht, en vreemd genoeg was buiten Pa
dang en Makassar do Bank op do buitenbezittingen
niet door een eigen kantoor vertegenwoordigd. In
hel jaar 1906 is een aan vang gemaakt met verdero
uitbreiding dor kantoren en werden de volgende
nieuwe agentschappen gevestigd: in Ponlianak in
1906; Medan en Bandjormasin in 1907, Bcngkalis,
TandjongBaloi on TandjongPoera in 1908,Bandoong
en Palembang in 1909 on eindelijk Monado in 1910.
Bcngkalis, Tandjong Balei en Tandjong Poera waren
aanvankelijk opgericht als correspondentschappen,
doch werden mot ingang van 1 April 1909 veranderd
in agentschappen, omdat dit beter overeenkwam
met de voorschriften der comptabiliteitswet, daar
regeeringsamblenaren voor hunno administratie
geen rekening bij correspondentschappen mochten
*) Het onderzoek der rekening on do bepaling
van het dividend geschiedde vroeger door eone
commissie ad hoe uit de aandeelhouders, onder
het voorzitterschap van een door den GouverneurGeneraal te benoemen commissaris.
2) Het agentschap te Pasoeroean is met 31
Maart 1890 opgehevon, krachtens vergunning bij
Gouv.-besluit van 27 Maart te voren no. 1.
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hebben. Mede ingevolge die nieuwe vestigingen
moesten een aantal nieuwe gebouwen voor de Java
sche Bank worden gesticht, en bovendien werden op
bijna alle plaatsen der oude vestigingen moderne ge
bouwen gesticht, welke beter aan de eischen voor kan
toorinrichting en bewaarplaatsen van waarden van
den tegenwoordigen tijd zouden voldoen. Met het
oog daarop is de gebouwen rekening, ondanks zware
afschrijvingen van wel meer dan 7 ton per 31 Maart
1915 op /1.1 millioen gestegen.
De door de Bank in omloop gebrachte biljetten
zijn van den aanvang ai vervaardigd ter drukkerij
van de Heeren Joh. Enschedé en Zoon te Haarlem.*)
Aanvankelijk werden zij door de leden der Directie
uit do hand onderteekend; doch reeds in 1862 bleek
dit niet langer doenlijk te zijn, en mitsdien werd in
gevolge besluit van de algemeene vergadering van
deelhebbers van 22 April van dat jaar aan de Regeering vergunning gevraagd, om in overeenstem
ming met hetgeen bij de Nederlandsche en andere
Europeesche banken sedert eenige jaren gebruikelijk
was, de biljetten van gestempelde naamteekeningen
te mogen voorzien, een vergunning die bij Gouv.besluit van 8 December 1862 no. 6 verleend werd.
Gevallen van namaak van biljetten zijn herhaal
delijk voorgekomen, maar werkelijk blijvende stoor
nis in hot verkeer is er tot dusver nimmer het gevolg
van geweest, want in den regel had men te doen met
veelal gebrekkige en weinig bedrieglijke namaak,
zoodat het kwaad dadelijk tegengegaan en het pu
bliek voor ernstige schade gevrijwaard kon worden.
Aan mededinging van anderen ter zake van de
xiitgifte van papier aan toonder heeft de Bank twee
malen bloot gestaan. Het eerst in 1829, toen de te
Batavia gevestigde firma Thomas Bain & Co. goed
vond „een bankpapier ter waarde van ƒ 10.—” in om
loop te brengen, zooals de Hoofdbaljuw van Bata
via bij missive van 28 Maart van dat jaar no.
1266/965 aan de Regeering berichtte, met verzoek
dat hem de noodige bevelen zouden worden gegeven
hoedanig in deze te handelen, daar hij vreesde, „dat
dit papier aan de inlandsche bevolking als gereed
geld zou worden opgedrongen”, een vrees, die bij de
Regeering ovcnwcl niet bijzonder zwaar schijnt te
hebben gewogen, want, voor zoover is kunnen wordon nagegaan, bepaalde zij er zich toe om bij missive
van 22 Mei 1829 no. 15 don Hoofdbaljuw te gelasten
„de noodige maatrogelon van voorzorg te nemen, dat
mot do door do kooplieden Bain & Co. uitgegeven
wordende banknoten geen bedrog zou worden ge
pleegd”.
Het tweede geval had plaats in 1861, toen de Nederl. Indische Escompto Maatschappij zich gerech
tigd achtte tot hot in omloop brengen van biljotten
aan toonder van ƒ 5.— en / 2.50, betaalbaar op zicht,
te haren kantoro te Batavia, waarvan gaandeweg
voor een bedrag van ca ƒ 100.000 in handen van het
publiek kwam; maar, dus leest men op bl. 4 van haar
verslag over boekjaar 1S63 „tengevolge van eene
pertinente aanschrijving van het Gouvernement
moest tot de introkking dior biljotten worden beslo
ten, en daaraan word geleidelijk voldaan, ofschoon
het, volgens do Directie, twijfelachtig was in hoe
verre de Regeering rechtons de uitgifte van de bons
der Maatschappij kondo vorbieden”.
l) Het zoogenaamde koper-papier, tot de uit
gifte waarvan do Bank, zooals boven vormold is,
in 1832 gedwongen word, is door do Landsdruk
kerij te Batavia geleverd.

:
■

i!

■

I

I

Behalve de verliezen wegens kwade schuld ter
zake van de crediet-operatiën der Bank, zijn gedu
rende den loop van haar bestaan nog een drietal an
dere verliezen ten haren laste gekomen, aan kwade
trouw en boos opzet te wijten. In 1842 namelijk
werd bij het agentschap te Soerabaja een door valsche boekingen langen tijd verborgen gebleven tekort ontdekt van niet minder dan ƒ 398.275, waar
aan de toenmalige agent schuldig was, die dan ook
bij vonnis van 29 November 1844 veroordeeld werd
tot tepronkstelling op een schavot met een bord om
den hals, waarop zijn misdaad stond uitgedrukt,
voorts tot eerloosverklaring en tot gevangenisstraf
van tien jaren, wegens misbruik van vertrouwen, be
drog en valscbheid in geschrifte, met schennis van
zijnen in hoedanigheid van agent der Javasche Bank
te Soerabaja afgelegden eed.
Het tweede geval had plaats in 1878, insgelijks te
Soerabaja, door de uitbetaling bij het agentschap
aldaar van eene som van ƒ 30,000 op een cheque van
den thesaurier van de Spaarbank daar ter plaatse,
welk stuk sedert bleek valsch te zijn. Het is echter
niet mogen gelukken op het spoor te komen van de
schuldigen en medeplichtigen aan dit misdrijf, dat
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gepleegd moet zijn door personen, volkomen ingewijd
in den gewonen loop van zaken bij de Bank, en be
kend met de normale bedragen, waarover de Spaar
bank gewoon was in rekening-courant te beschikken.
En ten derden male is de Bank, in den loop van
boekjaar 1887/88, opgelicht voor een bedrag van c.
ƒ 50.000 wegens de disconteering bij vier agent
schappen en bij hot hoofdkantoor van zes vendumandaten ten laste van ’s lands kas te Madioen,
waarvan de echtheid ontkend werd en de betaling
dus achterwege bleef. De dader van dit misdrijf is
zijn straf niet ontgaan. Door den Raad van Justitie
te Semarang werd hij tot tien jaren tuchthuisstraf
veroordeeld; maar van het aan de Bank ontvreemde
geld is niets teruggevonden, zoodat het geleden ver
lies ten volle is moeten worden afgeschreven.

*

Voor meer bijzonderheden omtrent den gang van
zaken bij de Javasche Bank sedert hare oprichting,
wordt verwezen naar het overzicht hieronder van
het opereerend kapitaal gegeven, van de behaalde
winsten en geleden verliezen, en van den gemiddel
den stand der disconto-rente.

!!
Gemiddeld opereerend
kapitaal.
BOEK
JAREN.
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1828—29
1829—30
1830—31
1831—32
1832—33
1833—34
1834—35
1835—36
1836—37
1837—38
1838—39
1839—40
1840—41
1841—42
1842—43
1843—44
1844—45
1845—46
1846—47
1847—48
1848—49
1849—50
1850—51
1851—52
1852—53
1853—54
1854—55
1855—56
1856—57
1857—58
1858—59
1859—60
1860—61

Obligo’s,
per 31 Maart.

Disconto’s
en beleeningen.

Effec
tenbezit. l)

Verliezen
op de
operatiën.

Nihil
/ 3.145^021.78 ƒ 697.000
~S.520.210.35
2.547.000
3.485.000
3.703.222.—
4.109.000
4.929.949.68
5.605.000
5.549.184.66
6.115.640.92
5.978.000
6.965.000
8.700.085.62
7.343.000
9.086.249.32
8.271.000
9.552.994.07
8.583.000
10.722.770.29
8.645.000
10.532.675,12
7.403.000
7.372.000
10.612.718.77
7.506.000
11.211.673.84
j 963.600.—
11.454.657.32
773.400.—
5.904.000
Nihil
4.796.000
11.620.512.97
5.013.000
405.200.—
11.418.082.71
4.957.000
11.578.295.62
18.900.—
16.216.682.87
4.490.000
25.000—
3.590.000
134.000.—
16.344.507.71
7.683.065.82
2.449.000
15.000.—
8.170.601.98
2.380.000
1.400.—
7.373.729.78
3.130.000
Nihil
10.218.706.66
3.863.000
4.702.000
11.928.568.—
4.383.000 ƒ 264.000
1.000.—
3.717.000
341.000
200.—
3.702.000
5.298.340.24
403.000
600.—
483.000
5.867.518.72
4.776.000
Nihil
6.279.469.24
5.581.000
630.000
6.410.930.93
5.708.000
779.000
3.800.—
6.113.000
7.189.788.61
906.000
400.—
13.149.453.15
7.572.000
5.600.—
964.000

Gemid
delde
DiscontoRente.

Uitgedeelde Winst.

/

4.936 of 0.378
136.689 „ 10.144
184.740 „ 12
240.000 „ 12
360.000 „ 18
400.000 „ 20
640.000 „ 27
600.000 „ 30
640.000 „ 32
660.000 „ 3JL
520.000 „ 26
328.000 „ 16.4
180.000 „ 9
Nihil

21.203 of 1.1
76.136 „ 3.95
94.448 „ 4.9
139.744 „ 7.25
195.000 „ 9.75
154.000 „ 7.7
122.000 „ 6.1
160.000 „ 8
294.760 „ 14.738
297.240 „ 14.862
271.600 „ 13.68
472.200 „ 23.61
520.000 „ 13

%
99

J)
99

)»
99

>9
99
99
99
99
99
99

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8.50
6
6.50
6.50
9

%

9
8.88
7.50
7.50
7.50
7.50
7.40
6.30
7.73
8.66
7.88
7.50
7.60

l) Onder effectenbezit kwamen in vroeger jaren ook hypotheken voor, in den regel niet tot zeer belang"
rijke bedragen. In de latere jaren is hieronder een zeer gering bedrag aan hypotheken gebracht, welke de
Bank slechts om zeer bijzondere redenen verleende.
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Gemiddeld opereerend
kapitaal.
BOEK
JAREN.

1861—62
1862—63
1863—64
1864—65
1865—66
1866—67
1867—68
1868—69’
1869—70
1870—71
1871—72
1872—73
1873—74
1874—75
1875—76
1876—77
1877—78
1878—79
1879—80
1SS0—SI
1881—82
1882—83
1883—84
1884—85
1885—86
1886—87
1887—88
1888—89
1889—90
1890—91
1891—92
1892—93
1893— 94
1894—95
J 895—90
1896—97
1897—98
1898—99
1899—1900
1900—01
1901—02
1902—03
1903—04
1904— 05
1905—06
1906— 07
1907—08
1908—09
1909—10
1910—11
1911—12
1912—13 i
1913—14
1914—15
1915—16

Obligo’s,
per 31 Maart.

Disconto’s
en beleeningen.

9.467.000
16.218.246.65
9.478.000
18.219.884.27
20.339.668.16
8.914.000
27.363.519.06
9.209.000
25.192.190.08 10.218.000
28.854.440.24 13.766.000
28.532.893.57 14.302.000
29.762.695.69 11.766.000
9.968.000
27.955.473.01
9.511.000
30.602.143.59
35.743.778.66 10.116.000
37.153.133.17 10.568.000
45.086.196.68 11.760.000
37.675.446.07 11.760.000
38.087.082.11 14.010.000
39.827.963.45 14.619.000
42.294.739.10 11.952.000
43.244.428.85 11.431.000
42.058.598.72 14.242.000
42.899.823.36 12.394.000
42.193.457.14 12.940.000
41.871.637.40 13.239.000
43.677.235.94 16.699.000
45.827.294.53 17.049.000
40.875.592.55 12.762.000
8.949.000
45.157.803.61
9.956.000
49.515.278.76
55.216.165.34 10.047.000
6.334.000
59.251.423.90
68.848.801.05 | 9.056.000
54.475.403.17 19.609.000
46.833.206.62 21.014.000
51.105.812.25 19.985.000
48.012.903.27 18.274.000
48.440.043.54 14.921.000
17.220.000
51.402.070.67
19.577.000
49.499.809.06
55.380.994.93 21.789.000
64.187.170.56 25.816.000
00.355.301.16 24.698.000
50.919.903.13 20.402.000
55.451.550.06 24.129.000
54.679.508.66 25.640.000
57.672.150.70 25.193.000
00.921.902.64 27.897.000
69.419.152.94 35.140.000
71.028.936.74 40.009.000
82.433.010.20 42.235.000
98.994.032.12 40.032.000
105.809.151.90 55.550.000
117.347.225.87 60.809.000
125.324.752.57 65.333.000
123.047.114.42 06.870.000
139.246.783.77 78.147.000
170.454.256.95 70.530.000

Effec
tenbezit.1)

Verliezen
op de
operatiën.

Gemid
delde
Disconto Rente.

Uitgedeelde Winst.

760.000 „ 19
965.000
14.100.—
500.000 „ 12.5
917.000 177.300.—
966.000
46.200.—
600.000 „ 10
450.000 „ 7.5
1.400.000
51.300.—
1.425.000
26.900.—
600.000 „ 10
1.430.000
51.000.— 1.020.000 „ 17
1.350.000
46.600.— ' '960.000 „ 16
1.310.000 117.000.—
540.000 „ 9
1.340.000
20.300.—
450.000 „ 7.6
448.200 „ 7.47
1.423.000
80.100.—
432.000 „ 7.2
1.196.000
44.300.—
1.842.000
12.800.—
540.000 „ 9
570.000 „ 9.5
1.629.000
20.100.—
1.968.000
Nihil
750.000 „ 12.5
816.000 „ 13.6
2.152.000
40.500.—
798.000 „ 13.3
2.091.000
7.300.—
2.293.000 259.400.—
360.000 „ 6
2.349.000 I 27.200.—
480.000 „ 8
570.000 „ 9.5
2.358.000
1.600.—
540.000 „ 9
2.399.000
Nihil
540.000 „ 9
3.016.000
3.300.—
570.000 „ 9.5
3.461.000
Nihil
750.000 „ 12.5
10.400.—
3.464.000
3.448.000
59.900.—
780.000 „ 13
465.000 „ 7.76
3.662.000 198.700.—
360.000 „ 6
1.400.—
3.498.000
360.000 „ 6
3.285.000
62.600.—
360.000 „ 6
3.500.000
2,500.—
Nihil
168.000 „ 2.8
3.437.000
3.512.000
3.100. — 198.000 „ 3.3
5.724.000
1.100. — 420.000 „ 7
640.000 „ 9
6.390.000
400.—
480.000 „ 8
6.428.000 257.000.522.000 „ 8.7
6.623.000
6.000.—I
396.000 „ 6.6
6.791.000
19.600.—
360.000 „ 6
6.685.000
54.000.—
0.573.000
26.000.—
435.000 „ 7.25
Nihil
462.000 „ 7.7
6.481.000
528.000 „ 8.8
6.807.000
—
540.000 „ 9
6.895.000
—
510.000 „ 8.5
6.859.000
—
558.000 „ 9.3
7.465.000
—
558.000 „ 9.3
7.674.000
—
540.000 „ 9
7.706.000
—
570.000 „ 9.5
7.738.000
—
660.000 „ 11
7.576.000
—
840.000 „ 14
7.172.000
—
684.000 „11.4
7.378.000
—
7.545.000
—
642.000 „ 10.7
7.818.000
—
804.000 „ 13.4
792.000 „ 13.2
8.050.000
25.000.—
840.000 „ 14
8.326.000 185.000.—
912.000 „ 16.2
8.577.000
15.263.72
960.000 „ 16
8.626.000
15.700.—
960.000 „ 16
8.715.638
9.575.38

99
99

»
91
99
99
99
99
99
99
99
99

8.43
9
8.03
7.62
7.42
9.13
8.25
6.24
5.42
5.95
5.83
6
5.93
6.82
7.08
6.99
5
5.35
5.97
6
6
6
6.52
6.74
6.37
4.68
4.50
5
5
4
4
5.42
5.28
5.37
4.54
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
5.75
5
5
5
6.125 „
5.50
4
4
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

M

99

99

99

99
99

99

99
99

99

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
19
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

t

99

t

99

99
99

99
99

99
99
99

I

99

99

99

99

99

99
99

99
99
99
99
99

99
99

99
99
99
99

99
99

99

99

99
99
99
99
99
99
•9

99
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) Onder effectenbezit kwamon in vroeger jaren ook hypotheken voor, in den regel niet tot zeer be
langrijke bedragen. In de laatste jaren is hieronder een zeer gering bedrag aan hypotheken gebracht, welke
do Bank slechts om zoor bijzondere redenen verleende.
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BANK — BANK-COURANT

en

BANK VAN LKEN1NG (BATAVIASCHE).

LHera tuur: D. C. Steijn Parvé, Geschiedenis van
het munt- en bankwezen van Nederlandsch-Indië
sedert de herstelling van het Ncdcrlandsch gezag in
1816, Zalt-Bommel, 1852. — N, P. Van den Berg,
Het octrooi der Javasche Bank, Amsterdam, 1869.
— D. Bauduin, Brief over de voorgenomen wijziging
van het octrooi der Javasche Bank, Breda, 1871. —
P. H. van der Kemp, Het voorstel van de Directie
der Javasche Bank tot wijziging van het octrooi,
Batavia, 1887, (overdruk uit het Tijdschrift van
Nijv. en Landb. in N. I.). — J. Dinger Wzn., De
naaste toekomst der Javasche Bank, Batavia, 1899,
(overdruk uit de Java-bode van Juli 1889). Voorts
de sedert 1854 geregeld in druk verschenen jaarlijksche Verslagen van den President en sedert 1870 ook
van den Raad van Commissarissen, en de naar aanleiding dier verslagen geleverde beschouwingen van
Prof. S. Vissering in de Gids van 1S65, IV, 182, van
Mr. F. N. Sickenga in de Gids van 1867, IV, 363 en
1S70, I, 191; van den heer B. Heldring in de Gids
van 1S79, IV, 161, en van Mr. W. A. Reiger in de
Gids van 1881, I, 188, en 1882, I, 196. J. Dinger
De naaste toekomst van onze drie circulatiebanken (De Nederlandsche Bank, de Javasche Bank
en de Surinaamsche Bank). — Mr. N. P. van den
Berg, De Javasche Bank (Ind. Mercuur, Herinneringsnummer 1878—1903, blz. 8). — Mr. N. P.
van den Berg, Het octrooi van de Javasche Bank (De
Economist 1906,1, 77). —Mr. W. J. M. van Lutterveld, Het octrooi der Javasche Bank. Met naschrift
(Ind. Gids 1906, I, 329, 358). — Mr. G. Vissering,
Muntwezen—Handel—Bankwezen (Hoofdstuk IV
van „Neerlands-Indië” van Golyn.).— H. P. J.
van den Berg, Javasche Bank. Cijfers getrokken
uit de Jaarlijksche verslagen, met enkele aanteekeningen voorzien (T. v Nijv. en Landb. in N.-I.,
Deel LVII.) — F. D. Cochius, Prae-advies met be
trekking tot de vernieuwing van het octrooi. (Als
voren; deel LXXIV.) — D. Stigter, De laatste wijzi
ging in het octrooi der Javasche Bank; Amsterdam,
1908. — D. Stigter, Het Octrooi der Javasche Bank,
(Java-bode, 22 en 23 Februari 1909.) — Het ant
woord hierop in de Java Bode, d.d. 18 Nov.
1908 en 1 Maart 1909 — Report on the Introduction of the Gold-Exchange Standard and on
the stability of Exchange by Hugh W. Hanna,
Charles A. Conant and Jeremiah ,W. Jenks, Commissioners, Washington Government Printing Office
1904. Zie ook het Report van dezelfden in 1903.
Dr. E. W. Kemmerer, Professor Comell University:
A Gold Standard for the Straits Settlements in Political Science Quarterly Vol. XXI no. 4, 1906 (Boston
by Ginn and Company.) — Charles A. Conant,HLstory ofModern Banks oflssue.— Raphael Georges Levy,
les Banques d’émlssion. — J. M. Keynes: Indian
Currency and Finance. — Dr. G. Vissering: On Chi
nese Currency I en II.
BANK (KOLONIALE, ROTTERDAMSCHE EN
CHARTERED.... OF INDIA). Zie CREDIET-INSTELUNGEN.
BANK-COURANT en BANK VAN LEENING
(BATAVIASCHE). Toen onder het bestuur van den
Gouverneur-Generaal Van Imhoff vrijgeviger in
zichten met betrekking tot de uitoefening van het
handelsbedrijf door particulieren bij de Regeering
schenen veld te winnen, werd ten gerieve van het
verkeer bij resolutie van 26 Augustus 1746 besloten
tot de oprichting van een Bank van Leening, die
zich onledig zou houden met het geven van voorschotten op onderpand van „goud, zilver, juweelen,
koopmanschappen, lijnwaden, huisraad van weinig

omslag en van waardije, en andere diergelijke dingen
meer”. Het fonds der Bank, welker beheer werd op
gedragen aan een collcgie van zeven door de Regeering te benoemen Commissarissen, zou bestaan uit
300 actiën van duizend rijksdaalders courant ieder,
waarvan de Regeering zelf er 200 voor hare rekening
nam, terwijl de overige 100 ter beschikking van de
ingezetenen gelaten, en ook door hen genomen wer
den. Op den 1 December 1746 namen de operatiën
een aan vang; doch zij bleven veelal binnen zeer enge
grenzen beperkt, in die mate zelfs, dat voor het bij
eengebrachte kapitaal soms geen emplooi was te vin
den, en men af en toe tot het besluit moest komen
om een belangrijk deel van dat kapitaal tegen eene
vaste rente aan de Regeering in deposito te geven.
Zoo weinig voldeed de instelling aan het eigenlijke
doel harer oprichting, dat niets natuurlijker ware ge
weest dan het besluit om de Bank op te heffen en het
beleeningsbedrijf voortaan aan particuliere geld
schieters over te laten; maar de Regeering vond
goed een anderen weg in te slaan, door gevolg te
geven aan de in artikel 1 van de ordonnantie voor de
Bank van Lecning voorkomende bepaling, dat zij
„teffens” zou kunnen worden gemaakt „tot een wis
selbank, nadat men zulx indertijdt zal oordeelen
noodig te zijn”. In de raadsvergadering van 2 Juni
1752 namelijk werd ter tafel gebracht en goedge
keurd een door den toenmaligen Gouvemeur-Generaal Mossel „geformeerd ontwerp tot het oprichten
van een wisselbank of eigenlijk een Bank-courant'’,
met het oogmerk, zooals het in dat ontwerp heette,
„de commoditeit van lieden die groote middelen,
veel handelinge van geld, of een grooten omslag heb
ben, en dezelve niet alleen te bevrijden van de nood
zakelijkheid van particuliere kassiers te houden, en
het gevaar van kwaad geld te moeten ontvangen,
maar hen nevens derzelver erfgenamen en executeu
ren ook in staat te stellen, na verloop van een reeks
van jaren altoos door publieke registers of rekenin
gen te kunnen verifieeren de betalingen door hen ge
daan, en tevens te zorgen, dat zij nooit eenig geld
renteloos behoeven te behouden”. Dienovorcenkomstig trad de Bank-courant, die op 1 September 1752
geopend werd, dus op als deposito-bank, en cenigermatc ook als circulatie-bank; want voor de bij haar
ingebrachte gelden gaf zij certificaten of bankbrieven op naam uit, die bij endossement konden wor
den overgedragen, en ten allen tijde tegen contant
geld weder inwisselbaar waren, hetgeen ze bij de ge
meente als een meer geriefelijk betaalmiddel dan de
in groote verscheidenheid circuleerende muntspecies
algemeenen ingang deed vinden. Bij resolutie der
Regeering van 5 September 1752 werd de Bank van
Leening met de nieuw opgerichte Bank-courant vereenigd; en zoo kwam Batavia dus in het bezit van
eene instelling, die aLs beleenbank, als deposito-bank
èn als circulatie-bank haar tijd verre vooruit was,
w'ant noch in Nederland, noch elders op liet vaste
land van Europa werden vóór het eind der achttien
de eeuw openbare instellingen aangetroffen, waar
gelegenheid bestond tot het beleenen van koopman
schappen, en tot het deponeeren van gelden tegen
vergoeding van rente. Maar het bleek spoedig dat in
Indie voor eene dergelijke instelling het terrein ont
brak om met vrucht werkzaam te zijn. De Bankcourant en Bank van Leening, of, gelijk zij in de wan
deling genoemd werd, de Bank en Bank van Leening
leidde schier doorloopend een kwijnend bestaan; het
was een voortdurend tobben en sukkelen, dan met
gebrek en dan met overvloed van beschikbare mid
delen, en toen ten slotte ook malversaties in het be-
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heer aan het licht kwamen — in 1790 werd in dc kas
der Bank een te kort bevonden van 03.000 rijksdaal
ders, waarvan de Directie geen verklaring wist te
geven — toen werd bij resolutie van 5 April 1794 aan
het bestaan der Bank een eind gemaakt, en aan de
houders der bankbrieven medegedeeld, dat zij bin
nen twee maanden ter inwisseling moesten worden
aangeboden bij do Bank van Leenïng, die voorloopig
werd in stand gehouden als afzonderlijke, doch niet
meer als zelfstandige particuliere inrichting, want
van regecringswege werd bepaald, dat „dc geheele
directie en behandeling van de Bank van Leening
voortaan de Compagnie alleen zal aangaan, en van
harentwege, zoowel als voor hare rekening zal wor
den geadministreerd”. Onder het bestuur van Daendels echter trad do Bank van Leening weder als zelf
standige instelling op, overeenkomstig de op 14 Juni
1809 gearresteerde instructie, krachtens welke zij on
der het beheer werd gesteld van twee commissaris
sen, een secretaris, die tegelijk kassier, boekhouder
en pand bewaarder zou zijn, on voorts van één taxa
teur, vier klerken en een rapportganger. Op dien voet
bleef zij ook werkzaam onder het Engelschc tusschenbestuur, dat in den toenmaligen stand der geldmid
delen aanleiding vond om de Bank tot het uitgeven
van bankpapier te machtigen, met welke operatie
het echter zoo ongelukkig afliep, dat dc Directie, we
gens schaarschte van contanten niet meer aan hare
verplichtingen tot inwisseling kunnende voldoen,
hare crediteuren koloniale waren, als koffie, rijst,
enz. in betaling moest aanbieden. Ingevolge art. 7
van de met Engeland gesloten supplementaire con
ventie van 24 Juni 1817 werd de Bank van Leening
(Lombard-Bank) met alle lasten en baten overgeno
men door het Nederlandsch Gouvernement, dat de
gelegenheid openstelde tot inwisseling der nog in om
loop gebleven banknoten vóór of op 18 Juni 1818, na
welken datum het uitgegeven papier geacht zou
worden „van geene waarde meer te zijn” (publicatie
van 27 Januari 1818), terwijl de Bank zelf ook op
hield te bestaan. Voor zoover het beleeningsbedrijf
betreft, werd haar plaats een tiental jaren later door
de Javascho Bank ingenomen.
Literatuur : N. P. van den Berg, De Bataviascke
Bank-courant en Bank van leening, 174G—1794,
Amsterdam 1870; en de aankondiging van deze monographic in het Tijdschrift voor Ncd.-Indië, 1870,
II, bl. 09, door N. G. Picrson. Zie ook het hoofdstuk
„Bankwcsen untcr der Compagnie”, bl. 202—271
van het werk van G. C. Klerk do Reus: Gcschichtlichcr Ucbcrblick der administrativen, rechtlichen
und financiellen Entwicklung der NiedcrlündischOstindischcn Compagnie in de Verhandelingen van
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en We
tenschappen, Deel 47, 3o stuk. Batavia 1894.
BANKA, ten rechte BANGKA. Land boschrijv i n g. Eiland aan de Oostkust van Zuid-Sumatraop
1°30'—3°7' Z.Br. en 2°l1/,t'—2°34' O.L. v. Gr. Hot
strekt zich in dc richting van het N.W. naar hot
Z.O. uit, over een afstand van 180 K.M. en wordtin
het W. door Straat Banka van Sumatra.inhot O.door
do Gasparstraten van Billitongescheiden; inhotN.on
N.ü. worden zijne kusten door do Zuid-Chinccscho
Zee, in hot Z. door do Java-zee bespocld. Zijne op
pervlakte bedraagt 11340 K.M2. Do kusten vortoonon in hot O. en W. groote, maar flauwe bochten en
in hot N. een diepe insnijding, de Klabatbaai. Deze
baai wordt door een scliiereiland, dat in Tandjong
Roe eindigt, in een binnen, en buitenbaai verdeeld.
Do baai dringt 30 K.M. ver landwaarts in, heeft ech
ter geringe diepte on ontoegankelijke kusten, zoodat
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slechts voor de monding van enkele riviertjes kleine
schepen voor anker kunnen komen.
Het aantal goede ankerplaatsen is ook elders op
Banka gering. Opvallend is het gering aantal kust
dorpen.
Op die plaatsen, waar vaste gesteenten aan de
kust komen, is deze meestal steil en rotsig, elders
laag en vlak. Deze lage kusten zijn gedeeltelijk moerassig, gedeeltelijk zandig en wel vindt men de moe
raskusten bijna uitsluitend langs dc rustige west- en
zuidoostzijden des eilands, terwijl langs de meer be
wogen oostzijde de zandstrooken overheerschen,
waarop zich dikwijls duinen verheffen en waarachter
lagune-moerassen gelegen zijn, die echter een veel
geringer oppervlakte beslaan dan de opene, met
rhizophoren omzoomde moerassen der eerstgenoem
de kusten.
Rondom Banka en daartoe administratief behoorende, liggen een 70 tal eilanden, waarvan de meeste
zeer klein zijn. Vrij groot en dan ook bewoond zyn
alleen Lepar (207 K.M2.) en Poengoh (50 K.M.2),
beide aan de Zuidoostkust. De grootte van alle ove
rige samen wordt als 28 K.M2. opgegeven. Aan de
Westkust is Nangka te vermelden. De betrekkelijk
weinige eilanden (bijna alle langs de Oostkust), die
niet uit vaste rots bestaan en tot het alluvium moe
ten worden gerekend, bestaan aan de oppervlakte
uit los zeezand en koraalgruis, waaronder meestal
vaste koraalbanken liggen, die op lei of zandsteen
enz. zijn afgezet.
Orografisch heeft Banka weinig karakteristieks;
het algemeene aspect is een golvend heuvelland,
waaruit talrijke berggroepen of betrekkelijk korte
ruggen zich verheffen. Ecne indeeling van het eiland
in vieren springt in het oog: de smalle middenmoot
van Panglcal Pinang wordt zoowel in ’t N. als in ’t Z.
door moeraslaagten aan beide kusten en enge overgangen op de waterscheiding gescheiden van de
twee breedere heuvellanden in ’t N. en Z., terwijl
zich in het verste Zuiden een vierde, weer kleinere
heuvelgroep verheft, die zich op het eiland Lepar
voortzet. De beide breede groepen worden ieder op
hunne beurt in een westelijk en een oostelijk deel ge
deeld ; de noordelijke doordat de moerassen om de
Klabat-baai vrij dicht naderen tot het laagland der
Soengei Djcring, die in Straat Banka valt. De oudere
gronden van het eiland bestaan grootendcels uit
steilstaande zandsteenen, leisteenen en kwartsieten
en voor een kleiner deel uit graniet, dat in alle vier
der groepen door do sedimenten is heengobroken.
In het algemeen kan men zoggen, dat het graniet
uitsteekt boven do sedimenten. Van de graniet-ber
gen, waarvan do meest o aan of dichtbij de kust zijn
gelegen, zijn de voornaamste do Menoembing bij
Muntok 455 M.; het Mangkal-geb. bij Pangkalpinang 347 M.; hot Pading-geb. bij Koba 510 M.; het
Permis geb. bij Soengei slan 453 M. (beide in het
zuidelijke breede gedeelte); hot Toboali-geb. bij To• boali 278 M. (in het zuidelijkste, smalle deel). Even
wel bestaat juist de hoogsto verhevenheid van Ban
ka (G. Boei van hot Maras-gcb. in het Noorden bij
Soengeiliat,700M.) uit sedimentairgesteento. Verbeek
neemt aan, dat de opporsing van het grootste gedeel
te van het graniot plaats heeft gehad tijdens of kort
na do plooiing en veelal sterke oprichting der sedi
menten. Een gedeolto is echter ouder en heeft door
vorgruizing aanleiding gegeven tot de vorming van
sommige zandstccnen, terwijl ook enkele graniotgangen en contactverschijnselen (hoornfels) zijn
waargenomen, die er op wijzen, dat een ander deel
van het graniet jonger is dan de sedimenten. Over
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den absoluten ouderdom dezer laatste zijn geen ge
gevens voorbanden, daar kenmerkende fossielen tot
nog toe geheel ontbreken en, terwijl men ze vroeger
voor palaeozoïsch heeft gehouden, is het, vooral na
de ontdekking dat mesozoïscke gesteenten op Sumatra meer verbreid zijn, dan men aanvankelijk meen
de, beter ten deze geen vermoedens te uiten. In elk
geval zijn de sedimenten niet jonger dan mesozoïsch
en bewijst hun strekking, dat zij behooren tot het
grootc Sumatraansche plooiingsgebied.
De geologische kaart van Verbeek geeft geen juist
denkbeeld van den aard der oppervlakte, omdat
daarop de kwartaire en recente afzettingen, behalve
de alluviale rivier- en kustvormingen, zijn wegge
dacht, die in den regel de bovengenoemde vaste ge
steenten tot^ 40 M. hoogte geheel bedekken. Die af
zettingen bestaan, behalve uit duinzand en koraalkalk (sommige eilanden en kuststreken) uit kwartszand en klei, die beide niet zelden ijzer- of mangaanhoudend worden en soms in vrij zuivere bruinijzer
steenen en mangaan-ertsen overgaan. Dit vrij alge
meen groote metaalgekalte en de daarmede te ver
gelijken lateritiseeringsprocessen van het vaste ge
steente oefenen een ongunstigen invloed uit op de
vruchtbaarheid van den bodem. Hier en daar komen
plekken voor, waar het intensief verweerde granietgruis door natuurlijke separatie in kwartszand en
kaolien is gescheiden en dit laatste als pottenbak
kersklei kan worden gebruikt. De rijkdom aan tin erts
van Banka is bekend (vergelijk artikel TIN); andere
ertsen zijn zeldzaam: goud, lood, koper en wolframerts; wat meer verbreid zijn ijzer-en mangaanertsen.
In overeenstemming met het algemeen land
schappelijk aspect van het eiland heeft de water
scheiding tusschen oost- en westkust geen topographische beteekenis. In het smalle middendeel
is ze dicht bij de oostkust gelegen. — Banka is
rijk aan rivieren, doch arm aan water, want daar
de bodem, afgezien van de moerassen, overal
eenigszins hellend is en door vele valleien en ravij
nen doorsneden wordt, vindt men er een zeer
groot aantal stroomende wateren, waarvan de wa
tervoorraad, vooral in het droge jaargetijde, dikwijls
zeer gering is,' zoodat er alsdan in de tinmijnen
somtijds watergebrek heerscht. Met de rivieren is de
moerasvorming ten nauwste verbonden. Alleen in
den bovenloop toch hebben de rivieren een min of
meer sterk verval en steile oevers, in den beneden
loop worden het verval geringer, de dalbodem breeder, de hellingen minder steil; naarmate men de
monding nadert, neemt de breedte toe, de bodem
wordt vochtig en eindelijk moerassig. Hoe verder
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Muntok (Westkust)
Soengeislan (West
kust 12 K.M.
Toboali (Westkust)
Pangkalpinang (0.
kust 3 K.M.).
Djeboes (Noordkust
16 K.M.).
Poepoet (centrum
van het eiland).

stroomafwaarts, des te grooter omvang krijgen de
moerassen, die ziek aan de Bankastraat uren ver
langs de kust uitstrekken. De wanverhouding, die er
bestaat tusschen de breede dalen en de onbeduid ende stroompjes, welke er doorheen kronkelen, is daar
aan toe te schrijven dat die dalen in den diluvialen
tijd zeearmen waren en later door daling van den
zeespiegel werden droog gelegd. Nog altijd kan de
zee in die dalen gemakkelijk binnendringen; van
daar dat zich de getijden tot ver stroomopwaarts
doen gevoelen, b.v. op de Soengei slan 30 K.M. ver.
Daardoor zijn vele rivieren over eene grootere lengte
bevaarbaar dan anders het geval zou zijn, hetgeen
bij het tintransport van groot belang is. Bij vele ri
vieren liggen evenwel voor de monding uit gestrekte
modderbanken. Aan de Westkust vallen o.a. in zee:
de Djering, een der grootste rivieren van Banka, die
nabij het Marasgcbergte ontspringt en aan de mon
ding wel een kilometer breed is, de Soengei Slan, voor
kleine schepen tot Poepoet, 30 K.M. boven de mon
ding bevaarbaar, de Banka Kotta voor 1 kojansprauwen eveneens 30 K.M. stroomopwaarts bevaar
baar. Aan de O.kust: de Koerau, die in haar beneden
loop door het grootste lagune-moeras der oostkust
stroomt, de Batoe Roessa, eer der waterrijkste ri
vieren van Ban ka, die op het Marasgebergte ont
springt en vele zijrivieren opneemt; ook zij vormt
een moeras achter den zeestrandstrook. Van de vele
in de Klabatbaai mondende rivieren is de Lajang do
voornaamste, en van veel belang als communicatie
weg; aan de W.-kust der baai mondt de Antang uit,
eveneens van veel belang voor het verkeer.
Klimaat. Hoewel de temperatuur op de kust
plaatsen van Banka natuurlijk ongeveer even hoog
is als aan andere kusten van den Archipel, die dicht
onder den equator zijn gelegen, wordt het warmtegevoel door Europeanen meestal niet als bijzonder
drukkend ondervonden, wat is toe to schrijven aan
den meestal krachtig waaienden dagelijkschen zee
wind, die in den namiddag tot zonsondergang pleegt
door te staan. In de hoogere streken van het eiland
moeten wel eens temperaturen van slechts 4—5° (J.
’s nachts voorkomen. Hevige onweersbuien komen
op Banka dikwijls voor, bepaaldelijk gedurende den
westmoesson on nogmeertijdens de kenteringen. Wat
do jaarlijksche windrichting betreft, staat het eiland
onder den geregelden invloed dor moessons. In ver
band daarmede is do regenval er in ’t noordwesten
aan zienlijker dan in ’t zuidwesten. Maar een bepaald
droge moesson heerscht nergens, evenmin in de ande
re equatoriale streken van hot westen van den archi
pel. Een en ander kan blijken uit de volgende tabel.
in m.M.
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I

I

Hoogte
in M. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni ! Juli Aug. 3ept. Ocl. Nov. Dec.

2
6
± 20

20

Jaar.

424

304

310

253

115

109

194

336

530 2998

295
226
282

268
195
238

303
234
260

331 241
256 305
260 197

274 186 235
246 195 168
171 158 132

232
164
138

274
202
174

317
271
243

353
284
317

3309
2746
2570

389

244

267

307

267

187

197

232

211

303

430

571

3605

321

257

287

257

224

181

206

204

184

231

217 | 278

2847

187

127

109

l) Bij de plaatsnamen geeft het aantal KLM. den afstand van de zee aan; de plaatsen zonder opgaaf
in KLM. liggen aan zee. Het laatste station vertoont de eigenaardigheid van eene stijging der cijfers
(secundairmaximum) in den vollen oostmoeson.
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Daar de tin winning in hoogo mate afhankelijk is
van de hoeveelheid regen, die in een jaar, en meer
bepaald gedurende het droge seizoen, valt, hebben
de cijfers een groot praktisch belang, Opmerkelijk is,
dat de bergtoppen, hoewel zij slechts eone geringe
hoogte bereiken, veelal in wolken zijn gehuld.
Zie overigens onder KLIMAAT.
Vroeger golden Banka en bepaaldelijk de toen
malige hoofdplaats Muntok voor zeer ongezond,
doch in de laatste jaren is die toestand aanmerkelijk
verbeterd. Van 1838—1848 was de verhouding der
sterfteonderdeEuropeescheambtenaren als 1 : 51,3
onder het garnizoen als 1 : 14,2, d.i. dubbel zoo
groot als toenmaals in Europa. De meest gewone
ziekten zijn koortsen en beri-beri, met name onder
de mijnwerkers. Vooral de oprichting van inijnwcrkershospitalen en de aanstelling van inlandsche ge
neeskundigen sedert 1895 heeft uitstekend gewerkt
tot bestrijding der beri-beri, nog meer de verande
ring der hospitalen in gouvernementsziekenhuizen
en de aanstelling van Europeesche geneesheeren (sedert 1905).
F 1 o r a. Geheel Banka is met een dichten tropischen plantengroei bedekt, en onbegroeide plok
ken of grasvlakten zijn zeldzaam, Het zijn echter
geen oorspronkelijke wouden meer, die men er aan
treft ; want deze zijp door den mijn- en ladangbouw
bijna geheel verdw'enen en hunne plaats is door jon
gen, grootendeels waardeloozon opslag ingenomen,
waartusschen slechts hier en daar nog plekken oer
woud worden aangetroffen. Boomen van zware afme
tingen komen er dientengevolge niet veel meer voor,
en hoewel er nog goede, zelfs kostbare houtsoorten
groeien, heeft het bosch toch geen andere waarde
dan van lokalen aard, ook wegens terrein bezwaren
tegen de exploitatie en gebrekkige gelegenheid tot
afvocr (Zie verder PLANTENGROEI.) Aan uitvoï rproductcn levert Banka copra, gambir en peper,
het laatste in toenemende mate, dank zij den onder
nemingsgeest der Chineezen.
Voor do fauna verwijzen wij naar het artikel
FAUNA.
Bevolking. De bevolking van Banka be
droeg volgens de laatste volkstelling 1905:
115000 zielen. Hiervan waren 317 Europea
nen (zonder militairen), 43700 Chineezen, 2G1 Ara
bieren, 35 andere vreemde Oosterlingen en 71000
Inlanders. De Europeanen zijn grootendeels amb
tenaren. Van de Chineezen leeft de overgrooto meer
derheid als mijnwerkers en zijn vele anderen indi
rect als kolenbranders, leveranciers, geldschieters en
aandeelhouders bij do tinwinning betrokken. In do
mijnstreken wonen bijna uitsluitend Chineezen, do
dorpen der'inboorlingen daarentegen moeten langs
den zoogenaamdon „groolen weg” zijn gelegen. Mon
vindt die dorpen aldaar op vrij regelmatige afstan
den van elkander en alle sterk op elkaar gelijkend;
de woningen zijn kleine op palen gebouwde, mot
boomschors om wande on met atap gedekte huisjes.
Het grootste deel der Chineezen in de mijnstreken is
afkomstig uit do bergstreken in het binnenland der
Chineesche provincio ICwantoeng en behoort tot do
ruwste en onbeschaafdste elementen der Chineosche bevolking. Pogingen om bij hen op Banka don
R. Katholieken godsdienst ingang te doen vindon,
zijn met weinig succes bekroond. Do niet bij do
tinwinning betrokken Chineezen leven in do districtshoofdplaatsen als handelaars of ambachts
lieden, of zij vinden hun bestaan bij de gambir- en
peperteelt, door het kweeken van groenten, hot fok
ken van varkens en jacht en visscherij.
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De inhcemscho bevolking is waarschijnlijk voor
een groot deel van Palembang op Sumatra af
komstig, behoort dus tot de Maleiers, hoezeer ook
physiek en intellectueel tot de laagst staande stam
men daarvan. Zij worden onderscheiden in Orang
Goenoeng (berglieden) of Orang Darat (landbewo
ners) en Orang Sekah of Orang Laoet (zeebewoners). De laatsten zijn een mengelmoes van verschillende Maleische stammen. Zij zwalken hot
geheele jaar mot vrouw en kind en al hun have op
zee rond, waron vroeger als vermetele zeeroovers be
rucht, levon thans echter van de vischvangst. Slechts
nu en dan komen zij aan den vasten wal. In den laatsten tijd hebben zich evenwel velen hunner voor goed
aan de kust gevestigd. De overigen leven in kleine
prauwen en gebruiken als vischgereedschap o. a. een
harpoen met beweegbare spits, waarmede, behalve
visch, ook tripang wordt gestoken. De Orang Goe
noeng vormen een lichamelijk zwak, weinig energiek
en weinig intelligent volkje, zonder industrie en met
weinig aanleg of lust tot den arbeid. Zij zijn van mid
delmatige grootte, goed gebouwd, met een donkere
lichaamsklcur, het hoofd is groot, het haar zwart,
dikwijls buitengewoon sterk en soms zoo dik als
paardenhaar. De mannen snijden het haar kort af,
de vrouwen dragen lang haar, dat in een wrong op
het hoofd wordt samengetrokken. De oogen hebben
veelal een melancholieke uitdrukking, handen en
voeten zijn mager en beenderig; de gang is traag. Do
vrouwen worden snel oud en zijn weinig vruchtbaar.
Opvallend is het betrekkelijk veelvuldig voorkomen
van albino’s onder hen. Het aantal mannen overtreft
dat der vrouwen in aanzienlijke mate, hoewel het
verschil lang niet zoo groot is, als bij de Chineezen.
Van karakter is de Bankanees eenvoudig, zachtaar
dig, eerlijk, matig, vreesachtig, onderdanig en zeer
bijgeloovig. Ondanks die onderdanigheid heeft hjj
evenwel volstrekt geen ontzag voor zijne hoof
den en beschouwt deze als zijns gelijken, wat ze eigen
lijk ook zijn, daar op Banka geen adel of standen be
staan. Bevelen van het gouvernement worden even
wel steeds stipt opgevolgd. Zij betalen geen belas
ting, moeten daarentegen gedeeltelijk onbetaalde
heerendionsten verrichten, welke diensten zij on
gaarne bewijzen. Het aantal vorderbare dagdiensten
werd geleidelijk sedert 1892 verminderd,maar terwijl
het niet meer dan 25 zou bedragen, beliep het in 1912
nog gemiddold per hoofd 29. Do inrichting hunner
huizen, hot huisraad, het voedsel, de kleeding en de
geheele leefwijze zijn nog primitief. Het gewone voedsol bestaat uit rjjst en groenton, nu en dan hertenvlecsch on nog zeldzaïuor hoondors, nabij de kust ook
visch. Hun gewone kleeding vormen sarong en baad
je, het laatste bij do vrouw langer dan bij den man.
Bij den arbeid heeft de Bankanees veelal als conig
klccdingstuk een lap katoen om hot middel geslagen,
bij feestelijke gelegenheden zijn zij, die eonigen wel
stand genieten, zwierig gekleed met nauwsluitendo
broek en baadje, kostbaren sarong on fraaion hoofddook, waarbij somtijds nog een zijden slendang komt.
Feesten zijn zeldzaam, grootendeels als gevolg der
heerscliendo armoede, en bieden weinig bijzonders
aan. Zij belijden allen den Mokammedaansoken gods
dienst, en hoewol zij slechts een zeer gebrekkige ken
nis van dien godsdienst bezitten, volgen zij streng
sommigo voorschriften ervan op, als b. v. hot verbod
om varkonsvlccsch te nuttigen. Daarnaast bestaat
echter hot geloof aan goede en kwade geesten
vooral do boschgeesten staan hoog in aanzien.
In Blinjoc wonen nog een gering aantal heide
nen, de zoogenaamde „Orang lom”, en wel in do
11
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dorpen Benegar, Abik, Mapor en Kajoe Arang.
pc middelen van bestaan der Bankaneezen zijn slechts weinig ontwikkeld. De landbouw bestaat
hoofdzakelijk uit rijstbouw op ladangs, waarbij de
vrouw het grootste deel van den arbeid moet ver
richten, terwijl de man alleen het zwaarste werk ver
richt en verder zijn tijd in ledigheid doorbrengt. De
bewerking der velden en de daarbij gebruikte ge
reedschappen zijn nog zeer primitief. Het voor sawahaanleg geschikte terrein op het eiland is beperkt.
Herhaaldelijk zijn van regeeringswege proeven genomen met den aanleg van sawah’s, waarbij o. a, een
mantri voor do irrigatie en Preanger landbouwers
werden te werk gesteld. Resultaten van eenige beteekenis hebben die proeven tot nu toe niet opgele
verd. Wel ontwikkelen zich onder aanmoediging der
regeexing de peper- en gambirteelt. Ondanks de
weinige zorgzaamheid der inlandsche bevolking
vormt deze teelt in sommige streken, zooals in Pangkal Pinang, voor velen thans het hoofdbestaansmid
del. Nog belangrijker is deze voor vele Chineezen geworden. In 1909 werd dan ook ruim 190 000, in 1910
zelfs 321 000 kg. gambir uitgevoerd. Met peper zijn
meer dan 12000 H. A. beplant op 587 ondernemin
gen met 3346 Chineesche arbeiders. De uitvoer aan
peper (van aanplantingen der Chineezen en inlan
ders samen) bedroeg in 1913 ongeveer 2400000 K.G.
witte en 240000 K.G. zwarte peper. Daar de planters
per pikol 40—50 gld. ontvangen, vertegenwoordigt
de uitvoer dus reeds een aanzienlijk bedrag. Zelfs is
onder den invloed der betrekkelijke welvaart door de
pepercultuur teweeg gebracht een Coöperatieve handelsvereeniging, de „Banka-Handelmaatschappij”
tot stand gekomen en heeft deze zich twee vracht
auto’s aangeschaft. Op de teelt van rubber beginnen
zich Inlanders en Chineezen toe te leggen. Verder
worden er sirih, suikerriet, een weinig tabak, kapok,
katoen en groenten gekweekt. Ook klapperboomen,
aren-, sagopalmen en andere vruchtboomen, alsmede
pinang, obie-kajoe, pisang, ananas, yams, augurken
en meloenen worden er door de bevolking geteeld; de
bereiding van arensuiker heeft zich in de laatste ja
ren uitgebreid. Veeteelt was vroeger onbekend, Se
dert is de fokkerij van varkens, die de lievelingen
der Chineezen zijn, aanmerkelijk toegenomen, zoodat in sommige jaren slechts geringe invoer noodig
was. Gering, hoewel stijgende is het aantal paarden,
(in 1893:263, in 1905:659) en runderen (in 1893:356;
in 1905:1618); karbouwen komen nagenoeg niet vpor.
In de inlandsche dorpen vormen kippen, eenden,
honden en geiten de huisdieren; in de bosschen zwer
ven enkele kudden verwilderde buffels rond. De nij
verheid staat op zeer lagen trap en alleen in vlecht
werk (vooral matten) doet de Bankanees voor geen
anderen stam onder. Te Muntok doet men aan sarongweverij. De visclivangst is van veel belang en
verschaft menigeen een middel van bestaan, zoo ook
de jacht bepaaldelijk die op wilde zwijnen en herten.
Daarnaast worden de boschprodukten, als rotan,
harsen en gommen, plantaardige vetten, honig en
wfas ingezameld. De handel is van weinig beteekenis;
Europeesche handel bestaat er niet en de groothandel
is zoo goed als geheel in handen van enkele Chinee
zen.
De groote weg tot verbinding der districtshoofdplaatsen was tot vóór korten tijd niet veel meer dan
een breed voetpad, op vele plaatsen slecht onder
houden en w'egens gemis van behoorlijke bruggen
over de wateren voor paard of rijtuig ongeschikt. In
de laatste jaren w'erd er ^chter voortdurend aan ge
werkt, zoodat bij thans voor voertuigen (ossenkar-..

ren ) geschikt is. In 191(5 bedroeg de totale lengte van
het voor voertuigen geschikte wegennet 1900 K.M.,
waarvan 480 K.M. door de tin winning worden on
derhouden. Te Blinjoe is een stoomtraradienst van
26x/2 K.M. baaolengte in exploitatie, vooral voor
goederen- en tinvervoer, Mede zijn daartoe bestemd
twee stoomsleepdiensten n.1. in de Klabatbaai en
aan de Oostkust. Ten behoeve van het aulomobielverkeer zijn alle bruggen versterkt. Alle districtshoofdplaatsen zijn telefonisch verbonden, terwijl
deze plaatsen sedert enkele jaren post-, telegraaf-en
telefoonkantoren bezitten.
Onderwijs. Op 31 Dcc. 1912 waren op het eiland
4 openb. lagere scholen voor Europ. onderwijs en 1
Ïïoll.-Chineesche school (72 leerlingen) en op
31 Dec. 1913 waren er 6 openbare scholen 2e klasse
en 1 particuliere neutrale school voor Inlandsch
onderwijs met resp. 744 en 38 leerlingen. Voor de
Chineesche scholen komt in ’t Verslag van het Inl.
onderwijs over 1913 geene opgave voor, op 31 Dec.
1912 was het aantal 19 met 1206 leerlingen en 54
onderwijzers.
Geschiedenis. Men kan de geschiedenis
van Banka in twee tijdperken verdeelen: I. het tijd
perk vóór de ontdekking der tinertsen en II. het
tijdperk na de ontdekking, welk laatste weer een
onderverdeeling toelaat in: 1. den tijd der Oost-Indische Compagnie 2. den tijd van het Engelsche
tusschenbestuur; 3. den tijd van het bestuur der
Nederlandsch-Indische regeering en wel: a. vóór het
Tinreglement van 1891 en b. sedert het inwerking
treden van dit nog steeds geldende reglement.
Dat reeds gedurends den Ilindoe-tijd Banka van
belang was, blijkt uit een tweetal steeninscripties
gevonden te Kota Kapoer en thans in het Museum
te Batavia. Eén daarvau bevat slechts enkele let
ters, de andere is gedateerd (paka 608 en bevat in
Wenggi-schrlft een oud-Maleische vloekbcde van
een Koning Widjaja, uitgegeven dooi' Kern in Bijdr.
Kon. Inst. 67 (1913) bJ. 393 vhl. Later is Banka
waarschijnlijk onderhoorig geweest aan het Ja vaansche rijk van Madjapahit.
Van de verdere geschiedenis des eilands vóór de
komst der Europeanen in Insulinde is niet veel mot
zekerheid bekend. De eenige betrouwbare bron
daarvoor vormt een Maleisch handschrift, uit
gegeven door F. S. A. de Clcrcq, waarin ook oratrent de latere geschiedenis mededeelingen voor
komen* welke in menig punt van de gangbare
voorstelling afwijken. Naar het schijnt werden
Banka en Billiton na den val van het rijk van
Madjapahit (omstreeks 1500 n. Chr.) onafhan
kelijk. Zij geraakten daarop beurtelings onder
de macht der rijken Djohore en Minangkabau op
Sumatra, vervolgens onder heerschappij van den sul
tan van Bantam en eindelijk door huwelijk onder de
heerschappij van den Sultan van Palembang (vol
gens de Clcrcq op het einde, volgens Prof. Heeres in
de eerste helft der 18de eeuw). De eerste aanraking
met de Compagnie zou van 1617 dagteckcnen, de
eerste vestiging van hare dienaren op het eiland had
in 1668 plaats; maar eerst na de ontdekking der tin
ertsen (in 1709, 1710 of 1711) kreeg het eiland voor
haar waarde en trachtte zij door verdragen met den
sultan van Palembang (in 1722, 1755, 1763, 1775 en
1791) het monopolie van het tin te verkrijgen. Aan
geschillen ontbrak het niet, maar tocli ging de pro
ductie vooruit en nam de bevolking toe, die in 1783
op 70 000 zielen werd geschat, Na 1787 deed zich het
verval, waarin de Compagnie hoe langer hoe meer ge
raakte, ook op Banka sterk gevoelen en nam de tin-

BANKA—BANKA (STRAAT).
productie meer en meer af. De hoofdoorzaak daar
van was de oorlog der Compagnie met de vorsten van
Riouw en Lingga, die zich daarbij van de hulp van
zeeroovers bedienden met het gevolg, dat op Banka
herhaaldelijk (1789, 1792, en 1795) geplunderd, ver
woest en gemoord werd. Eerst in 1804 namen die
strooptochten een einde en begon het eiland te her
leven.
In 1812 kwam Banka aan de Engelschen, na hun
ne expeditie tegen den sultan van Palembang in ge
noemd jaar, waarmede diens rcchtstreeksche heer
schappij over het eiland een einde nam. Wel kwam
het in 1816 in ons bezit terug, maar wanorde en ver
warring bleven er heerschen tot de gelukkige afloop
der tweede Palembangsche expeditie in 1822 er de
rust herstelde.
In 1839 en 1842 hadden er oproerige bewegingen
onder de Chineesche mijnwerkers plaats, in 1851 on
der de inlandsche bevolking, aangevoerd door Amir,
wiens vader Depatti Barin het ons in 1819 lastig ge
noeg had gemaakt. Al deze bewegingen werden even
wel gewapenderhand bedwongen en van het in 1847
te berde gebrachte voorstel om Banka aan den meest
biedende te verkoopen, omdat de toenmalige tinprijzen niet voldoende rentegevend waren, werd later
niet meer gerept. De rust bleef langen tijd bewaard
en de tinproductie ging sterk vooruit, vooral na de
invoering van het nieuwe Tinreglement van 1891 en
de meer machinale bewerking der groeven in de laat
ste jaren. Nog één keer werd de rust ernstig ver
stoord, n.i. in 1900—1901 door opstootjes onder lei
ding van het Drievingerig verbond, waarvan Lioe
Ngie, oorspronkelijk een gewoon mijnwerker, de ziel
was. Zij eindigden met zijn inhechtenisneming.
Bestuur. In 1913 (Ind. Stb. n°. 335) werd
Banka administratief verdeeld in vijf afdeelingcn,
elk met een controleur aan het hoofd, en onderver
deeld in districten, die overeenkomen met de vroe
gere mijndistricten.
1°. Noord-Banka, hoofdplaats Blinjoe, met de
districten Djaboes, verdeeld in do ondcrdistricten
Djeboes en Klabat, en Blinjoe, verdeeld in de onderdistrictcn Blinjoe en Pandji Sekah.
2°. Soengeiliat, hoofdplaats Soengeiliat, met de
districten Soengeiliat, verdeeld in de ondcrdistricten
Soengeilial en Njalau, en Merawang, verdeeld in de
ondcrdistricten Merawang en Groenggang.
3°. Aluntok, hoofd plaats Muntok, mot het district
Muntok, verdeeld in de ondcrdistricten Muntok,
Plangas, Am pang en Kadiala;
4°. Pangkalpinang, hoofd plaats Pangkalpinang,
met de districten Pangkalpinang, verdeeld in deonder'districten Pangkalpinang, Boelcit enMundobarat,
en Soengeislan, verdeeld in de ondordistrieten Soengei slan en Aeranget.
5°. Zuid-Banka, hoofdplaats Toboali, met de dis
tricten Toboali, verdeeld in do ondcrdistricten To
boali on Oclim, en Kobn, verdeeld in do ondordistricKoba, Pring, Pcrmisan en Acr nangka bara en do
Lepar-eilanden.
Tevens word toen de standplaats van den Resi
dent van Muntok naar Pangkal Pinang verplaatst.
De wenschclijkheid, de mijnontginning af te
scheiden van het binnenlandsch bestuur, wasde aan
leiding dezer reorganisatie.
Voor de rechtspraak ressorteert hot eiland met
onderhoorigheden onder het rechtsgebied van den
Raad van Justitie te Batavia.
. Literatuur: Th. Posewitz, Die Zinninseln im indischen Ozean (Budapest, 1885—1886); H. Zondervan, Bangka en zijne bewoners (Amsterdam, 1895)
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met uitvoerige literatuuropgave; C. L., Een on ander
over do bevolking van Banka (Tijdschrift v. h. Binnenl. Bestuur, Nov. 1914, blz. 397 e. v.); J. E. Heeres, Corpus diplomaticum neerlando-indicum, dl. I
(Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenk. v. Ned
Indië, 7de vlgrks., dl. 3,1907, blz. 347 e. v.); F. S. A.
de Clercq, Bijdrage tot de geschiedenis van het
eiland Banka (aldaar, 6de volgrks., dl. 1, 1895, blz.
113 e. v.); R. D. M. Verbeek, Geologische beschrij
ving van Bangka en Billiton (Jaarboek v. h. Mijn
wezen in Ned. Oost-Indië, 1897); J. A. Schuurman,
Historische schets van de Tinwinning op Banka (al
daar 1898); Jaarverslag der Tinwinning op Ban ka
(o.a. 1910—1911, hoofdst. II, uitvoerig historisch
overzicht en 1911—1912 uitvoerige literatuuropgave
blz. 43 e. v.). Zie verder de literatuur bij het artikel
TIN.-i.; > V
BANKA (STRAAT) tusschen Banka en Sumatra,
is in het nauwste gedeelte slechts 14 K.M. breed,
maar levert, zoowel overdag als ’snachts, door goede
verlichting een veiligen vaarweg op, welke overal
ankergrond aanbiedt om gunstig getij af te wachten.
De kust van Sumatra is zeer laag en dicht be
groeid; daarlangs strekt zich een modderbank uit,
die nabij de hoeken slechts eene geringe breedte
heeft, doch de bochten tusschen deze geheel vult.
De Banjoe Asin en Palembang rivieren vallen hier
met verscheidene monden in het N. gedeelte der
straat. Naar de Banka zijde wordt de grond allengs
harder en zelfs steenachtig.
Het eiland Banka is een golvend heuvelland. Waar
hier rivieren in de straat uitloopen, is de bodem
moerassig. In de straat liggen verscheidene ban
ken, vooral in den Z. mond, waar slechts twee
vaarwaters, een langs iederen wal, bevaarbaar zijn.
In het N.lijk gedeelte wordt meestal het vaarwater
langs den Sumatrawal gekozen. De stroom is in de
verschillende deelen der straat niet dezelfde. Wel
vindt men in den regel een heen en weer gaanden
stroom in een half etmaal, maar de duur daarvan is,
vooral in het N.lijk gedeelte der straat zeer ongelijk;
verder is langs den Sumatrawal het geheele jaar
door de stroom om de Z.O. het sterkst, terwijl langs
den Bankawal de stroom om de N.W. meerendeels
overwegend is. De stroomen langs beide wallen schij
nen elkaar ter hoogte der Nangka-eilanden te ont
moeten en veroorzaken daar, vooral in den Z.O.
moesson, stroomrafelingen. In den regel staat in do
straat weinig zee, tenzij een flink tij tegen een harden
wind inloopt. In den Z.O. moesson staat de wind vrij
krachtig en bestendig door, overdag wat Z.lijker, des
nachts wat O.lijker en loopt in het N.lijk gedeelte der
straat do stroom om do N.W. wel langer, maar niet
krachtiger dan die om de Z.O. Dit geschiedt onder
don Bankawal eerst verder in do straat, waar het ook
wel voorkomt, dat de N.W. lijke stroom slechts voor
korten tijd afgaat. Langs den Sumatrawal blijft do
stroom om de Z.O. tegen den moesson in, overheerschend.
In den N.W. moesson is de wind overdag
krachtig on bestendig, des nachts flauwer en verandelijk; do buien, welke in de straat by uitzondering
voorkomen, vallen veelal in deze nachten uit het
Z.W. en W. in. Do stroom om do Z.O. staat nu langer
door dan die om do N.W., doch is in het N.gedeelto
der straat niet overheerschend; vorder de straat in,
en vooral aan do Z. ingang, is dit eorst hot geval.
Langs den Sumatrawal gaat nu do stroom om de Z.O.
meermalen niet af en verflauwt alleen, twee maal in
het etmaal, gedurende eenige uren.
In den N.W. moesson moet men dus opwerken met
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BANKA (STRAAT)—BANTAM.

korte slagen onderden Bankawal, waar in den regel
de wind°ook N.lijker zal doorstaan; in den Z.O.
moesson daarentegen onder den Sumatrawal.
Zie Zeemansginds, deel II.
BANKOEI. Zie LAMPONGAAP.
BANTAËNG. Zie BONTHAIN.
BANTAM, ten rechte BANTÈN. L a n d b e s c h r ij v i n g. De westelijkste residentie van Ja
va. Ze heeft een oppervlakte van 7S65 K.M2. en
had in 1905 een bevolking van 900.000 zielen, waar
onder ruim 500 Europeanen, ruim 3000 Chineezen,
en 150 Arabieren en andere vreemde Oosterlingen.
De overige inwoners zijn Soendaneezen, met uitzon
dering van die van het voormalige Noorder-regentschap, alwaar grootendeels afstammelingen van Javaansche volkplanters wonen en waar ook enkele
desa’s aangetroffen worden, wier bevolking van
Lampongsche afkomst is. Omtrent de in do afdee
ling Lebak wonende Badoej’s, zie BADOEJ’S.
Het gewest is administratief verdeeld in 3 afdee
lingen, met name: Serang, Pandeglang en Lebak,
met gelijknamige regentschappen.
De naarn Bantam is een Portugeescho ver
bastering van den inlandschen naam Bantèn.
Bantam bestaat in ’t N.W. uit een vulkaan groep,
waarin de kegels Karang en Poelosari de hoogste
verheffingen vormen. Oostwaarts daarvan begint de
groote vlakte van West-Java. Het bodemkarakter
dier vlakte wijkt in deze residentie (en nog in ’t W.
van Batavia) af van alle overige Javaansche laag
landen. Ze is n.1., met uitzondering van de kust
strook, opgebouwd uit witte puimsteenstoffen,
waarin de rivieren dalen met vlakken bodem en stei
le wanden hebben uitgegraven.
De vlakte en de aangrenzende vulkaanvoeten en
heuvelhellingen zijn grootendeels wel bevolkt, in te
genstelling met het uitgestrekte berg- en heuvelland,
dat de zuidhelft der residentie beslaat. Dit verheft
zich het hoogst in ’t Z.O., ais een sterk ingesneden
gebergte, bijna geheel met dichte wouden begroeid.
De hoogste keten is het Halimoen geb. (tot ruim
1900 M.), op de grens met Batavia en de Preanger. —
Langs het grootste deel der noordkust en langs de
noordhelft der westkust woont een welvarende be
volking. Hare sawahs en klappertuinen werden door
do uitbarsting van Krakatau in 1883 voor een be
langrijk deel vernield, maar thans is dat alles weer
hersteld.
Rivieren met een betrekkelijk uitgestrek ten loop
zijn de TjiLiman en de TjiBoengoer, die in de Peperbaai op de Westkust en de Tji-Oedjoong en Tji.
Doerian, die in de Javazee uitmonden. Aan de noord
westelijke helling van den Karang wordt het kratermeer Dano (Zie aldaar) aangetroffen.
Tot het gewest behooren, behalve eenige kleinere
eilanden, het Prinsen-eiland en Dwars-in-den-weg
(Poeloe Sangeang), in straat Soenda, Poeloe Pandjang in de Bantam-baai, en Poeloe Deli (Klappereiland) en PoeloeTindjil (Trouwerseiland) in den Indischen Oceaan.
Het voornaamste handelsproduct van Bantam is
in vroeger eeuwen peper geweest, die hot wel mecrendeels uit de Lampongs trok, maar die ook in groo
te hoeveelheden in de bovenlanden van Bantam zelf,
zoowel als bij de Westkust werd aangekweekt. De
groote leverantiën, die de vorsten zich verplicht za
gen aan de O. I. Compagnie op te brengen, waren
oorzaak, dat de cultuur van dit artikel dermate werd
opgedreven, dat do bevolking onder den druk daar
van bijna bezweek. Zoodra dan ook het Sultansbestuur, dat invloed in de bovenlanden had, en waar*

van nog eenige kracht uitstraalde, plaats moest ma
ken voor het Europeesch bestuur, dat in den beginne
vooral slechts luttel gezag kon doen gelden, ver
dween de pepercultuur als van zelf, om nimmer, in
weerwil van alle daartoe aangewende pogingen, op
nieuw wortel te schieten. Of dit zal gelukken aan de
jongste poging, thans in Pandeglang en Lebak be
proefd, moet de toekomst leeren.
Tijdens den bloei van het cultuurstelsel heeft men
in het Bantamsche bijna alle gouvernements-cultures beproefd, als suikerriet, indigo, kaneel, tabak,
cochenille, thee on koffie; zelfs is er een poging in ’t
werk gesteld om de pepercultuur als gouvernements
cultuur te doen herleven. Al deze gouvernementsondernemingen hebben echter slechts korten tijd
stand gehouden, daar do willekeurige beschikking
over de in individueel bezit aan de bevolking behoorende bouwgronden, welke door de gouvernements
cultuur noodig gemaakt werd of waartoe zij als voor
wendsel diende, deze bij de bevolking gehaat maakte.
Dit, gevoegd bij eene gebrekkige regeling, leidde tot
zoo ongunstige resultaten, dat weldra tot intrekking
besloten werd. Alleen de koffiecultuur, als voor een
groot deel op woeste en dus niet in individueel eigen
dom bezeten gronden gedreven, maakte hierop een
uitzondering. Deze bleef in de afdeeling Pandeglang
tot het jaar 1890 bestaan. Toen is zij ook daar inge
trokken, evenals reeds vroeger in de andere afdeelingen dezer residentie geschied was. In 1892 werd
dan ook de verplichte levering der door de bevolking
geteelde koffie in Bantam opgeheven.
liet grootste deel der bevolking van Bantam leeft
van den landbouw, en vooral midden-Bantam — het
Z. der laagvlakte en de aangrenzende hellingen en
dalen — bezit prachtige bouwgronden, waar de rijstculluur met veel voordeel wordt gedreven. De bevol
king langs de kusten der Bantam-baai on van straat
Soenda houdt zich ook op met de vischvangst, zoo
wel door het uitzetten van sero’s, als met hare prau
wen in volle zee. De visehvangst levert uit den aard
der zaak een wisselvallig bestaan; toch zijn er ver
scheidene visschers, die in staat zijn uit do opbrengst
er van sawahs te koopen. De maximum opbrengst
van één sero, waarvan gewaagd wordt, bedroog
niet minder dan ƒ 800. Aan de kusten vangt men
veel tèri, in open zee do selar, kemboeng, tetong
kol, lajoer, tandjau, bawal enz.
Bij vervoer naar hot binnenland wordt de visch
zeer veel geconserveerd door middel van de fijn gestooten kom van de poetjoeng of pitjoeng-noot, het
geen wel eens ongesteldheden veroorzaakt. Zie
art. POETJOENG). In do afdeelingen Pandeglang
en Lebak teelt men visch op sawahs, waarvan de op
brengst soms / 100 per bouw bedraagt.
In Scrang en Anjer treft men nog ccndcnfokkcrijen aan, waarvan de eieren hetzij versch, hetzij ge
zouten worden uitgevoerd.
Sedert het voor het algemeen verkeer openstellen
van de spoorlijn Batavia—Anjer in 1900 on van haar
zijtak Rangkas bitoeng—Labocan in 1906 is deuitvoer van landbouwproducten steeds toegenomen.
Gedeeltelijk onder den invloed van die verbeterde
verkeersmiddelen verkreeg de klapperteelt een toe
nemende beteekenis en werd die in Noord- en Noord
west-Ban tam een ware volkscultuur. Zoo schatte
men de copra alleen uit de afdeeling Anjer in 1905
uitgevoerd op een waarde van ^ / 800.000. Deze
cultuur breidt zich steeds zuidelijker langs de west
kust uit. De spoorwegverbinding bevorderde even*
eens de ooftteelt, o.a. blijkende uit den uitvoer van
wagonladingen pisang, katjangolie, katjangboeng-
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kil. Verder nam de handel toe in arènsuikcr
1000
ton uit Zuid-Bantam), rinoe (staartpeper), kapolpitten (kardamom), pinang (naar Singapore als
looistof), kapok, sirih, gewone peper, gevlochten
matten en hoeden, kroepoek malindjo, rottan, karet,
agel, huiden.
Door het gebrek aan groote industrie voorziet
Bantam zelf niet in de behoeften van al zijne bewo
ners. Daarom verlaten jaarlijks vele mannelijke Ban
tammere dat gewest, om als bedienden of daglooners
te Batavia en omstreken, in de Preanger en in de
Lampongs hun bestaan te zoeken. Gedurende de 20
laatste jaren lieten velen zich ook aanwerven als
koelies bij den bouw der kustlichten in verschillende
deelen van onzen Archipel. Gewoonlijk komen zij te
gen den tijd, dat de grond voor den rijstbouw gereed
gemaakt moet worden, terug, en hebben zij dan geld
genoeg gespaard om de landrente over den vorigen
oogst en, zoo noodig, ccnig landbouwgereedschap of
wel een buffel te koopen.
De Europcesche landbouwindustrie heeft in dit
gewest weinig wortel geschoten. Behalve de par
ticuliere landerijen Tjikandi Ocdik cn Tjikandi Ilir,
die hoofdzakelijk rijst vóórtbrengen, treft men er
eenige erfpachts-ondcrncmingen aan, die in de laat
ste jaren voor een belangrijk deel werden beplant
met hevea. De bodem in Bantam schijnt voor deze
cultuur bijzonder geschikt te zijn, zooals de tot nu
toe verkregen resultaten bewijzen. De rubberoogst
neemt dan ook jaarlijks toe.
Nabij de Z.O. kust zijn stecnkolenlagen ontdekt,
die echter niet in exploitatie zijn genomen.
In de jaren na 1879 had Bantam met verscheidene
elkaar bijna onmiddellijk opvolgende rampen te
strijden. Nadat dat jaar de veepest was uitgebroken,
waardoor dc rijke veestapel, hoofdzakelijk uit buf
fels bestaande, cn die een groot deel van den rijkdom
der bevolking uilmaakte, bijna geheel vernietigd
werd, teisterde een zware koorts-epidemie, die ruim
Ö0.000 mcnschen wegsleepte, dit gewest. Zoowel die
ziekte als het gebrek aan ploegvee, tengevolge waar
van een groot aantal bouwvclden braak moest blij
ven liggen, veroorzaak to een schaars elite van levens
middelen, die slechts door de krachtige hulp van
gouvememontswege niet tot hongersnood oversloeg.
Nauwelijks was Bantam eenigszins van die rampen
hersteld, toen de uitbarsting van den Krakatau
(25 Augustus 1883) nieuwe ellende bracht. Door den
vloedgolf, die het geheelc lagere kustland over
stroomde en ceno gedeeltelijke wijziging der kustlijn
aan straat Soenda ten gevolge had. kwamen ongoveer 22.000 mcnschen om het leven (benevens nog
ruim 2000 in de residentie Batavia).
Geschieden i s. Van de geschiedenis van
Bantam vóór do eerste komst der Portugeczcn al
daar, welke in 1522 plaats had, is weinig met zeker
heid bekend. Volgens inlandschc berichten zou de
stichter van het rijk Padjadjaran in het begin van de
12c eeuw Djaja-Kerta (Djakatra) aan zijn broeder
Kalajalang, en de Bantamsche gewesten aan zijn
broeder Baroedin geschonken hebben. Bantam word
spoedig groot en machtig, en breiddo zich zelfs over
gedeelten van Sumatra en Bornco uit. In gezegd jaar
1522 zond d’Albuquerque een schip onder Enriquo
Leme van Malaka, om handelsbet rekkingen aan te
knoopen met Bantam. Dc Qiwaïtische vorst van dit
land, die in de Portugcezen bondgenooten zag tegen
den vorst van Dcmak on den priestervorst van Cheribon, die Bantam met geweld wilden moharamedaniseeren, ontving de Portugcezen bijzonder goed.
Hij stond hun zelfs toe een sterkte to bouwen. Door
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toevallige omstandigheden duurde hot echter tot
1527 vóór de Portugcezen to Bantam terugkwa
men, om aan hun voornemen tot het bouwen van
die sterkte gevolg to geven; doch toen was het te
laat, daar inmiddels de stad Bantam en de benedenlanden in handen van de Mohammedanen gevallen
waren, en de Mohammcdaanschc Gouverneur den
Portugcezen het bouwen der sterkte niet toestond,
en hen zóó slecht ontving dat zij onverrichterzake
moesten terugkeeren.
In laatstgenoemd jaar werd het nog niet geheel
onderworpen Bantam nog door een gouverneur na
mens den vorst van Demak bestuurd; eerst eenige
jaren later vinden wij als eersten vorst van Bantam
genoemd Moelana Hassan-Oedin, die de stichter is
van de Bantamsche voreten-dynastie.
Deze Moelana Hassan-Oedin, was, volgens de inlandscho geslachtslijsten, een zoon van den Cheribonschen priestervorst Soesoehoenan Goenoeng Djati.
Hij strekte zijne geestelijke en wereldlijke veroverin
gen niet slechts tot Djakatra, maar ook reeds tot de
Lampongs uit, en werd, omstreeks het midden der
16de eeuw, opgevolgd door Pangeran Joesoef, van
wien gezegd wordt, dat onder zijne rcgeering de natte
rijstbouw in Bantam is ingevoerd. Diens zoon Pan
geran Mohamed, zou de groote missigit der hoofd
stad hebben gesticht. Deze sneuvelde in den strijd
tegen Palembang, in hetzelfde jaar 1596, waarin de
Hollanders zich voor het eerst met eene vloot te
Bantam vertoonden. De eerste vorsten van Bantam
hebben de suzereiniteit van den vorst van Demak
erkend, cn daaruit laat zich verklaren, dat zij eerst
omstreeks het begin der 17e eeuw, sterk door hun
verwantschap mot het Cheribonsche vorstenhuis en ,
door de toenemende verzwakking van het rijk van
Demak, dat weldra zijn opperheerschappij over een
groot deel van Java aan Mataram moest afstaan, den
titel van Sultan aannamen.
Beperkte zich aanvankelijk het Bantamsche rijk
op Java tot de benedenlanden: al zeer spoedig heb
ben de Bantamsche vorsten tot uitbreiding van den
Islam, en tevens van hun gezag en invloed, getracht
de bovenlanden van een groot deel van West-Java
onder hun oppergezag te brengen; en wijl do vorsten
van Mataram daar evenzeer naar streefden, kwam
het, met name in de Preanger, tot herhaalde botsin
gen cn twisten over gezagsuitoefening. Zelfs nadat
Mataram zijn oppergezag door de Preanger-regcntechappcn erkend zag, bleven de Bantamsche vorsten
aldaar op verechillondo punten pogingen doen tot
vestiging van Bantamsche kolonies; en ten tijde van
R. van Goens, cn nog later, leidden deze verhuizin
gen van beide zijden tot do nederzetting dier ge
mengde Javaanscli-Soendaneeschc bevolking aan do
oevers der Tji-Taroem, door wier toedoen het Krawangscho gebied in cultuur is gebracht. Nadat J. P
Coon hot gebied van Djakatra aan de Bantammere
ontweldigd had, word de grensscheiding tusschcn
Bantam en hot Compagnio’sgebicd voor het eerst
geregeld en omschreven bij verdrag van 1659. Het
kon echter niot anders of de handelsna ij ver tusschen
Bantam en Batavia moest tot een voortdurenden
strijd aanleiding geven. Bantam was toch gedurende
do geheelo zostiondo en hot'begin der zeventiende
eeuw do stapolplaats van alle productc-n van dc lan
den om straat Soonda gelegen, het grootste handclsemporium van don archipel. De stichting van Bata
via had ten doel Bantam’s handel daarheen te ver
leggen ; en de O. I. Compagnie hooft dan ook niet ge
rust vóór dat doel bereikt was, en Bantam als handelshavcn allo beteekenis verloren had. Dit is niot
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gelukt dan na voortdurend hevigen strijd, vooral
tijdens het bestuur van sultan Aboe’1 Fatah, ook wel
genaamd sultan Tirtajasa, naar het belangrijke irri
gatiekanaal, dat hij tusschen Pontang en Tanara liet
graven, en dat nog bekend staat als Sultans-kanaal.
Zijn krachtig optreden tegen de Compagnie eindig
de echter met het voor Bantam zeer nadeelige ver
drag van 1684. Van dat oogenblik is de geschiedenis
van Bantam niet veel meer dan een bijna altijd ijdel
/"V. v -.pogen om zich aan de steeds toenemende eischen der
O.-I. Compagnie, zoowel wat aanspraken op grond. ■$ y
gebied als wat de peperleverantie aangaat, te ont& f •rf.v! VR trekken, en dagteekent het verval van het Bantarn^
sche rijk. In 1731 werd Poeloe Pandjang, in 1776
werden de Duizend-eilanden aan de Compagnie af
gestaan. In 1774 werden opnieuw de landgrenzen in
gekrompen. In 1752 had de sultan van Bantam bij
verdrag, na de beëindiging van den grooten opstand
in Java’s Westhoek, de suzereinitcit der Compag
nie erkend. Daendels, die in 1S08 met 1000 man naar
Bantam trok, en daar in persoon plaats nam op
den troon, zette slechts de staatkunde van dat li
chaam voort, door de strand gewest en van Bantam
onder rechts!reeksch Nederlandsch gezag te bren
gen ; terwijl hij de bovenlanden onder het bestuur.
van den Sultan liet.- W
/ f-i ^
Het Engelsche tusschenbestuur, dat aanvankelijk
die regeling liet bestaan, oordeelde het weldra meer
in het belang zijner economische hervormingen, met
name van de invoering der landrente, het geheele
Sultanaat op te heffen; en zoo werd in Maart 1813
Bantam een gewest, onder Europeesch bestuur; de.
Sultan werd in 1S32 verbannen. Eerst in 1846maak. te het toen ingevoerde geregelde bestuur een einde
aan de vele kleine onlusten aldaar, en kon de bevol
king beschermd worden tegen afpersingen der ver
vallen adellijke geslachten en der priesterkaste. Ra
den Bagoes Djaja Kerta, patih van Serang en zoon
van den overleden regent van Serang, stookte in
1849 in het geheim opstand, toen hij niet tot opvol
ger van zijn vader werd benoemd. Het niet eerbiedi
gen van de rechten der inlanders op den grond, ge
voegd bij een te zwaren druk der landrente, had
veel ontevredenheid gekweekt, en deed hem een
voor zijn doel als het ware bereid terrein vinden.
Door een ontslagen adellijk dessahoofd, Toebagoes
Iskak — of Djekak — en door Mas Derik en Mas
Diad deed hij Lampongers aanwerven en bracht hij
eenige kustkampongs in Tjilegon op zijne zijde door
partij te trekken van het bijgeloof der bevolking. Hij
stelde zich in betrekking met den als een heilige in zijn
kampong Boedang Batoe vereerden, wegens diefstal
naar Mekka uitgeweken en weder teruggekeerden,
Wachia. De demang van Tjilegon werd door overge
voerde Lampongers afgemaakt. Van Serang werden
troepen gezonden naar Tjilegon, vanwaar 200 mui
tere naar Boedang Batoe getrokken waren. Die mui
tere werden uiteengejaagd, doch gebrek aan soldaten
verhinderde hunne vervolging. Eene expeditie onder
Luit. Kol. De Brauw vertrok 1 Maart 1850 van Ba
tavia. Boedang Batoe werd verlaten bevonden, doch
te Tegal Tongling leed eene kleine afdeeling der
troepen een nederlaag. Die positie werd daarna ge
nomen, Wachia vluchtte, en ook de overige hoofden
van den opstand werden gedood, gevangen gemaakt
of vluchtten.
In 1872 kwam een hadji, Abdoel Karim genaamd,
uit Mekka terug en predikte den heiligen oorlog in
het district Tanara. Na zijn vertrek bleef zijn leer
daar voortleven en ook de fanatieke beweging, door
de broederschap der Naosjabendiah in het leven gel/ ■
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roepen en levendig gehouden, nam steeds in omvang
toe.
Een volgeling van Abdoel Karim, een zekere hadji
Toebagoes Ismael, in Kramat Watoe als een heilige
beschouwd, smeedde plannen tot opstand, gesteund
door de Mekkagangers Mardoeki en hadji Wasid en
door de priesterpartij. Het inlandsch bestuur durfde
Hadji Wasid niet aan en de hoofdpanghoeloe van
Scrang hield in liet geheim zijne zijde. Tegen het
einde van 1887 was de bevolking op een aanstaanden
oorlog voorbereid. Den 9 Juli 1888 brak de opstand
uit — enkele dagen voor den bepaalden tijd — ter
wijl de resident op inspectie was. Hadji Iskak ver
moordde ettelijke Europeesche inwoners van Tjilegon; hadji Wasid liep Bodjonegara af.
De muiters te Serang hielden zich voorloopig rus
tig in afwachting van versterking. De commandant
aldaar zond eenige soldaten naar Tjilegon, die den
troep onder den zoon van hadji Wachia uiteen joegen,
in de gevangenis van Tjilegon eenige Europeesche
vrouwen, die zich daarin verscholen hadden, ontzet
ten en zich daarin versterkten. Den assistent-resi
dent, die zich naar Tjilegon begeven had, vonden zij
vermoord. Op denzolfden datum stoomde het 9de
bataljon van Batavia naar Karang Antoe en reed
een escadron cavalerie naar Serang. Den volgenden
avond marcheerde eene compagnie naar Tjilegon,
waarde vijand geen aanval had durven ondernemen
en verdwenen was. Hadji Wasid trok eerst naar het
centrum van den opstand van ] 850 en daarna naar de
kust ten z. van Tjaringin, waar hij door onze pa
trouilles werd achtervolgd en met Toebagoes Ismaül
neergeschoten. De laatste raddraaiers werden een
jaar later gevat.
In verband met deze oproerige beweging werden
94 personen uit Bantam verwijderd en op verschil
lende plaatsen buiten Java geïnterneerd.
Na de onderdrukking der Tjilegonsehe onlusten
viel in Bantam eene reactie waar te nemen en maaktede destijds gebleken overmoed dcrMohammcdaansche voorgangers plaats voor kalmer opvattingen.
Sedert is de politieke toestand in Bantam gelei
delijk verbeterd onderden invloed van do afschaffing
van heerendiensten, de verbetering van verkeers
middelen (in 1896 weid de aanleg van een spoor
weg van Batavia naar Anjer begonnen en in 1900
voltooid), de verbetering van het gehalte der Inlandsche ambtenaren, de afschaffing der koffiecul
tuur op hoog gezag (1894), de bevordering van hot
inlandsch onderwijs, de uitbreiding van de klapper
cultuur (copra), enz.
Literatuur. Dr. E. B. Kielstra. Het Bantamsch
Sultannaat in Onze Eeuw. 1910.
BANTAM, vroeger de hoofdplaats van het Bantamsche Rijk. Tijdens de komst der eerste Euro
peesche vloten in Indië en tot aan de stichting van
Batavia, waarheen zich daarna zijn handel verlegde,
was Bantam de grootste handelshaven omtrent
straat Soenda. Thans is het een on beduidend plaatsje.
Het is gelegen aan de uitwatering der Bantamrivier in de Bantam-baai (zie aldaar). Nabij den
Boom aan de Bantam-rivier vindt men nog.de over
blijfselen van de voormalige peperpakhuizen. Ver
der ziet men de thans wel onderhouden en voor verder verval bewaarde ruïne van het fort Speclwijk, do
oude faktorij der 0.1. Compagnie, met een Europee
sche begraafplaats aan den voet der wallen; en evenzoo wijst men er nog de plaats aan van den vroogeren kraton der sultans, die als verdedigingswerk be
kend stond als het fort De Diamant.
Aan de westzijde van het ruime plein, dat zich
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vóór dien kraton uitstrekt, staat de groote be
roemde moskee, met op zichzelf staande minaret,
waarvan de bouw aan Pangeran Mohammed, derden
Mohammedaanschen vorst van Bantam, wordt toe
geschreven. Deze moot dus tusschen do jaren 1562
en 1596 worden gesteld. Met do groote moskeeën te
Kanari en te Kasoenjatan vormt die der voormalige
hoofdplaats het voornaamste overblijfsel der Bantamsche bouwkunst uit de tijden van het sultansbestuur. Tegen den noordelijken muur van deze
moskee wordt een put aangetroffen, die volgens de
legende met den heiligen put. Zemzem te Mekka in
verbinding staat, en aan wiens water een genezende
kracht wordt toegekend. In de onmkldellijke nabij
heid van en eveneens benoorden de moskee ligt de
begraafplaats der Bantamsche vorsten en van hun
ne familieleden, die vooral in den vastentijd door
velen worden bezocht. Van belang zijn ook de be
graafplaatsen van Pakalangan en Pangkalan Nangka, beide laatstelijk gerestaureerd.
Er is te Bantam een armoedige Chineesche kamp,
met weinig vertier. De laatste bedrijvigheid heeft
zich verplaatst naar Karangantoo (zie aldaar).
Een niet geheel betrouwbare schetskaart van OudBantön van wijlen Mr. L. Serrurier vindt men in
afl. 3 deel XLV(1902) van het Tijdschrift van hot
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen. Het Verslag 1912 over de Burgerlijke
Openbare Werken in N. I. bevat in Deell een kaart
van oud Bantën en photographieën van de herstelde
Europecsche begraafplaats aldaar.
BANTAM (BAAI VAN). Een 14 K.M. breede, wei
nig inloopende baai met matige diepte, op de N.kust
van .lava, op ongeveer 106° 10' O.L. van Gr. In do
baai liggen eonige eilanden en aan den Z.oever, aan
do gelijknamige rivier, de oude stad Bantam en do
nieuwe Karang Antoe; de kust is in het W.lijk deel
dor baai bergachtig, overigens laag en moerassig. In
de dagen der O. I. Compagnie was deze baai van
groot gewicht door den peperhandel. Zie Zeemans
gids O. 1. Arch. dl. I.
BANTAM (BANTEN) GIRANG. Desa op korten
afstand, ongeveer 1.5 K.M. N.O., van Serang, do
tegenwoordige hoofdplaats der residentie Bantam
gelegen, waar gezegd wordt de hoofdstad des rijks te
zijn geweest, totdat hot door Moclana Hassanoedin.
(vgl. BANTAM Gcsch.) werd veroverd on do zetel
van hot bestuur werd verlegd naar Bantam, dat
daarom in tegenstelling met Bantam Girang (bovenBantam) ook wel Bantam Ilir (beneden-Bantam)
werd genoemd.
BANTANGAN. Zie NEUS AAP.
BANTARKAWOENG. District met gelijknamige
hoofd plaats van de contröle-afdceling Boemiajoe,
regentschap en afdeelingBrebes, resident ie Pckalongan. Hot heeft 4 onderdistricton met 39 desa’s en
had in 1905 cono bevolking van 37000 ziolen, allon
Inlanders. Vroeger heette dit district Salem.
BANTENG. .Javaanscho en Soendaneesche naam
van don stier van liet wilde rund, Bos sondaicus
Schlg. en Midi.; do koo heet sapi alas (laag-Jav.),
lemboo wono (hoog-Jav.), sapi leuwcung (Soond.).
Box sondaicus leeft in het wild in Indo-China on
Malaka en op Borneo, Java en Bali. Do vol
wassen stier is zwartbruin goklourd, do koo on do
jongen roodbruin, bij allo zijn do billen en do onder
ste helft der pooten wit. De stier bereikt ruim 2 M.
lengte, de koo blijft iets kleiner on heeft bovendien
veel kortere, naar achteren gorichto hoorns. Do ban
tong van Borneo verschilt van den Javaanschen
door sterkoro, minder gekromdo hoorns en is als een
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ondersoort (B. sondaicus lowi Lydekker, Proc. Zoolog. Soc. London, 1912) onderscheiden. De banteng
bewoont moeilijk toegankelijke wildernissen, van de
vlakte tot hoog in het gebergte, gewoonlijk in troe
pen, bestaande uit een stier en 4 tot 6 koeien; oude
stieren leven dikwijls eenzaam. Jong gevangen laat
de banteng zich gemakkelijk temmen en brengt dan
bastaarden voort met tamme runderen. Behalve
met vuurwapens wordt ook met strikken of valkuilen
op den banteng gejaagd.
BANTIK. Djstrict van de ondcrafdeeling Mcnado
V
der gelijknamige afdeeling (residentie Menado) iC-*
staande onder een 1 cdistrictshoofd of hoekoem-besar
fJ*
^ <
(bet. grootrechter). De districtshoofdplaats Ls Singi' • V
kil. Bantik is een onbelangrijkdistrictmeteentiental
"
*
negorijen. Singkil, Malalajan en Kalasei (bet. vlsch-/^-'''-*
fuik) zijn de voornaamste. De strand bevolking leeft
van de vischvangst. Rijstbouw gering. Vele klapperaanplantingen aan het strand; verder een koffieland
?A - •
(Tanau) bij Malalajan. Het district Bantik bestaat
uit twee geografisch van elkaar gescheiden gedeel
ten, elk aan een zijde der baai van Menado gelegen.
BANTIKS. Naam van de bewoners van het district
Bantik (zie aldaar). De Bantiks zijn het langst heide
nen gebleven en eerst voor korten tijd tot het Chris
tendom overgegaan. (Med.Ned. Zend. XXXVT 1892,
bl. 128) Vele oud-heidensche gebruiken zijn onder
hen nog in zwang. Zij zijn krachtig van lichaamsbouw
en onderscheiden zich van de omwonende stammen
door grootoro energie. Hun oorsprong is niet be
kend, eene legende daaromtrent deelt Graafland
(De Minahassa 1S9S II, blz. 360) mede, evenals an
dere bijzonderheden over dezen stam.
Literatuur: T. B. B. 37 (1909): J. E. Jasper,
De Bantiks (een oude volksstam in do Minahassa);
T. B. B. 47 (1914): P. A. Mandagal, De geschiedenis
van het Bantiksche volk; T. B. B. 48 (1915): Nota
betr. Bantiksche aangelegenheden, familie en erf
recht.
BANTIKSCH. Zie SANGIREESCHE TALEN.
BANTIMOERQENG. Plaatsje aan de rivier van
Maros in de ondcrafdeeling Maros van het Gouv. Celebos en ond., bekend om den prachtigen waterval
van dien naam, ook wel van Baloc-Bassi genaamd, te
midden van een grootsche omgeving van kalkrotsen,
die deze plok tot oon dor schoonsten vanZuid-Celebes maken.
BANTING. Zio VAARTUIGEN.
BANTJAH DALAM, een plaats in het zadel tus
schen den Singgalang on den z.g. Manïndjauvulkaan (Sum. Wcstk.) op den weg van Padang
Loear, bij Fort de Koek, naar Malalak, 19 K.M. van
Fort de Koek on O3/., K.M. van Malalak gelegen.
BANTJAH LAWAS. Zie AJERBANGIS.
BANTJAR. District van de afdeeling en het re
gentschap Toeban van do residentie Rembang.
Het district heeft een oppervlakte van ruim 330
K.M2, heeft 4 onderdistricton met 61 desa’s en had
eind 1905 een bevolking van ruim 70.000 ziolen,
o.a. 12 Europcanon, 2S0 Chincezen en 2 Arabie
ren. Langs do kust van Bantjar vindt men op vele
plaatsen scheepstimmerwerven. Do bevolking houdt
zich vorder bezig met landbouw, visscherij en handel.
De hoofd plaats heet Bantjarlcdok.
BANTOEL. Een dor regentschappen van de af
deeling Mataram in do residentie Djokjakarta. Het
heeft ccno golijknamigo hoofdplaats en wordt ten
W. begrensd door de Prögö-rivier, ten O. door do
regentschappen ICalasan en Gocnoeng Ividoel. Hot
strekt zich van af de hoofdplaats Djokjakarta uit in
Zuidelijke richting tot aan zee on wordt verdeeld in

A

n
-

p:

In •:!

Ki

■ i

i ;•

Ki •

1

R p
«!■

1

I

r

(!i
■

i
!

H

51 i

ffi
i

!
:

i

■j

.

tu
■

|
i

I

Si :

|l

4

!• i,

BANTOEL—BARBOSA (DUARTE).

„JL68

/

«• • r
verschillende kampongs bestaande aan de Soengei
. jzeven districten, t. w. Tjëpit, Srandakan, Panggang,
Barabai (een zijrivier der Laboeanamas), met een
Krètèg, Imogiri-Djokja, Imogiri-Solo (enclave) en
gezond klimaat. Het heeft een Gouv.’s inl. school
Djëdjëran. Op ulto. 1905 bedroeg het aantal inlan
. .
ders 240.000; Chineezen en andere vreemde ooster der 2de klasse en een pasanggrahan. De grenzen der
plaats zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1897 N°. 83./!; o ' ' /
lingen komen hier niet voor. — Er zijn in dit re
BARAMBANG. Zie ALLIUM.
gentschap vijf suikerfabrieken. Het zuidelijke ge
BARANG. Bergtop, geschat op 880 M., gelegen in
deelte ervan heeft geen Europeesche landbouw
de bergketen, die de oostelijke grens van Tanetto
ondernemingen; zijne desa’s zijn de zoogenaamde
(Celebes) uitmaakt.
„Kebonongandesa’s”, die verplicht zijn als belas
BARANG BARANG. District op het eiland Saleier
ting aan den Sultan kokosolie te leveren. Door den
(zie SALEIER onderajd).
ziltigen bodem groeien de kokospalmen hier zeer
BARANG BARANG. Zie OTTERS.
weelderig.
BARATDAJA. District van de contröle-afdeeling
BANYAN. Zie FICUS BENGALENSIS.
Noord-Soemenep van de afdeeling en het regent
BAOE-BAOE. Hoofdplaats der afdeeling Oost
schap Soemenep van de residentie Madoera. Het
Celebes, gouvt Celebes en onderh. zie BOETON.
heeft 3 onderdistrictcn met 36 dessa’s. De stand
BAOERENO (Boioerno). Het meest oostelijke
plaats van het districtshoofd is Am boenten (Zie
district van de afdeeling en het regentschap Bodjonegoro van de residentie Rembang, met gelijkna
AMBOENTEN). £ ; ■
mige hoofdplaats. Het heeft 4 onderdistrieten met
BARATLAOET. District van decontróle-afdeeling
127 desa’s en had einde 1905 eene bevolking van
Zuid-Soemenep van de afdeeling en het regentschap
bijna 66.000 zielen, o.a. 1 Europeaan, 70 Chineezen.
Soemenep van de residentie Madoera, met 3 onderdistricten en 38 desa’s^ De hoofdplaats is Goeloek
De gelijknamige hoofdplaats is een oude nederzet
Goeloek (Zie aldaar).
ting, tot 1827 zetel van het afdeelings- en regentBARBOSA (DUARTE; of op z’n Italiaansch
schaps-bestuur.
ODOARDO). Portugeesch-Indisch schrijver van ge
Vroeger waren er vele Europeesche tabaksonder
nemingen ; ook thans vindt men er een uit gebreide
heel buitengewone beteekenis, daar hij in 1516, als
factorij-pennist (escrivao da feitoria) te Cananoor,
tabakscultuur, doch enkel voor de inlandschc markt.
Het voert veel padi en rijst uit langs de Solo-rivier
aan de kust van Malabaar, afsloot zijn „Livro”
(Boek), dat een doorloopende beschrijving geeft
naar Soerabaja.
van de toenmaals aan de Portugeezen bekend ge
BAPA TJEDA (mal.). Zie SCAEVOLA.
worden zeekusten en binnenlanden; beginnend bij
BARA. Baai aan de noordkust van den westhoek
van Boeroe. Een gelijknamig plaatsje, door GalelaKaap St. Sebastiaan (Kaapland), en eindigend bij
reezen en Soelaneezen bewoond, ligt aan den oostede (Zuidelijke) Lioe-Kioe-eilanden (dus: Formolijken oever der baai; niet ver van daar ligt de berg
sa, en omgeving). Daarbij vond dan ook haar
Bara, een lang uitgestrekte, naar het Z.O. rijzende
plaats de alleroudste aaneengeschakelde Port. be
bergrug. Aan de Barabaai worden groote complexen
schrijving van den Ind. Archipel, beginnend bij
van ebbenhout aangetroffen van uitmuntende kwa de stad Malaka, en eindigend met de Sooloe-eiliteit.
landen, en Broenei („Bomeo”).
BARA BATOEA. (Steenen veekraal). Naam van
Geboren kort na 1480 te Lissabon, ging hij in
eene merkwaardige kalksteenen rotsgroep, gelegen
Maait 1501 met de derde Port.-Indische vloot
in het Gouvt. Celebes en ond. op ongev. 12 K.M.
naar het Oosten onder geleide van zijn oom Diogo
van Pangkadjene, en waar Kraeng Bonto-Bonto
Barbosa; is in 1502 aan de kust van Malabaar,
zich in 1872 met goed gevolg tegen onze troepen
waar hij de landstaal (Malayalim) leert, vermoedelijk
ver dedigde.y'
te Calicoet, dat hij later zéér uitvoerig beschrijft;
/• BARABAI. Onderafdeeling der afdeeling Oeloewordt in Januari 1503 tolk voor het Malabaarsch
Soengei van de residentie Zuider- en Oostcrafdeeling
aan de factorij te Cananoor, vaart van 1508(?) —
van Bomeo, onder een Controleur of Civ. Gezagheb begin 1511 terug naar Portugal, en is sinds Aug.
ber met standplaats Barabai: bestaande uit de dis
1511 onafgebroken weer ter kuste, nu als eerste
tricten Batang Ala i en Laboean Arnas (ziealdaar). Het
pennist. Vaart in Febr. 1517 met Lopo Soares
is de kleinste, maar volkrijkste en vruchtbaarste on naar de Roode Zee en van daar thuis. Is in mid
derafdeeling van Oeloe-Soengei en omvat het stroom den 1518 terug te Lissabon; daarna te Sevilla,
gebied der Alai en hare zijrivieren. De streek aan
met zijn later beroemd geworden „Boek” in hs.
den bovenloop der Alai rivier ten Oosten van Birabij zich; laat zich door den met hem bcviïenden
jang is heuvelachtig en gaat over in het grensge Magellaan (Magalhaes) aldaar aanwerven voor
bergte met Tanah Boemboe. Tusschen de Alai en
diens roemruchten zeetocht om de West naar de
Laboeanamas (een zijrivier der Alai) zijn de landen
Molukkon, scheept zich 10 Aug. 1519 met dezen te *
grootendeels door de bevolking voor den rijstbouw
Sevilla in, maar sneuvelt 1 Mei 1521 te Cebü, nuin cultuur gebracht. Barabai is dan ook de rijst dat Magalhaes 4 dagen te voren (27 April) zelf
schuur der Oeloe-Soengei. Een groot aantal uitste reeds gesneuveld was op het eilandje Mac tan (te
kende en verharde wegen verbindt de kampongs met
genover Cebü).
elkaar en met de aangrenzende districten AmoenHet eerst werd Barbosa’s Livro in Italiaansche
tai, Balangan en Amandit. De groote postweg van
vertaling afgedrukt in den len druk (1550) van Dl.
Bandjermasin loopt via Pantaihambawang en WaI van ltamusio’s standaard-verzameling „Dolle
langkoe naar Amoentai, met een zijtak van Pan Navigazioni et Viaggi”, en daar met dat gewich
taihambawang naar Barabai en Birajang. Barabai en
tige voorwoord waarin Barbosa (in dezen len druk
Pantaihambawang zijn telefonisch met Kandangan
heet hij foutief „Barbessa”; in den 2en druk(1554)
en Amoentai verbonden.
en later: Barbosa) een en ander van zichzelf vertelt
BARABAI. Hoofdplaats van de gelijknamige
om te besluiten met de woorden: „en in het jaar
onderafdeeling in de afdeeling Oeloo Soengei, res Z.
1516 beëindigde ik te schrijven het hieraanwozig
en O. Afd. v. Bomeo, standplaats van een Controleur
boek”. Daarna werd het, steeds in ’t Italiaansch,
of Civ. Gezaghebber. Een mooi gelegen plaatsje, uit
herdrukt in de 2e - 6e uitgave van dat 1° deel
wT

BARBOSA (DUARTE)—BARE’E.
van Ramusio (1554 - 1613); maar eerst in 1813 ver
scheen te Lissabon een uitgaaf van een oorspronkelijken Port. tekst in dl. II der „CollecQao de Noticias para a historia o geografia das naroes ultramarinas que vivem nos dominios portuguezcs”; in
1867 letterlijk aldaar herdrukt. In 1866 verscheen
daarnaast een Eng. vertaling door H. E. J. Stan
ley, naar een oude uit 1524 dateerende Spaansche
overzetting van Barbosa’s oorspronkelijkon tekst.
Daar echter ook de Port. uitgave van 1813(=1867)
gebaseerd was op een deels uitvoeriger, maar
deels minder compleet hs., is tot heden ten dage
een kritische uitgaaf van Barbosa’s allerbelang
rijkst „Boek” in zijn besten vorm nog een vrome
wensch. Over die verschillende uitgaven, zie na
der Rouffaer in Bijdr. Kon. Inst. 6e Reeks, VI
(1899), p. 165-166, 173-189, en 196, over Barbosa’s
levensdata, ib., p. 125-126 noot.
De moeilijke vraag, of Barbosa ooit zelf in ons
Indië is geweest, is niet met zekerheid ontkennend te
beantwoorden. Maar de grooto waarschijnlijkheid
is er vóór, dat hij nimmer te Malaka was; laat
staan oostelijker. Hoogstwaarschijnlijk is daaren
tegen, dat Magalhaes, die de verovering van Mala
ka door Albuquerque op 16 Aug. 1511 had bijge
woond, en die bizonder met Barbosa bevriend was,
een van zijn voornaamste zegslui is geweest voor
een stuk van zijn allermerkwaardigste mededeelingcn over onze Oost.
G. P. R.
BARE’E- De taal die dezen naam draagt, ontleent
dien aan haar ontkenningswoord. Het is n.1. de ge
woonte der Toradja’sche stammen van Midden-Celebes om de talen te noemen naar de ontkenningspartikel; bare'e beteekent dus: „neen, niet”. Evenzoo
noemen de Toradja’s het Parigisch: tara, het Loinanseh: madi, het Paloeseh: Icdo, enz. Eene geogra
fische benaming voor het Bare’e is moeilijk to vin
den, daar geen der stammen, die haar spreken do
andere overheerscht; desnoods zou men de taal
Posso’sch kunnen noemen,daar het stroomgebied der
Posso in zijnen vollen om vang het voornaamste deel
van haar gebied is.
Het Bare’e is de meest verspreide taal van MiddenCelebosjde Noord-grens is de Zuid-kust der Tominibocht, van Tandjoeng Api ten Oosten, tot het snij
punt van 1° 15' Z. B. met de kust. De West-grens
loopt vandaar Zuidelijk, langs do Poena-rivier en den
Westelijken oever van het Posso-meer en vorder
in Zuidelijke richting, tot dicht bij de golf van Bono.
De Zuidgrens loopt op korten afstand van de
kust, evenwijdig met den Noordelijken oever der
Bone-golf. Do Oostgrens gaat van Tandjoeng Api
Z.O., tot dicht bij de Oostkust van Celobes, 122°
O.L., vandaar langs de kust der Tolo-baai, tot do
Noordelijke punt der Tomori-baai on verdor eorst
Westelijk, daarna Zuidelijk, totdat zij op 2° 30'
Z.B. do rivier Kalaona snijdt on de Zuidgrens ont
moet. Dit uitgestrekte gebied heeft echter, uitgezon
derd de vreemdelingen, die vooral aan het zeestrand
wonen, niet meer dan een 40.000 inwoners.
Het Bare’e valt in eenige dialecten, waarvan do
voornaamste zijn: dat der To Lage, op don Oostelijken-oovor der Posso; dat der To Pebato, op den
Westelyken-oever dier rivier; dat der To Poo’oo
mBoto, aan de Zuid- en Wes< kust van het Posso-meor
en ten Zuiden van het Takole-kadjoe-gcbergte, tot
aan do Zuid-grens van hot gehcele taalgebied; dat
der To Lalaeo, in hot N.-O.-lijk kustgebied; dat
der To Ampana, goheel in het Oosten, tot Tandjoong Api, en dat der To Togia, op do Togian-
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eilanden. In het algemeen verschillen deze dialecten
zeer weinig van elkaar.
Het Bare’e behoort tot de Oost-Toradja’schc ta
len, te zamen met het Napoesch, Besoa’sch, Bada’scli en Lcbonisch. Tegenover deze Oost-Toradja’sche Bergtalen staat het Bare’e eenigszins zelf
standig, als O.-Tor. Laagland-taal. Zie verder het
artikel TORADJA’SCHE TALEN.
De Toradja’sche talen (0. en W.-Tor. talen te za
men genomen) staan tusschen de talen der Makassaarsch-Boegineesche en Mandarscho groep en die
derPhilippijnsche groep, waarvan hetMongondousch
de meest Z.-lijk gelegen vertegenwoordiger is. Tus
schen de Philippijnsche en de Toradja’sche talen ligt
nog do Tominischc groep, die dichter bij de Philip
pijnsche staat dan de Toradja’sche. De laatstgenoem
de groep nadert weer meer de Makassaarsch-Boegineesche. Toch staat het Bare’e nog op vrij grooten
afstand van het Makassaarsch en het Boegineesch;
het heeft o. a. meer voorvoegsels, eene andere genitief-constructie en grootendeels andere achtervoeg
sels. Het klankstelsel van het Bare’e is meer verzwakt
dan dat van het Mak. en Boeg. Zoo is b. v. de typi
sche klank derR. G. H. wet^in hot Bare’e verdwenen,
terwijl Mak. en Boeg. hem als r hebben. Alle letter
grepen zijn in het Baro’o open, geen enkele eindsluiter is als zoodanig gespaard gebleven; de meeste zijn
afgevallen. In betrekkelijk weinige gevallen is de
eindsluiter klinkend gemaakt, doordat hij met i
wordt uitgesproken. Zoo wordt Mal. djaroem (naald)
door verlies van r en ra tot djaoe en Mal. rakit
(vlot) tot aki, doch Bocsangsch haivat is Bare’e
kobati (wieg).
In de klankovergangen is eene zekere neiging tot
palataliseeren op te merken. Oorspronkelijke j
wordt dj, oorspr. I wordt vaak j, b.v. kadjoe (hout)
uit kajoe; poejoe (tien) uit poeloeh; geprenasaleerde s
wordt ntj, b. v. antja (mangga), uit asem. De klinker
pëpët ontbreekt ; men vindt op zijne plaats o of a.
In den woordenschat is de overeenstemming met
het Mak. en Boeg. vrij groot, doch de veelvuldige
klankovergangen maken dat de Makassaren en Boegineezen en deToradja’s elkaar in ’talgemeennietverstaan. De woordenschat van het Bare’e is zeer uitge
breid. De dagelijkschc taal beschikt reeds over een
zeer rijken voorraad, en toch is het aantal vreem
de woorden zeer gering. Nevens den gewonen woord
voorraad gebruikt n.1. iedereen, al naardat de ge
woon to dit van hem oischt, wisseltermen, d. w. z.
omschrijvingen, synoniemen (in eigen of vreemde
taal) of verminkingen der woorden welke hij moet
vermijden, b. v. omdat zo goheel of gedeeltelijk
klankgelijk zijn mot den naam van familieleden uit
een ouder geslacht, aangot rouwde familieleden, voor
name lieden, gevaarlijke dieren of zaken, enz. Voor
beelden zijn: „ovaalgezicht”, voor „paard”; „na
zaat” voor „kind”, en vorknoeiingen, alsof men ten
onzent zeido: „getam” voor „gemak”, omdat „mak”
syn. is met „tam”.
Goheel buiten de gewone spreektaal staat de
Priester taal, de taal waarin zijn gesteld de litanieën
door de priesteressen voorgedragen, om den tocht
to besohrijvon, dion hare geestelijke persoonlijkheid
maakt naar den Hooge, om daar den Hemelheer te
bozoekon en hem to vragen om lovonsgeest of ziele*) Daarondor verstaat men die wet, dat een klank,
welke in hot Maleisch r luidt, in do Philippijnsche
talon g, in andere talen, b.v. in het Daj. tot h moet
worden en weder in andere talen, als bijv. in het Javaansoh moet verdwijnen.
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BARE’E.

stof voor een zieke, een zuigeling, een kwijnend gewas, enz. Andere litanieën beschrijven weder een
' tocht naar de Onderwereld, om zielestof terug te
halen, die door een gestorvene van zijne nog levende
verwanten mocht zijn meegenomen. Al wat vasten
vorm heeft, moet in talen zonder letterschrift den
vorm der poëzie hebben, en zoo zijn deze litanieën
dan ook in rythmischen vorm gesteld.Dc priestertaal
is overigens eene kunsttaal, welker woorden of naar
een vast systeem zijn verminkt, óf naar het model
van oude woorden zijn omgevormd, óf aan andere
talen zijn ontleend, óf ook wel oude woorden zijn,
die de taal met zich is blijven medevoeren. De bedoe
ling dezer taal is, om de geestelijke persoonlijkheid
der priesteres, die naar de Boven- of de Beneden
wereld gaat, eene taal te doen spreken, die ook het
geestelijk equivalent is van de dagelijksche taal en
die zich dus tot deze laatste verhoudt, gelijk dc gees
telijke persoon der priesteres zich verhoudt tot hare
lijfelijke verschijning.
De Dichtertaal bestaat hoofdzakelijk uit woorden,
die in gewijzigde beteekenis worden gebruikt; men
heeft in poëzie steeds een groot aantal synoniemen
noodig, om voor maat en rijm, of ook voor parallelisme te zorgen. Verder bevat de dichtertaal oude
woorden, woorden uit de priestertaal,wisselwoorden,
in ’t kort, alles wat bruikbaar is om te voldoen aan
de eischen van den dichterlijken vorm en het dich
terlijk vernuft.
Het Bare’e heeft eene zeer rijke letterkunde, die
totnogtoe steeds mondeling is overgeleverd, daar de
Toradja’s geen letterschrift bezitten. De proza-letterkunde bestaat uit raadsels en verhalen; sommige
raadsels zijn in rijm en maat en van de verhalen zijn
ook dikwijLs grootere of kleinere gedeelten in vers ge
bracht; deze worden bij de voordracht steeds ge
zongen. Zeer belangrijk zijn de Dierenverhalen, voor
al die waarin de nggasi (spookaap, Tarsius fuscus)
de held is. Deze verhalen komen in aard geheel over
een met de kanijil- verhalen der Javanen en de
pëlandoek-verhaAüii der Maleiers (Bar. nggasi is zelfs
id. met Jav. kantjil). Verder handelt een groot aan
tal dierenverhalen over dieren, die een menschelijk
binnenste hebben en zich later dan ook onthullen als
menschcn. Andere verhalen beschrijven tochten
naar de Onder- of de Bovenwereld, vooral om ge
storvenen te ontmoeten ;ook verhalen van menscheneters, boschspoken en soortgelijke wezens zijn vrij tal
rijk. Typisch Toradja’seh zijn de koppensnellersverhalen ;de romantische verhalen staan'echter sterk on
der den invloed der buitenlandsche letterkunde en
verraden een bederf in den oorspronkelijken smaak
derToradja’s. Ook anecdoten, in den trantonzerKamperstukjes, Uilespiegel verhalen en vertellingen,waar
bij de oorspronkelijke mededeeling zich steeds ver
lengt en telkens in dien langer geworden vorm wordt
herhaald, zijn in de Bare’e-letterkunde vrij talrijk.
De poëtische letterkunde is zeer veelsoortig. In
het algemeen onderscheidt zij zich meer door dich
terlijken vorm, dan door poëtischen inhoud, zoodat
zij bij vertaling zeer veel verliest, daarentegen in
haar oorspronkelijken vorm ten volle dichterlijk
mag genoemd worden. De gedichten zijn steeds
streng in de maat, die van trocheïsch karakter is.
Rijm komt ook veel voor, maar is niet bij alle soor
ten van poëzie vereischt. Twee regels rijmen op
elkaar, als de klinkers van de voorlaatste en van de
laatste lettergreep in het laatste woord van de regels,
respectievelijk aan elkaar gelijk zijn.
De dichterlijke letterkunde van het Bare’e kan
men in 5 groepen deelen.

De eerste groep bevat dan de letterkundige poëzie,
waartoe behooren:
1. De kajori, een 4-regelig versje; elke regel heeft 4
trocheïsche voeten; de regels rijmen alle op elkaar.
Naarden inhoud zijn het gelegenheidsgedichtjes, lief
desliedjes, spotversjes, bedreigingen of waarschu
wingen, lofliedjes, welkomst- of afscheidsgedichtjes.
2. Do bolingoni of laolitani, een dubbelvers van
tweepaar regels, die denzelfden vorm hebben als de
kajori, maar in betcekenis eikaars parallellen zijn.
Dezeliedjeswordenstcedsluidzingend voorgedragen,
in den tijd, waarin de rijst wordt geoogst en van het
veld naar het dorp gedragen. Men bezingt daarin zon
en maan, regen, wind en wolken, de zee, het meer,
de vogels, de planten, de bloemen en de boomen, den
oogst, het zoutstoken, het reizen en het thuiskomen,
eten, drinken, slapen en sirih-pruimen. Soms ook zijn
het plagerijen, liefdesverklaringen, uitingen van af
keer of boosheid; een enkelen keer heeft zulk een
liedje ook eene politieke strekking. Ze behooren tot
de meest spontane en aantrekkelijke uitingen van do
volksstemming, die tijdens den oogst meestal eeno
zeer opgewekte is.
3. Polinga en popasangke zijnde beurtzangen, die
de jongelieden elkaar toezingen tijdens den oogst; des
avonds komen dan de mannen op het erf van een
huis, waarin de jonge meisjes bijeen zijn, en dan
knoopt men, in beurtzang, verbinding met elkaar
aan. Dit is de polinga. De popasangke is het besluit
daarvan, in den nacht vóór het oogstfeest. Men be
schrijft dan in den beurtzang eene reis, die men ge
meenschappelijk heet te maken, en eindigt met de
twee feestboomen te bezingen, die in den morgen
worden opgericht en met geschenken behangen. De
ze geschenken worden later onder de jongelieden
verdeeld, maar vooraf, aLs toonoffers, aan de feest
boomen opgehangen. In den namiddag worden de
boomen onttakeld, na vooraf te zijn bezongen, elk in
7 strofen, de eene door een man, do andere door eeno
vrouw. De man bezingt zijne heldendaden als kop
pensneller, de vrouw hare verdiensten als priesteres ;
beider functiën worden met het binnenhalen van den
oogst in verband gebracht.
4. Djondjo awa, een zang met refrein, dien men
voordraagt bij het bewaken van een doode. üewoonlijk wordt daarin, bij improvisatie, eene reis beschre
ven, die men maakt naar het Doodenrijk, om den
overledene te brengen bij zijne gestorven verwan ten.
5. O/tewo-liederen zijn de gezangen van prauw,slee
pers. Een in het woud op de bergen gevelde boom, dio
reeds voor een deel tot vaartuig is bewerkt, wordt
gesleept naar den oever van het vaarwater, om daar
verder te worden afgemaakt. Dit gaat bij onderling
hulpbetoon en het is de gewoonte, dat dit sloepen
geschiedt op de maat eener improvisatie in vers re gels, waarin allerlei gebeurtenissen van huidige of
vroegere dagen worden vermeld.
6. Doeloea zijnde de naam van meestal politieke
gelegenheidsgedichten; zo komen zelden voor en zijn
gewoonlijk in vrij duistere taal gesteld. Dikwijls be
vatten ze veel vreemde woorden. Waarschijnlijk is
deze soort poëzie oorspronkelijk niet eigen aan de
Bare’e-letterkunde.
De tweede groep is die der danspoëzio. Hiertoe
behooren de raego- verzen, regels van 12 lettergrepen,
in min of meer dactyllsche maat, meestal in goed
verstaanbare taal, gezongen bij het uitvoeren van
den reidans, die bij de Toradja’s het volksvermaak
bij uitnemendheid Ls. De inhoud der ruego-rcgels die
geheel onafhankelijk van elkaar zijn en dan ook niet
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rijmen, is hoofdzakelijk: hofmakerij van mannen
aan jonge meisjes, en beantwoording daarvan.
De dorde groep is die der krijgspoëzie. Hiertoe be
hoort de pondoloe, de serie liederen die gezongen wer
den op een sneltocht, zoodra men zijn slag had gesla
genen met de buitgemaakte koppen in veiligheid was.
Voor een deel ook hief men deze liederen aan bij
de aankomst in het dorp en bij het opheffen van den
rouw over de gestorvenen, als men een stukje van de
schedelhuid der gesnelde koppen ging spijkeren op
de doodkisten. De inhoud dezer liederen is: lof van
eigen heldendaden, bespotting van den vijand, ver
wijt aan degenen, die aan den tocht niet hebben deel
genomen en uitnoodigingen aan de vrouwen om de
helden feestelijk te ontvangen.
In den ento-zang ,die op het eigenlijke koppensnellersfeest wordt voorgedragen, wordt de geheele
sneltocht beschreven.
Tot de vierde groep, de godsdienstige poëzie, kan
men brengen: gebeden op maat en rijm, gezangen
voor de doodenfeesten en de priesteressenlitanie. De
doodenzangen zijn van tweeërlei aard. Er is eene
litanie, die wordt voorgedragen door 5 priesteressen
op het groote doodenfecst (fefl<7&e), waarin de dooden
worden opgeroepen om uit hunne kisten te komen,
het feest bij te wonen en daarna voor goed naar hun
definitief verblijf te gaan. Vervolgens zingen de gastheeren en gasten des avonds bij den algcmeenen rei
dans, elkaar eene reeks strofen toe, die het karakter
van raego-regels hebben, maar welker strekking ge
woonlijk is, om elkaar te verheerlijken als eikaars
redders in den nood, als eikaars bondgenooten en
vrienden in do booze dagen,die achter den rug liggen,
en in de zware tijden, die nog komen zullen.
De vijfde groep, die der kinderpoëzie, bevat wiege
liederen en kinderversjes. De eerste soort poëzie is
wel voor kinderen, maar niet door kinderen ge
maakt; de wiegeliedjes hebben den vorm der lcajori
en bevatten toespraak tot de zuigelingen, om zoet te
zijn, niet te dreinen en rustig te slapen. Zo zijn soms
wat plagend en schertsend, maar in ’t algemeen
vrij eenvormig. De kinderversjes hebben naar vorm
en inhoud groote overeenkomst met onze aftel
rijmpjes, en soortgelijke producten van dichtvaardigo kindergeesten.
Literatuur: H. von Rosonberg, Reistochten in de
afdecling Gorontalo (1805), bl. 121, vlgg.; J. G. F.
Riedel, Bijdrage tot de kennis der talen en dialecten
op di- eilanden Luzon, enz. en N. en Middcn-Celcbes.
Verh. Bat. Gen., dl. XXXIII (1868); Alb. C. Kruyt,
Grammaticale Schets der Bare’e-taal, Bijdr. K. I. 5,
VIII (1893), bl. 203, vlgg.; Id., Woordenlijst der
Bare’e-taal, uitgegeven door het Kon. Inst., 1894;
N. Adriani, Over het tusschcnzetsel in het Bare'c
en eenige verwante talen, Tijdschr. Bat. Gen. dl.
XXXIX (J897), bl. 490, vlgg.; Id., Etude sur la litórature des Toradja, Ibid., dl. XL (1898), bl. 339;
ld., De legende van Menoti-noti, Ibid., dl. XLI
(1899), bl. 541, vlgg.; Id., Maka, naka en paka in
het Bare’e en eenige verwante talen, Ibid., bl. 529,
vlgg.; ld., De Palatalen in het Bare’e, Bijdr. Iv. I. G,
VI (1889), bl. 670, vlgg.; Id. Leesboekje in de Ba
ro’e-taal, Batavia, Landsdrukkerij, 1900, 2e dr.
1908, 3e dr. 1911; ld., Laolila i Scso nTaola (tekst),
Verh. Bat. Gen., dl. LI, 2e st. (1900); ld., Het Vorhaal van Sese nTaola (inleiding en vertaling), Ibid.
dl. LV, le st. (1902); ld., Toradja’sche Vertellingen,
Tijdschr. Bat, Gen., dl. LV (1902), bl. 483, vlgg.;
Id., Laolita i Wali mPangipi, het Verhaal van Wall
mPangipi (tekst, vertaling en aantcekeningen), Bij
dr. K. I. 6, X (1902), bl. 203, vlgg.; Id., Toradja
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sche Uilespiegclvcrhalcn, Tijdschr. Bat. Gen., dl.
XLVI (1903) bl. 118, vlgg.; J. Alb. T. Schwarz en N.
Adriani, Het verhaal van den Gulzigaard, in het
Tontemboansch, Sangireesch en Bare’e (tekst, verta
ling en aantcekeningen), Verh. Bat. Gen. LVI, 3 st.
(1906); N. Adriani, De naam der gierst in Midden
Celebes, Tijdschr. Bat. Gen. dl. LI (1909), bl. 367,
vlgg.; ld., Uitingen der publieke opinie bij de Toradja’s van Middcn-Celcbes, Ind. Gids, dl. XXVIII
(1906), I, bl. 873; ld., Een en ander over de werk
woorden in de Baro’e-taal, Meded. Ned. Zend. Gen.
dl. LIII (1909), bl. 310, vlgg.; Id. Toradja’sche Ver
tellingen, 2e Reeks, Tijdschr. Bat. Gen. dl. Lil
(1910), bl. 195; ld., Trekken van overeenkomst tusschen de Germaansche on de Toradja’sche volksver
halen, Ind. Gids, dl. XXXII (1910), 1, bl. 253,
vlgg.; Id., Het voorvoegsel me-, pe- in de Bare’etaal, Meded. Ned. Zend. Gen., dl. LV (1911), bl.
353, vlgg.; N. Adriani en Alb. C. Kruyt, de Bare’esprekendo Toradja’s van MiddeiUCëlebes, dl.'HIT
Batavia, Landsdrukkerij, 1914, In bewerking zijn:
een Bare’e-Nederlandsch woordenboek, met regis
ter, eene spraakkunst der Bare’e-taal en eene ver
zameling van letterkundige voortbrengselen dier
taal, met vertaling en aantcekeningen.
BARENO (TJI). De waterrijke grensrivier tusschen Bantam en de Preanger Regentschappen. Zij
ontvangt al het water der regenrijke zuidwestzijde
van de Halimoen-keten.
BARINGIN. Koeria (district) in do landstreek
Sipirok, deel der ondcrafdeeling Angkola en Sipirok
van de afdecling Padang Sidimpoean der residentie
Tapanoeli.
BARISAN. Van baris = cxerceeron. Naam van
min of meer geregelde, bewapende inlandsche hulp
benden, die in tijden van oproer als anderszins door
Inlandsche vorsten of grooten werden opgericht om
de rust te helpen herstellon.
Thans dragen dezen naam nog do in gewone tijden
buiten het leger staande gewapende inlandsche
korpsen op Madoera, die hieronder zullen worden
besproken.
Behalve van gouvernementstroepen en hulptroe
pen van de vorsten van Solo en D jok ja en van Mangkoenegara, werd in den Java-oorlog (1S25—’30) ook
gebruik gemaakt van Javaansche barisan, te onder
scheiden in die, welko door de regenten werden op
gericht ter bescherming van hunne gebieden tegen
de muiters, en die, welko na April 1826 op bevel van
Generaal de Koek op kosten van het gouvernement
door de regenten in do residentiën Semarang, Tegal
en Pekalongan in hot leven werdon geroepen, met
het dool om ook buiten hun oigen gebieden in ge
meenschap mot andoro barisan of mot troepen van
het gouvernomont op to treden. Van laatstbedoelde
barisan was slechts een gedeelto met geweren, de
rest mot lansen bewapend en vormoedelijk is het
toe te schry ven aan hot gebrek aan vuurwapens,
dat aan deze instelling in don Javaoorlog geon be
langrijke uitbreiding is gegeven.
Soms word, gedurende meer bedoelden oorlog, aan
Javaansche grooton opgedragen kleine barisan, bijv.
van 20 man, to voriüon, waarin echter mindor een
middel tot versterking der krijgsmacht moot wordon
gezien, dan wol een dor volo vormen, waarmede men
verarmde inlandsche grooton placht to helpen.
Korps on Barisan van Madoera. In 1831
verbonden de tocnmaligo vorsten (regenton) van Ma
doera, Soemenop on Pamekasan zich bij contract
om, tegen afschrijving van hunne schulden aan don
Lande, gewapendo korpson opto richten on to onder
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houden, die ter beschikking van het Gouvernement
zouden staan. Sedert de opheffing van het inlandzelfbestuur in die landschappen, dat wat betreft Pamekasan in 185S, doch wat Bangkalan aangaat eerst
in 1S85 plaats vond, zijn de korpsen van Pamekasan
Soemenep en Bangkalan gouvemevients-barisan ge
worden. Tot 1882 bestaande uit cavalerie, artillerie,
piekeniers en pionniers, zijn het thans uitsluitend infanterie-korpsen. Het korps van’Bangkalan bestaat
uit den staf en 4 compagnieën, de beide andere te
Pamakasan en Soemenep tellen elk, behalve den
staf, 2 compagnieën, ter gezamenlijke sterkte van
circa 1400 man. De barisankorpsen zijn in de eerste
plaats bestemd tot handhaving van orde en rust op
het eiland Madoera, indien de gewone middelen van
politie te kort schieten en in de tweede plaats om in
geval van oorlog of bij expeditiën, hetzij zelfstandig,
hetzij in vereeniging met korpsen van het leger, voor
militaire doeleinden te worden aangewend. In gewo
ne tijden is aan de korpsen nog opgedragen het be
waken van landskassen, gevangenisson’en gouvemementspakhuizen op hunne standplaatsen en het escorteeren van gevangenen en transporten. Bij elk
korps, dat wordt gecommandeerd door een Inl.
hoofdofficier, zijn ingedeeld een kapitein en eenige
Eur. onderofficieren-instructeur van het leger. Op
voet van oorlog wordt uit de 3 korpsen één veldbataljon gevormd, bestaande uit den staf en 2 halve
korpsgedeelten. Het R. H. korpsgedeelte wordt ge
vormd door 3 veldcompagnieën van het korps van
Bangkalan, het L. H. door 1 veldcompagnie van het
korps van Pamakasan en 1 van dat van Soemenep.
Uit elk der 3 korpsen wordt bovendien gevormd 1
gamizoens- en 1 depotafdeeling. Het veld bataljon
zal worden gecommandeerd door een actief- of in
actieven dienst te herstellen luitenant-kolonel van
het leger.
Wapening en kleeding zijn dezelfde als die van de
infanterie-korpsen van het leger, Het thans voor de
korpsen geldende Reglement werd vastgesleld bij
Gouv. besluit van 4 April 1891 no. 12. (Bijblad no.
4755), doch werd sedert herhaaldelijk gewijzigd. In
1849 nam een 300 tal barisan deel aan de expeditie
tegen Boni; in 1873, 1875, 1876 en 1887 werden on
derdeden van de korpsen naar Atjoh gezonden, ter
wijl in 1894 een bataljon barisan werd ingedeeld bij
de voor Lombok bestemde expeditionnairc troepen
in de laatste jaren zijn verschillende maatregelen
getroffen om de gevechtswaarde van de korpsen op
te voeren; zoo nemen zij thans meermalen deel aan
oefeningen van de troepen in de 3e Mil. Afd. op Java.
Bijlage 16 van het Rapport van de Staatscom
missie voor de verdediging van Nederlandsch-Indië
(1912) wordt gevormd door een zeer uitgebreide
„Nota omtrent het barisan-instiluut op het eiland
Madoera” van de hand van den gepens. Resident
van Madoera E. Pokkens.
BARISAN-GEBERGTE. Zie SUMATRA (Ge
bergten).
BARITO. Grootste rivier van Zuid-Borneo. Zie
BORNEO IV. E.
BARLERIA PRIONITIS L. Acanthaceae. Daoen
landak (mal..), Landep of Godong landep (jav.).
Veel gekweekte heester met gele bloemen en tot
doornen vervormde schutbladeren. Is een zeer be
kend inlandsch geneesmiddel; wegens het hooge
kaligehalte van de jonge bladeren en stengeltoppen
vooral als diureticum gebruikt.
BARO% of BAROK (ORANG), zie ORANG
LAOET.
BAROE (mal.). Zie HIBISCUS ROSA SINENSIS.

BAROE LANDAK (mal.). Zie HIBISCUS MUTABILIS.
BAROE LAOET (mal.). Zie THESPESIA MACROPHYLLA.
BAROE TJINA (mal.). Zie ARTEMISIA.
BAROEK, een zwamachtige stof tusschen de
bladsteelen van de Arenpa lm en do Gebangpalm
(zie ARENGA en CORYPBA).
BAROEMOEN. Rivier, die op bet Malejagebergte
in de afdeeling Padang Sidimpoean van de res. Tapanoeli ontspringende, nabij de grens zich bij Oenteroedang met de Pané vereenigt, welke rivier tot
aan de plaats, waar zij de Soengei Kanan opneemt,
meestal nog Bharoemon genoemd wordt, om eerst
daar weder den naam Pané aan te nemen. (Zie
PANE).
BAROENG (NOESA). Een bergachtig eiland in
den Indischen Oceaan, even buiten de baai van
Poeger en bezuiden de grens tusschen de residenties
Pasoeroean en Besoeki, tot welke laatste het gere
kend wordt administratief te behooren, en wel lot
het district Poeger van de afdeeling Djembcr. In
tegenstelling met de andere kusteilanden van Java
is N. Baroeng niet topographisch opgenomen. Het
schijnt geheel uit kalksteen te bestaan, waarvan de
ruggen steil in zee afdalen. Het eiland is met dichte
wouden bedekt. De felle branding maakt het landen
bijna alleen aan de noordzijde mogelijk en dan nog
alleen in den Oostmoesson. Het eiland wordt dan
door vogelnestplukkers bezocht, maar is overigens
onbewoond. De grond wordt door de inlanders als
„gewijd” beschouwd. In dc 18e eeuw woonden er
een paar duizend visschers en smokkelaars, maar in
1776 is de gansche bevolking door de Compagnie’s
troepen met geweld naar den vasten wal overge
bracht, omdat zij schuilplaats en steun aan opstande
lingen had verleend.
BAROES. Onderafdeeling van dc afdeeling Bataklanden van do resid. Tapanoeli, met gelijk
namige hoofdplaats aan zee op de W.kust van Sumatra gelegen op 2° N. B.t aan dc monding van
het riviertje Batoe Garigis. De afdeeling omvat drie
koerias (districten), nl. Barnes Sorkam-rechtcr-, en
Sorkam-linkeroover en een groot aantal zoogenaam
de „landschappen” waarvan Toeka, Pasariboc Si
Manoellang cn Nai Pospos de voornaamste zijp. De
uilvoer van Baroes, welke haven in dc geregelde
stoomverbinding met do overige havenplaatsen van
Sum. W.kust cn met Batavia is opgenomen, bestaat
uit benzoë, getah pertjah, rotan, buffelhuiden f-n
vroeger vooral kamfer (die daarom door de inlandsche handelaren kapoer Baroes is genoemd), welke
voornamelijk uit de onmiddellijk achter Baroes liggende Bataklanden werd verkregen. Thans beteekent de uitvoer van kamfer weinig of niets meer.
De hoofdplaats (uil. 1914 aantal inwoners 1213)
is van weinig belang. De Chineesche wijk, tevens
passer, is echter zeer uitgestrekt; de huizen teekenen er den welstand der bewoners, die goede
zaken in bovengenoemde handelsartikelen doen. In
September 1912 is deze wijk bijna geheel in de asch
gelegd.
Geschiedenis. Baroes was reeds bij de
....
Arabische zeevaarders onder den naam van Fansoer als het kamferland bij uitnemendheid be
kend (V. d. Lith et Devic, Merveilles des Indcs. bl.
234 vlg.). Lang stond de landstreek onder den in
vloed van Atjeh, totdat het der Compagnie in 1668
gelukte, de hoofden van Baroes over te halen een
contract met haar te sluiten, waarbij zij den vorst
van Minangkabau als opperheer en de Compagnie
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BAROES—BARROS (JOAO BE).
als beschermheer erkenden, en aan haar den uitsluitenden handel vergunden. Wel is waar werden hare
bedienden in 1670 door do Atjèhers verdreven, en
ontstonden er later twisten tusschen de Compagnie
en de hoofden van Baroes (Kielstra. Bijdr. 1.1.1. en
vlk. V. Ser. II. (1862) bl. 514), maarzij handhaafde
haar gezag, tot zij in 1778 den post te Baroes introk,
waardoor de streek weder onder den invloed der
Atjèhers geraakte. In 1829 vestigde het bestuur de
aandacht op Baroes, als oude post der Compagnie,
zooals sommige hoofden zich nog herinnerden. In de
meening, bij hen steun tc vinden, deed men eone
zwakke poging om Baroes te bezetten, die echter
mislukte, evenals een tweede poging, in 1834 onder*
nomen. Een gedeelte der hoofden bleek ons echter genegen; in 1839 werd opnieuw een tocht tegen Baroes
ondernomen en die plaats bezet, welke daarna in
onzo handen bleef, terwijl een aanval der Atjèhers,
nog in hetzelfde jaar gewaagd, werd afgeslagen.
Sindsdien Ls er altijd een kleine bezetting geweest,
ondergebracht in een steenen benting, totdat na
de reorganisatie van het bestuur van Tapanoeli
(1906) een militaire bezetting niet langer noodig geacht werd. Be gebouwen binnen de benting doen nu
dienst deels als inlandsche school, deels als pasanggrahan.
BAROMBONG. Makassaarsck dorp, in do buurt
waarvan het Bongaaisch tractaat (Zie aldaar) werd
gesloten.
BARON SAKÈNDHÈR. Volgens de vertrouwbare
opgave van Winter (Jav. Zamenspraken, No 74) is
een zekere Ngabèi Joeda Sara, levende in de periode
van Soerakarta, dus na het midden der achttiende
eeuw, de dichter van de Serat Baron Sakèndhèr. Bit
vreemdsoortig Javaansch gedicht van 723 pada’s of
verzen behandelt op epische wijze de vestiging van
„de macht der Hollanders” tc Batavia, de stichting
van „Moer Bjang Koeng (onzen J.P. Coen)”den zoon
vau Baron Soekmoel, broeder van B. S., on van Tanocraga, dochter van de Padjadjaranscho prinses
Retna Sekar Mandhapa. Vergeleken met do gewone
Javaansche gedichten is do B. S. althans niet vervelend, en op enkele plaatsen zelfs onderhoudend. Be
schrijver heeft een goed begrip gehad van den geest
der Compagnie, en hij laat den stichter daarvan tot
zijne twaalf zonen, de eerste Edele Hcorcn of Raden
van Indië zeggen: „Bag en nacht zult gij uwe verliezen en winsten opschrijven, en met de uiterste nauwkeurigheid berekenen (vs. 550). Goede maatregelen
zult gij, zonder verdeeldheid, ten uitvoer brengen, on
al ware ’t een diefstal, zoodra die door u twaalven
met algemeene stemmen is goedgevonden, geef ik er
vergunning toe (vs. 548 on 549).” Be B. S. is
uitgegeven onder den titel; Geschiedenis van B. S.,
een Javaansch gedicht, bewerkt door A. B. Cohcn
Stuart. Batavia, Lange & Co. 1851. Beel I, tekst, on
Beel II, vertaling, aanteekeningen en woordenlijst.
Een overzicht van dit werk vindt men in Bijdr. T. L.
en Vk. I. (1853). 221—259 door J. J. B. Gaal.
Antwoord daarop van Cohen Stuart in Bijdr. T. L.
en Vk. III. (1855), 289. Vgl. Ind. Archief, III, 369,
IV, 215; Veth, Java, le druk, I, 427—133, 2odruk,
IV, l 9ü 191.
BAROS (jav.). Zie GARCINIA CELEBICA.
BAROS (jav. soend.). Zio MANGLIETIA.
BARRIÈRE RIFFEN. Zie ATOLLEN EN BARRIÈRE RIFFEN.
BARRINGTONIA SPECIOSA Forst. fam. Lecythidaeat. Boetoen (jav., mal., soend.), Kebon (jav.).
Boom, over een groot deel van Zuid- en Zuid-OostAzië verspreid, bij voorkeur aan het strand, kenbaar
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aan do zeer grooto bladeren en groote mooie bloemen,
Het hout wordt vooral als brandhout gebruikt. Be
bladeren worden rauw bij de rijst gegeten, de zaden
en het wortelhout wel als vischvergif gebruikt,
BARROE. Boegineesch Iandschap aan de Westkust van Celebes, geschat op eone oppervlakte van
± 1Ö7.5 K.M2. gelegen ten noorden van Tanette, ten
Westen van Soppeng en ten Zuiden van Soppeng ri
Adja. Het grootste gedeelte van hot land wordt in^enomen door bergreeksen van 900 tot 1000 M., die
grootendeels met oerbosch bedekt zijn, doch op wier
hellingen veel kreupelhout en alang-alang worden
aangetrofïen. Het± 45 K.M.2 groot westelijk gedeelte is vlak en grootendeels met rijst bebouwd. Een
drietal rivieren worden in Barroe gevonden: de Barroe, die ongeveer door het midden van het Iandschap
in N.W. richting naar zee loopt; benevens de noordelijke grensrivier, de Takalasse, endezuidelijke grensrivier de Ladjari. In het noordelijk gedeelte zijn aan
het strand uitgestrekte moerassen, waar de bakoe
welig tiert; hier en daar treft men bij de rivieren
vischvijvers aan; op eenige open plekken zijn sirihen djagoeng-tuinen aangelegd. Be bevolking, die op
10700 zielen geschat wordt, kan in gewone tijden
voldoende in hare behoeften voorzien door landbouw, vischvangst en het kappen van timmerhout.
Het bestuur van Barroe, dat door de Korte Verklaring aan het Gouvernement gebonden is, berust
bij een vorst, die den titel van Aroe Barroe voert.
Hij wordt daarin bijgestaan door een Hadat (zie op
dat woord), uit den Soelewatang, of plaatsvervanger
van den Aroe, een Aroe Toeng, tevens districtshoofd van Zuid-Barroe of Barroe Maniang en een
Pabitjara, die als hoofd van het andere district,
waarin Barroe verdeeld is, Noord-Barroe of Barroe
Manorang fungeert. Be overgroote meerderheid der
bevolking behoort tot de To Barroe, die zich in
karakter, taal on gebruiken niet of weinig onderscheiden van de gewone Boegineezen. Verder heeft
men er een honderdtal ToAla, die nu in de kampong
SamoedaE onder een eigen hoofd vereenigd wonen en
de To Letta, afstammelingen van lieden uit het
vroeger op zichzelf staand Iandschap van dien naam,
die in de 17de eeuw als slaven aan Aroe Barroe
werden afgestaan, in het dichte bosch een vrij kommervol bestaan leidden en zich veel aan roof en diefstal schuldig maakten en nu eveneens in eene kampong vereenigd in do vlakte wonen. Bo geheele bevolking belijdt den Mohammcdaanschen godsdienst,
Van Noord naar Zuid wordt het Iandschap doorsneden door don grooten postweg,die Pare Pare rnetMakasser verbindt. Verder heeft men nog tal van binnenwegon, van welke o. a. die van Takalasi naar
Watang Soppeng vermelding verdient. Bo voor
naamste kampongs zijn Soompang BinangaE, zetel
van onzen besturendon ambtenaar en van het zelfbestuur,verder BjampoeE, Padongko, Mangimpang,
Kadjocara, Batoe Bcsi, Madclo, Limpomadjang,
Tjoppo, Amarro, Kamara, Toong on Palaka.*->-J ; _iJ
BARROE. Onderafdeoling der tot het gouv. Celebes en Ond. bohoorende afd. JBoni onder een con-,'.>
trolour of gezaghebber met standplaats Soompang
BinangaE. Zij omvat do landschappen Tanette, Barroo en Soppong-ri-Adja.
BARROS (JOAO DE). Schrijver van hotberoemdo work „Asia” of „Ba Asia” (d.i. „Over Azië”),
mot don ondertitel (vertaald): „Over de daden, die
do Portugeezen deden bij do verovering, en ontdekking der landen, on zeeën van hot Oosten”; waarin ook veel omtrent hunne lotgevallen in don Indischon archipel wordt medegedeeld.
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BARROS (JOAO DE)—BASTIAN (ADOLF).

Hij werd omstreeks 1496 waarschijnlijk te Vizeu
(Noord-Portugal) geboren. Nadat hij bij den kroon
prins D. Joao als kamerheer dienst gedaan had, werd
hij na diens troonsbeklimming (als D. Joiïo III; Dec.
1521)in 1522,kort na gehuwd te zijn, tot kapitein der
vesting S. Jorge da Mina aan de kust van Guinee be
noemd,d.i. tot Gouverneur van Guinee. Hier bleef hij
tot begin 1525, keerde terug naar Lissabon, werd er
in Mei aan gesteld tot schatmeester van Indië en
Afrika, bleef dit tot Dec. 152S, leefde daarop als par
ticulier en litterator, deels te Lissabon, deels bij Pombal, van 1529-1532, maar werd in dit jaar benoemd
tot Factoor van het Oostindisehe Huis („Feitor da Casa da India e Mina”); ongeveer: Directeur-Generaal van het Koloniaal Etablissement.
Als zoodanig begon hij in 1540 aan het schrijven
van zijn beroemd historie-werk, nadat zuiver lit
terair en taalkundig werk van hem al in 1520,
1532, 1539 en 1540 verschenen was. In gezegden
hoogen post bleef hij onafgebroken tot einde 1567,
waarop hij zich naar zijn landhuis Alitem bij Pombal (Midden-Portugal) terugtrok, en er 20 Oct.
1570 stierf. Zie over deze feiten in het leven van
Barros — ook over zijn groote geldelijke verlie
zen, toen hij in 1539 door een ander de hem toe
gewezen provincie der Amazone-rivier (Maranhao) wilde laten kolonizeeren —, de levensbeschrij
ving van Barros door den kanunnik Manoel Severim de Faria, het eerst verschenen in diens „Discursos varios politicos” (Evora, 1624); en vooraan
in den Index der heruitgave van Barros’ standaard
werk o.a. herdrukt (1778).
Het eerste deel (de eerste „Decada”, immers van
10 Boeken) van „Asia” verscheen te Lissabon in
Juni 1552; de twreede Decade aldaar in Maart 1553;
de derde, na langen tusschentijd, aldaar in 1563; de
vierde pas, lang na Barros’ dood, en bewerkt door
J. B. La vanha), te Madrid in 1615. De eerste her
druk der eerste 3 Decaden verscheen te Lissabon
in 1628. Een totale herdruk van de 4 Decaden
aldaar van 1777-78 in 8 deeltjes, met als 9e deeltje
toegevoegd een Algemeenen Index.
Die eerste Decade behandelt 1415-1506, dus
raakt onzen Indischen Archipel niet; de tweede
Decade beschrijft 1507-1516 (met de verovering
van Malaka in 1511, en de ontdekking der Molukken in 1512); de derde periode 1517-1526 (met de
gewichtige gebeurtenissen in Pasei, op Wcst-Java,
en in de Molukken, alle in 1521); de 4e 1527-1539.
De w'aarde van Barros’ geschiedwerk is nauwe
lijks hoog genoeg aan te slaan. Geen enkele natie
kan zulk een koloniaal historieschrijver noemen,
zelfs niet in de verte; met zóóveel diepe en bezon
ken kennis, wijsgeerige opvatting, helderen en
gedragen stijl, beeldend en veelomvangend ver
mogen. Gesteund door de beschikking over alle
Indische archiefstukken te Lissabon, van den aan
vang af zich niet beperkend tot de geschiedenis
alleen, maar evenveel belang stellend in de geographie, den handel, de zeevaart, de zeden en ge
woonten der Oostersche gewesten — w'aarover
hij zelfs afzonderlijke boekwerken heeft willen
schrijven (verg. Rouffacr in Bijdr. Kon. Inst. 6e
Reeks VI (1899), p. 149) — heeft hij een meester
werk nagelaten in zijn eerste 3 Decaden van on
overtroffen waardij.
Voor zijn 4e Decade, zie sub COÜTO en LAVANHA; verg. ook GASTANK EDA en CORREA.
G. P. R.
BASELLA RUBRA L. fam. Busellaceae. Gandola
of Gendola (soend.), Kruidachtige klimplant met

sappige stengels en bladeren, waarvan twee vormen
voorkomen: de roode (Gendola morali of G. beureum) en de witte (Gendola bodas of G. poetih.) Van
den laatsten vorm worden de bladeren als groente ge
geten (Malabar-spinazie), on ook als een inlandsoh
geneesmiddel gebruikt. De blauwzwarte bessen van
de roode variëteit worden gebruikt om gebak te
kleuren.
BASI (GOENOENG). Berg ter Sum. Westkust.
Zie PADANG LOEAR en SALIMPAOENG.
BASIR. Mannelijke Sjamanen onder de DajakB
van de Z. en O.-afd. van Borneo. Over hen spreekt
Hardeland op p. 53 van zijn Dajaksch-Duitsch woor
denboek. s. v. en Perelacr, Ethnogr. beschrijving der
Dajaks, p. 32. Zie BALIAN.
BASRAH of TJARANTI.-Vrij belangrijke plaats,
hoofdnederzetting van een landschapje ir de Kwantan (Koeantan) districten (zie aldaar).
BAS(S)APS. Zwervende Dajakstam^in Zuid-OostBoeloengan. Zie POENAN.
. BASTAARDCEDER. Zie CEDRELA FEBRIFUGA.
BASTAARD-HONINGVOGELS. Zie HONING
VOGELS.
BASTIAANSZ (CORNELIS) ook wel Sebastiaensz
genoemd. Bekend zeevaarder, die aanvoerder was
van den scheepstocht der Zeeuwen in 1601 onderno
men, welke o. a. At jeh bezocht en daar een goed ont
haal vond. In 1603 diende hij als vice-admiraal op de
vloot, onder bevel van S. v. d. Hagen, vermeesterde
met een gedeelte dier vloot het Spaansche fort op
Tidore, doch liet daar een te geringe bezetting ach
ter, zoodat het fort het volgende jaar weder genomen
werd. Van Tidore zeilde hij naar Makjan, en keerde
over Patana en Djohor naar het vaderland terug.
BASTIAN (ADOLF). Beroemd reiziger en ethnograaf, geb. 26 Juni 1826 te Bremcn. Hij studeerde
eerst in de rechten, daarna in de geneeskunde en na
tuurwetenschappen, en ondernam herhaaldelijk rei
zen, het eerst als scheepsdoctor, waarbij hij ook
Oost-Indië bezocht. In 1866 trad hij als privaat-docent te Berlijn op, werd later daar buitengewoon
hoogleeraar in de Volkenkunde en belast met het
beheer van het Museum voor Etnographie te Berlijn,
dat ook door zijne zorgen op voortreffelijke wijze aan
het onderwijs in de Volkenkunde dienstbaar ge
maakt Ls. Ook na zijne aanstelling te Berlijn deed hij
nog verscheidene reizen in het belang van weten
schappelijke onderzoekingen, o. a. door verschillen
de deelen van Azië en Amerika en in 1896 naar Java,
in 1903 naar Jamaica. Hij schreef een groot aantal
werken, waarin eenc verbazend groote massa mate
riaal, niet altijd even goed geordend, is nedergelegd.
Van dezen noemen wij, als ook voor Ned.-Indië be
langrijk: Die Völker des östl. Asien, 6 dln. Je na
1866-71; Kthnol. Forschungen, 2 dln. Jena 1871-73;
Geogr. und ethn. Bilder, Jena 1873; Die heilige Sage
der Polynesiër, Leipz. 1881; Inselgruppen in Oceanien, Leipz. 1883; Indonesien oder die Insel des inalayischen Archipels, Leipz. 1884-89; Zwei Wortc über
Koloniale Weishcit; Leipz. 1883; Der Papuades dunkeln Inselreichs, Leipz. 1885; Allerlei aus Volks- und
Mensehenkunde, Berlin, 1888; Ueber Klima und
Acclimatisation, Leipz. 1889; Ideale Wellen, Berlin,
1892; Der Buddhismus als religions-philisophisches
system, Berlin, 1893; Controversen in der Ethnologie, Berlin, 1893—1894; Vorgeschichtliche Schöpfungslieder, Berlin, 1893; Indonesien oder die Insein
des malayischen Archipels, Berlin, 1894; Zur Mytho
logie und Psychologie der Nigritier in Guinea, Berlin,
1894; Die samoanische Schöpfungssago und an-

BASTIAN (ADOLF)—BATA KLANDEN.
schliessendes aus der Südsee, Berlin, 1894; Ethnischo
Elementargedanken in der Lclire vom Mcnschen,
Berlin, 1895; Zur Lelire des Mcnschen in ethnischcr
Anthropologie, Berlin, 1895; Die Denkschöpfung
umgebender Welt aus kosmogonischen Vorstellungen in Culturund Uncultur, Berlin, 1896; Lose Blatter aus Indien, Batavia, 1897. Met Rob. Hartmann
stichtte hij (1869) het Zeitschrift für Ethnologie.
Bastian overleed 3 Febr. 1905 op een reis te Port of
Spain op Trinidad. Zie de redevoeringen bij gelegen
heid van zijn „Gedaclitnisfeier” in Zeitschr. für
Ethnol. 1905, p. 234—256 en Verslag van den direc
teur van ’s Rijks Ethnogr. Museum over 1 Oct. 1904
—30 Sept. 1905, p. 49—50.
BATA KAPEDOE. Landschap op Midden Soemba, (zie aldaar).
BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ.
Zie bij PETROLEUM.
BATAHAN. Koeria (district) van de onderafdeeling Nalal en Batang Natal van de residentie Tapanoeli op Sumatra, met gelijknamige districtshoofdplaats aan de kust bezuiden Natal, en aan de mon
ding van de gelijknamige rivier (zie aldaar).
BATAHAN. Rivier op Sumatra’s Westkust, ont
springende op de westelijke helling van den Tar Si
Binoerang, eerst door Tapanocli westwaarts en daar
na met een boog zuidwaarts door de res. Sum.
West klist, en eindelijk weer westwaarts opnieuw
door Tapanoeli (Natal) stroomende. Zij valt ten zui
den van Natal, bij de eveneens Batahan genoemde
slrandkampong in zee. Zij is belangrijk, omdat zij
op een vrij grooten afstand van hare monding tot
Banna Sawah bevaarbaar is. Dit is van gewicht,
omdat het strand langs de zee van Tikoe tot Ajerbangis en van de monding der Batahan tot ver
voorbij Natal een bruikbaren paardenweg oplevert,
die echter ten noordwesten van Ajerbangis door het
steil oprijzende gebergte doorsneden wordt. Door
ecu weg van Ajerbangis naar Barma Sawah en do
vaart van daar naar de monding van de Batahan
is het verkeer over grooto afstanden mogelijk, zon
der dat grooto hoogten moeten bestegen worden.
BATAIÓNSTITUUT. Zie INSTITUTEN.
BATAKLANDEN. Landbeschrijving. Deze
nuam kan in tweeërlei zin worden opgevat: geographisch en administratief. Administratief ver
staat men onder Bataklandcn een afdeeling (hoofd
plaat s Taroetoeng) van de residentie Tapanoeli,
omvattende de volgende zeven onderafdeelingen:
Si Lindoeng, Hoogvlakte van Toba, Toba, Ba
rnes, Samosir, Daïrilandon en (tijdelijke ondorafdeeling) Habinsaran, met de respectieve hoofd
plaatsen: Taroetoeng, Si Borong-Borong, Baligó,
Barons, Pangoeroeran, Sidikalang en Nassau (voor
dien Parsoboeran), (zie voorts TAPANOELI, en
BATAKS) In geographischen zin omvat het begrip
Bataklandcn heel wat meer, namelijk het geheelo
gebied liggende tusschen het göuvernement At oj h
en Onderhoorighedcn, de Maleische streken van Sumatra’s oostkust, het gewest Sumatra’s westkust
en den Indischen Oceaan, dus de bovenstreken van
de inlandschc rijkjes Langkat, Deli, Serdang, Asahan, de gehecle Karo-hoogvlakte, de bovenstreken
van Batoe Bara tot aan hot Tohameer (de verschil
lende Timoersche of Simeloengoensche landschappen
Poerba, Dolok, Raja,<Pané, Si Antaren Tan ah Djawa) en verder geheel Tapanoeli, behalve de eilanden
en de kuststrook der afdeeling Natal en Batang Na
tal. Sedert al deze streken geannexeerd zijn, is do
onderscheiding tusschen onafhankelijke en gouvernements Bataklandcn vervallen.
ll
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De Bataklandcn liggen dus tusschen ongeveer
F—H° N.B. en ± 97°40'—100° 10' O.L. van Greenwich. Verreweg het grootste stuk (omstreeks 38500
K.M2.) valt binner de residentie Tapanoeli, de rest
behoort tot het gewest Oostkust van Sumatra.
Do kern van de Bataklandcn wordt gevormd door
eer uitgestrekt hoogland, dat voor het grootste deel
don naam hoogvlakte verdient en aan alle kanten
het Tobameer (900 M. boven den zeespiegel) omringt. Door, meest Z.O.—N.W. loopende, bergkete
nen, die vele vulkanen dragen, wordt het hoogland
in eenigc afzonderlijke plateaux verdeeld.
I. De groote Karo hoogvlakte een tufplateau ten N.
van liet Toba meer. Deze wordt omgeven door het
Karorandgebergte, dat van den 1400 M. hoogen Dolok
in meridionale richting loopt, bij de Deleng Baroes
(een uitgedoofde vulkaan van 1950 M.) ombuigt in
Z O. N.W. richting en aansluit bij het Pin toe mas
sief (2170 M.), op welks Z.O. zijde zich de geweldige,
nog werkzame vulkaan Sibajak (2070 M.) kaal uit het
groene oerw'oud verheft. Voor deze gebergterij bevindt
zich een zoogenaamde horst, welke met den naam
van Vanlleutsz gebergte wordt aangeduid en in ’t Z.
den 2400 M hoogen Si Naboen vulkaan, in ’t N. den
Palpalan draagt. In ’t Z. wordt de Karo-hoogvlakte afgesloten door de Wilhelminaketen, die bij het
Toba meer aanvangt in de Si Bërtëng (2000 M.) en
waarin zich o.m. de Dolok Siboeaten tot bijna 2400
M. hoogte, de Dk. Loemoet en Dk. Salit verheffen.
Het tertiaire Tanöh Këmbarën gebergte tusschen
Wilhelmina- en Van Heutsz gebergte vormt de af
sluiting in het N. W. De Lau Biang (Wampoe), die
het meeste water van de hoogvlakte opneemt,
baant zich een weg tusschen dit en het Van Heutsz
gebergte.
II. De Timocr hoogvlakte, die samenhangt met I,
waarvan het gescheiden is door Dk. Piso-Piso en Dk.
Singalang, zet zich aan de oostzijde van het Toba
meer voort en daalt langzaam naar de straat van
Malaka
III. De Pakpak- of Dairi-landen eveneens ont
staan door opvulling van vele rivierdalen met tufmassa’s, afkomstig van de vele vulkanen, die zich
verhellen op de bergketenen ten Z. van de Wil
helmina keten. Het Pakpnk-randgebergte vormt do
grens met de kustvlakte. Eenigc bergketenen ver
deden de Pakpak landen in afzonderlijke plateaux.
De voornaamste van deze plateaux zijn a) de Pëgagan-vlukte, een diepe inzinking waardoor do
Lai Ronoen stroomt, zuidwaarts gaande tot het
Kepas gronsgeb., i) de Kepas vlakte, waardoor do
Lai Simbelen stroomt, en die in het zuiden wordt
afgesloten door een Z.O.—N.W. loopende lage ke
ten, waarvan de voornaamste verheffingon zijn do
Pentjinarin (1500 M.) en de Pertjo Kiling (1700 M.),
c)doSimsim vlakte, waardoor do Lai Koembi stroomt
en die door de Dk. Batoe Ardën en Batoegadja ge
scheiden wordt van d) de vlakte van Këlasan.
IV. Do Toba hoogvlakte, waarop zich hot Tobameor bevindt, mot hot grooto eiland Samosir en het
kleine Pardapoer, het centrum van do Bataklandcn.
Het is omgeven dooreen kring van hooge toppen o.a.
Dk. Pinapan (2000 M.), Dk. Sibor-Boran (2000 M.),
Dk. Paocng en in het O. do ruim 2100 M. hoogo vul
kaan Dk. Soeroongan. Do hoogvlakto van Habinsa
ran sluit zich hiorbij in ’t O. aan.
Zeer verschillend van dit, het noordelijk deel der
Bataklandcn kenmerkend stelsel van hoogvlakten
is hot zuidelijk gedeelte, dat in hoofdzaak bostaat
uit evenwijdig loopende gebergten, die een zeer smal
le vallei, vroogor grootendeels een langgerekt meer,
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BATAKLANDEN.

insluiten. Deze vallei bestaat uit: 1° de vallei van
den Batang Toroe, die deels nog tot het noordelijke,
althans centrale gedeelte is te rekenen; 2° de val
lei van de Batang Angkola en van de Batang Gadis.
Ten Oosten van deze valleien Vormt een der bogen
van het Barisan gebergte de grens met het ten O.
daarvan liggende hoogland van Sipirok en de uit
gestrekte, langzaam naar Sumatra’s oostkust af
hellende grootendeels steppe-achtige vlakten van
Padang Lawas, waarvan de eigenlijke Padang Bo
lak (Bataksche naam, die hetzelfde beteekent als het
Maleische Padang Lawas) de kern uit maakt. Op dit
gebergte, dat tevens de waterscheiding vormt, ver
heffen zich de Dk. Tampoelon Andjing in het midden,
de Dk. Maleain het Z. tot ongeveer 2000 M. hoogte.
Noordelijk en zuidelijk van deze vlakte vindt men
grillig, zeer onregelmatig gevormd bergland (zie
PADANG LAWAS). De vallei van de Batang Gadis
wordt eindelijk ten zuiden afgesloten deels door
hooggebergte, deels door een kaal, golvend heuvel
land, beide do grens vormende tusschen de Batak
landen en de Minangkabausche laiyien.
Uit deze algemeene beschrijving wordt reeds dui
delijk hoe moeilijk toegankelijk de Bataklanden zijn,
en dit verklaart weer de groote afzondering dier stre
ken, van welke sommige eerst in de laatste jaren toe
gankelijk zijn geworden. Zondert men de vele. moei
lijk begaanbare voetpaden uit, dan heeft men slechts
een 10-tal min of meer goede voor transport ge
schikte toegangswegen: 1° uit het Noorden (de Alasen Gajolanden) de zoogenaamde Gajo-weg over
Laoe Baleng naar de Karo-hoogvlakte; 2° uit het
.westen’ de prachtige transport weg van Medan over
Arnhemia-Bandar-Baroe; 3° de vrij goede weg van
Loeboek Pakam over Bangoen Poerba door den
Boeaja-pas; 4° de groote gouvernementsweg van Tebing Tinggi naar Pamatang Si-Antar; 5° de transportweg van Bandar Poelo door Boven-Asahan naar
Oeloean en het Tobameer; 6° uit het Zuiden de
thans geheel voor rijtuigen bruikbare postweg van
Loeboek Sikaping over Rao naar Moeara Si Pongi;
7° uit het Westen de transportweg van Natal over
Moeara Soma naar Tano Bato; 8° de groote post
weg Sibolga-Padang Sidimpoean, 9° de (in aanleg
zijnde, nieuwe) weg van Sibolga naar Taroetoeng
en 10° de transportweg van Baroes over Toekka
naar de Toba-hoogvlakte.
Voor den occonomischen toestand van de bevol
king moge worden verwezen naar het art. BATAKS
blz. 178 De hoogvlakten trekken steeds meer de
aandacht van de Europeesche ondernemingen. Vooraldezachte hellingen van het landschap Siantar (zie
aldaar) schijnen uitstekend geschikt voor den aanplant van fijnere theesoorten. Veelbelovende re
sultaten zijn tevens verkregen met aan plant van
kina en robustakoffie, terwijl rubber ondernemin
gen zich uitbreiden.
Laat men een groot aantal kleine en weinig be
langrijke rivieren buiten beschouwing, dan wordt
het water der Bataklanden door een zes-tal groote
stroomen naar de zee afgevoerd. Drie monden uit
in de straat van Malaka; het zijn van het Noorden
af: de Bampoe (vuig. Wam poe) in Langkat, de Asahan-rivier (afwatering van het Toba-meer) in Asahan en de Pané- Bila rivier (ontstaande uit de Panó
en Baroomoen eenerzijds, de Bila-rivier anderzijds),
■eigenlijk twee rivieren, die zich eerst aan den mond
vereenigen. De drie overige vloeien in den Indischen
«Oceaan; het zijn: de Batang Toroe, de Batang
■Gadis en de Batang-Natal.
Voorts zijn er nog twee groote rivieren, die een

deel van liet water uit de Bataklanden ontvangen.
n.1. de Singkel-rivier, die de waterrijke Lao Renoen
uit het Pakpakland in zich opneemt, en uitmondt in
den Indischen Oceaan, en de Rokan, die uit een klein
deel van het uiterste zuiden van Padang La was wa
ter ontvangt en uitmondt in de straat van Malaka.
Voor nadere bijzonderheden betreffende bergen,
rivieren, klimaat, en bestuur zie men TAPANOELI
en OOSTKUST VAN SUMATRA. Voor geschie
denis zie hier onder en voor bevolking het art.
BATAKS.
Geschiedenis. Vóór de vestiging van
het Nederlandsch gezag op Sumatra strekte het
gebied der Bataks zich uit van Singkel tot aan
het Ophir- of Paseman-gobergte, zoomede over
de landstreken Padang bolak, Tanah Djawa, Siantar, de bovenlanden van Serdang en Deli en de Alaslanden. Reeds in 1832 evenwel, nadat de Padrische
onlusten bedwongen waren, werden Mandaïling en de
beide Angkolas (Angkola djae en Angkola djoeloe)
onder rechtstreeksch bestuur gebracht, terwijl in
1839 Baroes en in liet jaar daarop Singkel tot erken
ning van Nederland's suprematie werden genood
zaakt. Onlusten in de confederatieve staatjes aan de
baai van Tapian na oeli (Tapanoeli) in 1841 uitge
broken, maakten Nederlandschc tusschenkomst
aldaar noodzakelijk en het gevolg der tuchtiging was
inlijving bij het reeds geoccupeerde grondgebied. SiGompoelon stelde zich in 1858, Silindoeng in
1859 vrijwillig onder Nederlandsch gezag, terwijl het
eigenlijke Toba in 1883 werd geannexeerd. Padangbolak, ofschoon in 1840 reeds nagenoeg geheel onder
worpen, werd eerst in 1879 officieel alsPadang Laaws
in bezit genomen, welk lot Tanah Djawa, Siantar en
de zoogenaamde Doesoen Batak in het Delische
bereids in 1808 hadden ondergaan.
Onafhankelijk bleven derhalve alleen nog de tusschen de onderafdeelingen Singkel en Baroes alsmede
de afdeelingen Toba en Silindoeng en Siboga begre
pen landschappen, die gezamenlijk den naam van
Toba na sae d. i. het boomlooze Toba dragen, voorts
het geheel door de Pakpak-Bataks bewoonde gebied,
het (geheel Tobasche) schiereiland Samosir, de gehc< le Karo-hoogvlakte, enkele kleine Timoersche land
schappen (Poerba, Raja, Dolok), de landschappen
om den Zuidoostelyken hoek van hetTobameer en do
onder den naam van Habinsaran bekende landstreek
oostelijk van de Tobahoogvlakte. Voor en na werden
echter ook deze streken ingelijfd, respectievelijk de
verhouding tot de Simeloengoensche landschappen
Tanah Djawa, Siantar enz. definitief geregeld. De
voornaamste feiten zijn: de derde expeditie tegen
Singa mangaradja; tuchtiging van Raja (1887); vi< ■rde expeditie, politieke zending van controleur Kroe
sen naar Tanah Djawa c. a. (1889); annexatie van
verschillende Tobasche landschapjes, met als gevolg
gewijzigde administratieve indeeling (1889, 1890);
politieke missie naar Siantar en Tanah Djawa; OViTval der commissie (1892); meer geregelde bemoeienis
met Raja, Samosir en Oeloean (1894);voorloopige: regeling van zaken inde Simeloengoensche landschap
pen 1896); indienststelling van een stoombootje op
hetTobameer (1897); annexatie van tal van land
schappen aan het Tobameer; excursies Van Daalen,
— Colijn (19Ö4, 1905) en eindelijk de annexaties van
het Karo- en Timoerland (1904—1906); Oeloean
(1905), Dairilanden(Pakpak)( 1906); Samosir (1906);
landschappen van Boven-Baroes (1906); Nai Pospos
(1907) en eindelijk Habinsaran (1908), terwijl de verhouding tot Tanah Djawa en de andere Simeloe
ngoensche landschappen door het teekenen der z.g.
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„korte verklaring” definitief werd gerogeld (1907).
Literatuur. Zie „Litteratuuroverzicht der Bataklanden” door M. Joustra 1908 en „Batakspi egel”
met suppl. (uitgaven Bataksch Instituut nos. 3—9).
BATAKS. Onder dezen naam verstaat men een
volk, dat het Zuidelijk deel van de Noordelijke helft
van Sumatra bewoont, en wel bijna het geheele ge
west Tapanoeli en een groot deel van het gewest
Oostkust van Sumatra. Do beteekenis van den
naam is niet met voldoende zekerheid vast te stel
len ; mamatak betcekent in het Tobaasch dialect: op
een dier rijden, het tot draven aanzettende; Batak
zou dan „ruiter” kunnen beteekenen; endoren heb
ben gemeend, dat het de getatoeëerde zou beteekend
hebben. In het mohammedaansche gedeelte der Bataklanden (Mandalling en Angkola) werd vroeger de
naam niet gaarne gehoord; men beschouwde het
min of meer als schimpnaam, gelijkwaardig met ons
„heiden, wilde, onbeschaafde”. Hierin komt door
het ontwaken van een zeker „nationaal bewustzijn”
thans een kentering; men schaamt zich den naam
niet meer, gaat er zelfs prat op.
In de taal der Bataks kan men verschillende dialec
ten onderscheiden, die op grond van hot klankstelsel
vooral, onder twee hoofdgroepen zijn te brengen: het
Daïrisch en het Tobaasch. Tot de Daïrische groep bchooren het eigenlijke Daïrisch, het Pakpaksch en het
Karoosch, tot de Tobasche het eigenlijke Tobaasch,
het Angkolaasch en het Mandailingsch. De dialecten,
in de landschappen ten Oosten van het Tobameer gesproken, het Timoersch en Simeloengoensch
(Sibaloengoenscli), vormen een overgang tusschen de
beide hoofdgroepen, maar staan toch het naast aan
den kant van het Tobaasch. Dr. H. N. van der Tuuk
was de eerste geleerde, die het Tobaasch, het eigen1 ijk Daïrisch en het Mandailingsch grondig bestu
deerd heeft. Na hem mogen genoemd worden Meorwaldt, Warneck en Van Ophuijsen. Door de vesti
ging (in 1890) van de zending in Bovcn-Deli werd
meer aandacht geschonken aan het Karoosch, dat
thans door de werken van Joustra voldoende toe
gankelijk is. Uit den allerlaatsten tijd dagteekent
de belangstelling in het Timoersch en hot daarmede
verwante .Simeloengoensch. Wetenschappelijke ge
gevens over deze twee dialecten zijn er nog niet; voor
de scholen zijn echter een paar boekjes in die talen
uitgegeven.
Naar deze verschillende dialecten worden de Ba
taks nu ook gewoonlijk in onderscheidene groepen
verdeeld.
De Karo-Bataks. Het centrum hunner woon
plaats is de zoogenaamde Karo-hoogvlakto ten N.
van het Tobameer. Van daar zijn ze blijkbaar uitge
zwermd naar do bovenstreken van Langkat, Delj
en Serdang, door de bewoners aangeduid met den
naam Doesoen, cl. i. onderhoorigheid, kolonie, volksplanting.Voorts wonen er oen 5000 Karo-bataks aan
do Lao Renoen in do ondorafdeoling Daïrilandon.
Het geheele aantal Karo-Bataks kan op 120.000
worden gesteld.
De Puk pak-Batak# (en de iets zuidelijker wonende
eigenlijke Daïri-Bataks) wonen in de onderafdeeling
Daïrilandon, ten westen van het Tobameer. Hun
aantal bedraagt ongeveer 22.000. Zo zijn blijkens
uiterlijk voorkomen nauw mot de Karo-Bataks ver
want.
Do Toba-Bataks. Deze vormen verreweg de tal
rijkste groep. Hun aantal mag veilig op omstreoks
400.000 worden gesteld. Zij bewonen het centrale
gedeelte dor Bataklanden: de oovers van het Toba
meer, Samosir/de hoogvlakte van Toba, do boven
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landen van Asahan, Silindoeng, het gebied tusschen
Baroes, Sibolga en het daarachter gelegen bergland,
Pahaé en Habinsaran.
De Anrjkola-Balalcs, in Angkola en Sipirok, een
deel van dc afdeoling Sibolga en Batang Toroe-districten en de Noordelijke helft van Padang La was.
De Mandaihruj-Bataks, in Groot- en Klein Man
dalling, Oeloe en Pakantan en de Zuidelijke helft
van Padang Lawas.
Tezamen kan het aantal Angkola- en MandaüingBataks op d: 160.000 worden geschat.
De Timocr- en Simeloengoen Bataks bewonen de
bovenstreken aan den Oostelijken oever van het
Tobameer tot aan de grenzen van Batoe Bara. Hun
aantal is niet juist te schatten, maar zal wellicht de
50.000 niet te boven gaan. Voor de totale bevolking
der Bataklanden vinden wij dus ongeveer 3/4 millioen.
Behalve in taal, verschillen deze onderscheiden
groepen der Bataks ook in zeden, gewoonten en
rechtsopvattingen. Deze verschillen raken echter
meer kleinigheden en kunnen eerder beschouwd
worden als afwijkingen in de toepassing van over bet
geheel dezelfde grondvoorstellingen en -beginselen,
dan principieele verschillen; zij zijn deels ook te ver
klaren uit verschillende invloeden van buiten. Voor
bijzonderheden moet worden verwezen naar den
Batakspiegel (Uitgaven van het Bataksch Instituut,
no. 3) on do daarin opgegevon bronnen. Slechts
enkelo hoofdzaken kunnen hier kort behandeld wor
den, waarbij in het oog cliënt to worden gehouden,
dat, sedert do Bataklanden geheel onder ons be
stuur staan, hetzij direct, als in Tapanoeli, hetzij
indirect als op Sumatra’s Oostkust, aan velerlei de
Bataks kenmerkende bijzonderheden, zooals oorlog
voering, slavernij, menschenroof, kannibalisme en
andere wreede praktijken een eind is gekomen.Terloops zij opgemerkt, dat men bij de beoordeeling van
het peil van beschaving, waarop de Bataks vóór on
ze bestuursbomoeiïng reeds stonden, te veel nadruk
heeft gelogd op het voorkomen hier en daar van
anthropophagie. Dezo moet uit hun animistische
opvattingen en voor een deel ook uit hun eigenaar
dig rechtsgevoel worden verklaard. Dat kannibalis
me van ouds voorkwam, blijkt uit onderscheidene
oude berichten van Arabische en andere reizigers.
Dat hot zich in enkelo afgelegen strekon heeft staan
de gehouden tot nog in do eersto jaren van do 20ste
eeuw is ook bewezen. Maar evenzeer is gebleken, dat
do gevallen toch botrokkelijk zeldzaam waren. En
van althans éón dor groote stammen, do Karo-Ba
taks, weet mon mot zekerheid, dat reeds in hot begin
dor 19o eeuw dit gebruik daar onbekend was.
Voor hun beschaving hebben de Bataks veel te dan
ken aan de Hindoe’s. Hot is niet ónmogelijk dat er
vroeger rechtstreekschc aanraking met dezen heeft
plaats gehad, doch zeer stellig hebben zij den invloed
ondergaan van Hindoe-Javaansche koloniston.
Zonder in al te kleine bijzonderheden af to dalen,
volgo hier een overzicht van het voornaamste, dat op
do leefwijze, do zeden en gowoonton, de inrichting
dor maatschappij enz. botrekking heoft.
Do Bataks wonen bijna overal in vaste dorpen
(hoeta, Tob., koeta, Kar.) Alleen in do landstreken
van Simeloengoen komt hot nog vrij veel voor, dat de
monschen den meesten tijd in hun tuinen en velden
in vrij armzalige, tijdelijko woningen huizon. Do
dorpen waren vroeger, vooral in Toba, versterkt mot
zware, aarden wallen, beplant met een ondoordring
bare haag van bamboe. Door een nauwe poort in
den wal had men toegang tot het dorp. Nog zijn in
12
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Toba de meeste dorpen (die over het geheel zeer
klein zijn) door een vierkanten, met bamboe beplan
ten, wal omgeven. In de Karostreken, waar de dor
pen' over het geheel veel grootcr zijn, liggen deze
veelal in grootere of kleinere boschjes. Gewoonlijk
zijn ze niet door een versterking omgeven. De toe
gangen echter zijn vaak holle, door het vee uitgetre
den, wegen die gemakkelijk versterkt konden wor
den. In Toba liggen de huizen meestal in twee rijen,
die een langwerpig vierkant plein (alarnan) inslui
ten ; in het Karoland is de dorpsaanleg zeer onregel
matig. Behalve woonhuizen treft men in elk dorp
steeds tal van kleinere gebouwtjes aan {sopo, sapo,
keben, mandah), die voor het bewaren van rijst die
nen en gewoonlijk ook gelegenheid bieden voor het
bijeenkomen van jongelieden. In het Karoland heet
zoo’n vergaderplaats meer speciaal djamboer, in het
Zuidelijk Batakland sopo na godang. Al dc gebou
wen staan op palen 3 tot 6 voet boven den grond.
De woonhuizen zijn zeer verschillend. Die van
hoofden en welgestelden zijn gewoonlijk van hout,
en met idjoek of met houten plankjes (boetar) ge
dekt. De constructie vooral van het dak is vrij inge
wikkeld en verraadt een niet gering te achten tech
nische vaardigheid. De naar buiten uitwijkende
wanden, het hooge, zadelvormig ingebogen dak met
zijn spitse, soms met buffelhorens versierde uitein
den maken een zeer bijzonderen, niet onaangenamen indruk.
De ruimte binnenshuis is niet door wanden in ver
trekken afgedeeld, hoewel het gewoonlijk door ver
scheidene gezinnen bewoond wordt. Matten, die men
’s nachts neerlaat, vormen een vrij onvoldoende af
scheiding. In een groot huls zijn allicht 4 tot 0 open
stookplaatsen. De rook moet maar door het dak een
uitweg vinden. Eigenlijke vensters zijn er nietslechts kleine openslaande deurtjes en een iets groo:
tere deur (bij de Karosche huizen aan de'vóór- en
aan de achterzijde), waardoor men binnenkomt. De
Bataksche huizen zijn dan ook zeer donker, en alles
is zwart berookt. Uitwendig vertoonen de huizen
van radja’s en aanzienlijken dikwijls niet onverdien
stelijk snijwerk. Ook worden de zware zijplanken
vaak met figuren in zwart, rood en wit beschilderd.
In Toba vindt men nog vrij veel heel armelijke
huizen met leemen wanden, ja zelfs met wanden en
een dakbedekking van bosjes bijeengebonden rijststroo. In enkele Karosche dorpen vindt men huisjes,
die bijzonder fraai en elegant gebouwd zijn; hierin
worden de schedels en andere deelen van het ge
beente van voorouders bewaard. Deze „knekelhuis
jes” heeten geniën.
In de kleeding doet zich hoe langer hoe meer
vreemde, zoowel Westersche als Maleische invloed,
gevoelen; vooral geldt dit de kleeding der mannen.
Vrouwen bewaren veel meer de oude nationale
dracht. Toch gaan in het Karo- en in het Tobaland
ook vele mannen nog gekleed op zijn Bataksch;
hetzij in eigengemaakte weefsels, hetzij in Europeesche wit-katoenen stof, die de vrouwen met indigo
verven. Hoofdbestanddeel van de kleeding is het
lange om de lendenen geslagen en tot op de voeten
afhangende kleed (abit, gondjé). In het Karoland
dragen zoowel de mannen als de vrouwen in den
regel een hoofddoek resp. hoelang en toedoeng geheeten; in Toba loopen de vrouwen veelal met het
bloote hoofd. Verschillende baadjes komen hoe lan
ger hoe meer in zwang. Toch worden ze nog niet al
gemeen gedragen. Ter bedekking van het bovenlijf
volstaat men nog dikwijls met een eenvoudigen om
slagdoek. In de haardracht, vooral bij de mannen,

heerscht de grootste verscheidenheid. De Karoscho
vrouwen dragen het haar in een scheiding en steken
het voorts op in een knot op het achterhoofd; in Toba dragen de vrouwen het haar in een soort van
knoop boven het eene oor, wat veelal een indruk
maakt van slordigheid. Kenmerkend voor de Karosclie vrouwen en meisjes zijn de zware liervormigo
zilveren oorversiersels (padoeng), waarvan de rechter
met de spiraalvormige krullen naar achteren, de
linker met die krullen naar voren en eenigszins naar
beneden hangt. Het gewicht van deze zware dracht
wordt hoofdzakelijk door den hoofddoek, die er tusschen geklemd is, gedragen.
Onder de sieraden moeten nog genoemd worden
vingerringen, arm- en polsbanden, oorhangers, hals
kettingen, snoeren om het kapsel enz. De kleederdracht in Angkola en Mandailing nadert meer die der
Padangsche Bovenlanden en andere Maleische stre
ken. Voor verdere bijzonderheden wordt naar den
Batakspiegel verwezen.
Zeer algemeen is nog in dc noordelijke en centrale
streken van de Bataklanden het af beitelen en afvij
len der tanden en het inwrijven dier gemutileerde
tanden met badja, een zwarte, roetachtige zelfstan
digheid. Ook het inleggen en versieren dier tanden
met goud en stukjes parelmoer komt nog veelvuldig
voor.
De middelen van bestaan zijn talrijker dan
men bij een in vele opzichten nog primitief volk als
de Bataks zou verwachten. Onder al die bestaans
middelen bekleedt echter één verreweg de voornaamste plaats: de landbouw. Met weinig uitzonde
ringen is iedere Batak landbouwer, ook al oefent hij
daarnevens een ander bedrijf uit (smid, timmerman
enz.). De landbouw is in de eerste plaats rijstcultuur.
In slechts zeer enkele streken, waar weinig water
voorkomt, Ls de „zoete aardappel” (gadong, gadoeng) hoofd voedsel van de bevolking. Intusschen
werd in de laatste jaren, op initiatief van het Batak-Instituul de aardappelteelt tot een volkscul
tuur op dc Karo-hoogvlakte. Zie het art. BEJvASTAGI. De rijst wordt op tweeërlei wijze verbouwd:
op droge velden, en op bewaterde akkers. Waar
daartoe maar eenigszins de gelegenheid is, bevloeit
de Batak zijn rijstvelden. Zoo vindt men sawah.s in
dc waterrijke dalen der Toba- en ICarohoogvlak ton,
in de valleien van Silindoeng, Sipirok, Pahaé, Ang
kola, Mandailing en Pakantan en rondom den zuidoostelijken boezem van het Tobameer. Als tweede
gewas wordt veel maïs verbouwd; dit vooral in
Padang Lawas. In Sipirok, Pakantan en laatstelijk
ook in Toba is de koffiecultuur van beteekenis.
Andere cultuurplanten als indigo, tabak, suikerriet
enz. worden slechts voor eigen behoefte verbouwd.
Een tweede belangrijk middel van bestaan is de
veeteelt. Deze neemt na een tijdperk van achteruitgang (veroorzaakt door de verwoestende epizoöticön)
thans weer in beteekenis toe. Beroemd zijn de Batak
sche paarden, vooral van de Karohoogvlakte. Veel
paarden vindt men voorts op Samosir en op de Tobahoogvlakte. Buffels en andere runderen zijn op de
hoogvlakten ook vrij talrijk, maar het veeland bij
uitnemendheid is Padang Lawas. De varkensfokkenj was in de door heidenen en Christenen bewoonde
streken tot voor kort zeer algemeen en een rijke
bron van inkomsten. Thans wordt zij door het op
treden der varkenspest met den ondergang bedreigd.
Jacht en vlschvangst beteekenen weinig, liet ver
zamelen van boschproducten, in den laatsten tijd
ook het aanplanten van rubber- en benzoë-boomen
is voor sommige streken (Pakpaklanden, Boven-
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BATAKS.
Baroes enz.) van vrij veel belang. Kamfer, waardoor
de streken boven Baroes vroeger beroemd waren,
wordt thans weinig meer verzameld. Als andere
bronnen van inkomsten noemen wij nog smeden,
timmeren, het maken van aardewerk, het weven; in
die streken, waar de invloed van Europeesche cultuur
zich doet gevoelen (Karohoogvlakte, Simeloengoen,
Angkola), wordt veel verdiend met transport (huurkarretjes, pedati’s) en met kleinhandel. Het op vrij
hoog peil staand onderwijs is oorzaak dat veel Bataks
vooral uit het Zuiden en uit Toba in en buiten hun
land een middel van bestaan zoeken als schrijvers,
onderwijzers, inlandsche artsen, bij de opiumregie,
bij het politie- en rechtswezen enz. enz., en ook als
handelaars en houders van winkels te Medan en op
vele andere plaatsen en ondernemingen ter Oost
kust van Sumatra.
De handel bepaalt zich nog in hoofdzaak tot binnenlandschen handel op de markten (onan, tiga,
pakan), die gewoonlijk om de week op vaste plaatsen
gehouden worden. Deels is het nog ruilhandel, maar
deze neemt af, waar de behoefte aan geld in de laat
ste tijden veel grooter is geworden. Het feit, dat
thans overal onder ons bestuur rust en veiligheid
heerschen, heeft den binnenlandschen handel zeer
bevorderd. Men bezoekt nu wel markten op een paar
dagreizen afstands gelegen. De verbetering der ver
keerswegen heeft hiertoe ook veel bijgedragen, ter
wijl de belemmering van het 6o?iyöo»<7-steLsel (het
recht om vreemdelingen den doortocht door zijn
landstreek, tenzij tegen betaling, te verbieden) niet
meer bestaat.
Het geheele Bataksche volk bestaat uit een groot
aantal genealogische eenheden, aangeduid door het
woord marga of mërga, waaronder zoowel grootere
eenheden, zoogenaamde „stammen” als kleinere,
„geslachten,” „families” verstaan worden. De va
derlijke afstamming geeft in dezen den doorslag.
Toch is aan het thans streng doorgevoerde zooge
naamde patriarchale stelsel vermoedelijk een ma
triarchale inrichting der Bataksche maatschappij
voorafgegaan. In elke streek der Batakland.cn zal
men onder de vele daar wonende marga’s er ééne
kunnen aanwijzen, die een merkbaar overwicht
heeft op de andere, in zooverre dat alleen leden van
dia marga liet radjaschap kunnen bokleeden, en
ook in eerste instantie het beschikkingsrecht hebben
over den grond van hun gebied. Naast deze marga,
die men de „regeerende” zou kunnen noemen, komt
dan een andere voor, die ook een eigenaardige plaats
inneemt , in dit opzicht, dat uit haar veelal de vrou
wen voor de mannen der regeerende marga worden
gekozen, of ook, omgekeerd, dat vrouwen der re
geerende marga bij voorkeur met mannen uit die
bepaalde andere marga huwen. Voor die marga’s
heeft men de namen boroo en bajo-bajo.
In zake do inrichting van het inlandsch bestuur
is er eenig verschil tusschcn Tapanocli en de Bataksehe streken der Oostkust. Wel is het in wezen
hetzelfde, maar terwijl Tapanoeli slechts Gouvernementsbestuur kent, is ter Oostkust van Sumatra
het zelfbestuur dor landschappen gehandhaafd.
Daar overigens in beide gebieden de bevolking ge
laten is in het genot harcr eigen rechtspraak (uitge
zonderd het Zuidelijk Batakland, waar het Sumatraroglemcnt van kracht is), en de besturende hoof
den tevens rechters zijn, is de positio der hoofden
in beide gewesten vrijwel dezelfde. Alleen zijn
in Tapanoeli de Gouvernemonts • invloed en - be
moeiing grooter. De dorpshoofden heeten over het al
gemeen radja, doch men heeft nog verschillende
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andere namen (soehoet, pengoeloc, sibajak). In de
Karolanden zijn sedert de annexatie de zoogenaam
de radja perempat (oorspronkelijk blijkbaar ge
machtigden van Atjèh) met de hoogste macht be
kleed, elk in zijn landschap. Daardoor is de beteekenis van het hoofdschap van het cerste-hoofd eener
oeroeng (dorpsbond) gedaald. In Toba heeft men
dorpen samengevoegd tot een soort district (hoendoe- •
lan) met een radja ihoetan aan het hoofd. In het
Zuidelijk deel der Bataklanden bestaan soortgelijke A f-.* •; W A
districten onder den naam koeria ; veelal beantwoor
>den deze „koeria” aan vroegere dorpsbonden als de
Karosche oeipengs; hier echter lahi of djandiian,
, y
gcheeten. £A
' *■ '
- ' -riEvenals in het Karoland radja perempat voorkö'*’■■■ f'
komen, treft men ook in Toba, en Silindoeng radja r
^t
na opat aan. Ook hun waardigheid wordt wel met "
Atjèhschen invloed in verband gebracht; een andere
voorstelling is, dat zij „stadhouders” zijn van den
vermaarden Batakschen „priestervorst” Si Singa
Mangaradja. De laatste (10e) drager van dezen titel is
17 Juni 1907 gesneuveld in een treffen met een expet ...
ditic onder kapitein Christoffel. De figuur van Singa
Mangaradja heeft nog altijd veel raadsclachtigs en
onverklaarbaars. Zijn gezag was feitelijk van geeste
lijken aard. Als „wereldlijk” vorst reikte zijn macht
niet vorder dan die van eiken anderen radja, was nl.
beperkt tot zijn eigen gebied, i. c. Bakkara. Door
gaans heeft Singa Mangaradja zich vijandig be
toond tegenover onze regeering en de zending. Hij
heeft menigmaal onrust verwekt en daardoor aan
leiding gegeven tot strafexpedities. In de laatste jaren zwierf hij rond in de ontoegankelijke streken der
Pakpaklanden,tot hij eindelijk, zooalsvormeld,sneu
velde. Zijn nakomelingen zijn te Taroetoeng gedeti
neerd geworden, daar in aanraking gebracht met de
zending, en als gevolg daarvan in 1912 allen gedoopt.
Oorlogen waren vroeger aan de orde van den dag.
Gewoonlijk waren grenskwesties en geschillen over
vrouwen (hata tano, hata boroe) de aanleidende oor
zaken. Een oorlog werd als godsgericht beschouwd.
Een eigenaardige vorm van eigenrichting (vooral
onder de Karo’s) was de zoogenaamde moesoeh
bërngi. Iemand, die zich verongelijkt achtte en geen
recht vond, vorklaarde zich tot vijand van liet alge
meen, door hot ophangen van een dreigbrief (poelas)
met zinnebeeldige teeltenen van doodslag, brand
stichting enz. En hij liet het niet bij die bedreigingen!
Meermalen had zijn optreden het gevolg, dat hem
recht gedaan werd.
Slavernij was vroeger in de Bataklanden bijna
overal bekend. In 1876 werd ze in het Zuidelijk Ba
takland afgeschaft. Elders ging de afschaffing gelei
delijk. Thans komt ze nergens meer voor. Het langst
bleef ze bestaan op Samosir (tot 1914). Naast slaver
nij kwam overal het pandelingschap voor, dat in
Padang Lawas o. a. dikwijls in slavernij overging,
doordat de schuld niet binnen een bepaalden tijd
werd afbetaald. Ook het pandelingschap behoort
thans tot het verleden.
Hechten op grond en water. Deze zijn in wezen f
overal dezelfde in de Bataklanden, al komen tal van '
locale afwijkingen voor, die soms verband houden
met het meer of minder stevig gevestigd zijn van de
macht der hoofden. Zoo treedt in de eenc streek
(Toba bijv.) vooral de marga op als eigenaar van den
grond, die dan do golat van de marga heet; elders is
het de dorpsbond (oeroeng enz.) of ook het dorp (bei
de dan vertegenwoordigd in hun hoofden) dio men in
zekeren zin als eigenaar kan beschouwen. Feitelyk
is het een soort van beschikkingsrecht, dat van aard
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BATAKS.

De godsdienst der Bataks was van ouds een hei
verandert naar gelang er sprake is van woesten
dendom, dat men tegenwoordig veelal aan duidt met
grond, van ontginningen, van bevloeide velden. Het
den naam animisme, hoewel dit woord slechts een
bestek laat niet toe hier uitvoeriger te zijn, terwijl een
deel der verschijnselen op godsdienstig gebied om
beknopte samenvatting licht tot onduidelijkheid,
vat. Daarnaast en er mee verbonden staat nog een
eventueel onjuistheid zou leiden. Men zie hierover
complex van opvattingen, die men spiritisme kan
vooral dus den Batakspiegel.
noemen, terwijl in de derde plaats ook een vereering
Omtrent huwelijk, familie- en erfrecht gelden do
van „godheden” in den meest gebruikelijken zin van
volgende algemeene regelen, ook weer met verschei
het woord voorkomt. Voor wie uitvoerig kennis wil
denheid in de toepassing: Het huwelijk in de marga,
nemen van den „godsdienst” der heidensche Bataks
soms op te vatten als groot „stamgeheel”, soms als
worde verwezen naar het werk,, die Religion der Ba„geslacht” is verboden en geslachtelijke omgang tustak” door Joh. Wameck. Slechts het allervoornaam
schen man en vrouw van één marga geldt als bloed
ste vinde hier een plaats. Goden in den eigenlijken
schande, waarop een zware straf staat. Algemeene
zin van het woord zijn voornamelijk een drietal. De
rampen als groote droogte e. d. werden gemeenbjk
algemeene naam is Débata (Tob.) of Dibata (Kar.).
als straf der góden voor zulk een euveldaad be
Dit drietal góden wordt wel aangeduid met de na
schouwd.
men: bovengod, middengod en benedengod. Ook
Het Batakschc huwelijk is een koophuwelijk. Ook
hoort men er voor de namen Batara Goeroe, Soriwaar nevenvormen voorkomen (schaking bijv.)
pada en Mangalaboelan. Ofschoon het gronddenk
streeft men er toch naar de verbintenis naar Batakbeeld van deze godentrits waarschijnlijk Bataksch is,
sche opvattingen eerst recht wettig te maken door
wijzen toch de namen onmiskenbaar op Hindoeten slotte te komen tot de betaling van een zeker
schen invloed (de laatste naam is nog nooit vol
bedrag, dat als koopsom voor de vrouw wordt be
schouwd. Deze koopsom heeft verschillende bena doende verklaard). Batara Goeroe wordt thans wel
als de voornaamste beschouwd, maar er is blijk
mingen (boli, djoedjoer, toehor, peroendjoek), die
baar een tijd geweest, dat de vereering van één opmeestal echter in haar beteekenis samenhangen met
persten god, onder den naam van Ompoe Moela
het begrip „koop”. Door dien koop wordt de vrouw
Djadi na Bolon, een grootere plaats innam. Bij het
eigendom van den man, en in zekeren zin ook van
gewone volk is de kennis van de eigenlijke mytho
den stam, waartoe haar man behoort, zoodat ze bij
logie gering; van vereering dier góden is weinig of
den dood van haar echtgenoot niet vrij is te her
geen sprake. Voor zoover er nog iets is, dat op
trouwen met wien ze wil. Gewoonlijk vervalt ze aan
godcnaanbidding gelijkt, zijn dit góden, die als
een broeder of een neef, en zoo de rechthebbende
voorouders van aanzienlijke geslachten kunnen wor
geen lust heeft haar te huwen, blijft toch op hem de
den aangemerkt. Zoo heeft menige heidensche streek
onderhoudsplicht rusten. De verloving, die in ver
in Toba c. a. nog een of meer sombaon, letterlijk:
schillende vormen voorkomt, heeft in zekeren zin
„wat vereerd moet worden”, en denkt men zich
ook reeds de kracht van een huwelijk, in zooverre nl.,
deze te wonen in bijv. een grooten boom, een grillig
dat ze niet willekeurig verbroken kan worden dan
gevormde rots enz. Bij de Karo’s speelt de vereering
met geldelijke schade voor de partij, die aan de ver
van Si Dajang, vooral als godin of beschermster
breking schuld heeft.
van de rijst nog een vrij groote rol. Deze Si Dajang
De oude adat kende, naar het schijnt, geen echt
is te vergelijken bij de figuur van Dewi (^ri op Java.
scheiding; in geen geval kon de vrouw die eischen,
en nog vindt men die laatste opvatting in veel stre Men vereert voorts nog verschillende góden of
geesten van lageren rang: huisgoden (debata idoep),
ken. Mettertijd hoeft zich echter de adat op dat punt
gewijzigd, en met name in de streken waar het Chris aardgeesten (boraspati ni tano), watergeesten (boroe
tendom veel aanhangers telt zijn de opvattingen en
saniang naga) o. d. Overigens grocpeoren zich de
rechtsregelen in deze materie sterk veranderd.
godsdienstige voorstellingen on handelingen hoofd
Op het punt van erfrecht spreekt in één opzicht do
zakelijk om twee begrippen tondi (taidi) en b&joc,
adat zeer duidelijk: vrouwen en meisjes, zelve „be die men zou kunnen vertalen door ziel (levensbe
zittingen” zijnde, kunnen niet erven. Toch Ls de
ginsel) en geest (schim, ziel van een overledene),
praktijk vaak milder dan de theorie. Een zeer eigen terwijl ook nog enkele hanloe (natuurgeesten) af
aardige trek van het Batakschc erfrecht, inzonder , en toe een rol spelen.
heid waar het titels en waardigheden betreft, is, dat 'V Overigens moet worden opgemerkt, dat het Bana den oudste zoon enz. de jongste de meeste aan
taksche heidendom van alle kanten aan het afbrokspraken heeft.
kelen is door den zich gestadig uitbreidenden invloed
Omtrent de inheemsche of adatrechtsspraak
van regeering, zending en Islam, en daarom weldra
mogen de volgende korte mededeelingen volstaan:
tot het verleden zal behooren. Het zuidelijk deel der
Het inheemsche recht kent feitelijk geen onder
Bataklanden is reeds bijna uitsluitend Mohammescheid tusschen civiele en strafzaken. Elke zaak is
daansch, het centrale deel overwegend christelijk;
ten slotte terug te brengen tot een schuldvordering
Samosir, de Daïrilanden, de Simeloengoenscho stre
(ido). Bewijsmiddelen zijn vooral door tanda (teeken en het Karoland zijn nog bijna geheel heidenseh,
kenen) gesteunde getuigenissen. Bij onvoldoende aan maarde zending(Zie ZEND lNG)isook hier reeds met
wijzingen of twijfel wordt een zuiveringseed opge vrucht werkzaam. Toch zullen, ook bij aanneming
legd. Vroeger nam men ook wel zijn toevlucht tot
van Christendom of van Islam, nog lang onderschei
godsoordeelen. De rechtszittingen worden in het
dene, van oorsprong heidensche gebruiken in stand
openbaar gehouden. Partijen worden steeds tijdig
blijven bij verschillende gebeurtenissen in het dagegewaarschuwd waar en wanneer de zitting zal
lijksch leven (huishouw, rijstbouw, enz.) en bij be
plaats hebben. Onbeduidende geschillen worden
langrijke voorvallen in ’s mcnschen bestaan (ge
wel door een alleensprekenden rechter uitgemaakt.
boorte, huwelijk enz. enz.). Wij willen daarvan zeer
Overigens heeft men dorpsgerechten en een soort van
beknopt het voornaamste mededeelen. Bij de ont
„districts”-gcrechten, in het Karoland nog een cen ginning van maagdelijk terrein wordt gewoonlijk
traal rechtscollege omvattende al de landschappen
eerst een klein gedeelte in gereedheid gebracht. Dan
en in de Doesoen de zoogenaamde groote kerapaten.
brengt men eenige aarde vandaar mee naar huis en
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legt deze onder zijn hoofdkussen. Van don droom,
dien men dien nacht heeft, zal het goeddeels afhan
gen of men zal doorgaan met de ontginning. Ook op
het geluid van dieren wordt gelet. Speciaal het geluid
van de bruine hagedis is omineus. Bij langdurigo
droogte wordt, door symbolische en sympathctischo
middelen, de regen geroepen en bij aanhoudende,
het branden bemoeilijkende regens, door soortge
lijke middelen om droogte gevraagd. Zeer alge
meen is bij den rijstbouw het offeren aan do
rijst tegen den tijd dat ze vrucht zet, het bijzon
der zorg dragen voor een midden in het rijst
veld aangelegde kleine aanplanting van onderschei
dene gewassen, het met eerbied behandelen van wat
bij vele Indonesische volken de „rijstmoeder” heet,
gewoonlijk een bosje aren, die eerst worden geplukt,
vóór men met den eigenlijken oogst aanvangt. Ook
bij het opschurcn der rijst heeft men verschillende
dingen in acht te nemen. In sommige streken van
het Karoland en ook vrij algemeen in Toba hebben
bij den oogst, hetzij jaarlijks, hetzij alleen maar af
en toe in verband met andere feestelijkheden, zin
nebeeldige gevechten plaats (ërtêlboeh, martoelboe).
Dikwijls gaan hiermede verbodsbepalingen omtrent
het verrichten van sommige werkzaamheden gepaard
enz. enz.
Bij het bouwen van een huis worden ook allerlei
bijgeloovige praktijken in acht genomen: zoo bij het
kappen van den eersten boom (die van een bepaald
soort moet zijn), bij het aanbrengen van de zware
houtdeclen der dakconstructie, bij de inwijding, bij
het aanleggen van het eerste vuur. Het is vrij zeker,
dat vroeger het bouwen van het huls van een aan
zienlijke met één of racer menschenoffers gepaard
gingGedurende de zwangerschap wordt in veel op
zichten de vrouw ontzien, docli zelf heeft ze ook on
derscheidene dingen na to laten, die op het verloop
der haring, volgens liet volksgeloof van ongunstigen
invloed zouden zijn. Ook de aanstaande vader heeft
bijzondere verbodsbepalingen in acht te nemen.
De haring zelf tracht men ook door sympathctischo
middelen te bespoedigen, zoo door het openen van
kisten en andere gewoonlijk gesloten voorworpen.
De eerste dagen na de bevalling ligt de vrouw hetzij
met den rug naar een zeer heet gestookt vuur (zoo
o. a. bij Karo’s en Toba’s) hetzij op een soort
bank boven een sterk rookend vuur (in Mandailingc. a.).
Vrij spoedig, hier na vier, elders na acht dagen,
wordt het pasgeboren kind naar het water gebracht.
Hierbij worden allerlei maatregelen genomen om hot
tegen den invloed van booze geesten te beschermen.
Gewoonlijk heeft daarna ook de naamgeving plaats,
die ook weer aan allerlei regelen is gebonden. Toch
blyven veel kinderen soms jarenlang „naamloos”.
In het Zuidelijk Batakland krijgen jongens en moisjes ongeveer bij het intreden der puberteit andere
namen, die ze tot hun huwelijk blijven dragen. Bij
het huwelijk krijgt de man do gorar magodang
(grooten naam) of (als hij van vorstelijken bloede is)
een gorar haradjoan (koninklijken naam), bijv. Soctan, Baginda, Mangaradja, Soripada e. d.
Als bijzondere plechtigheden gedurende de jougd
mogen hier nog genoemd worden het voor de eorsto
maal knippen van het haar, het tandenvijlen, do
besnijdenis (deze, wat de jongens betreft, niet alleen
in mohammedaansche, maar ook in vele nog heidensche streken).
Bij de kennismaking van jongens en meisjes, bij
verloving en huwelijk zijn de gebruiken zoo vele on
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velerlei, dat hiervoor naar den Batakspiegel moge
worden vorwezen.
Een zeer bijzondere plaats nemen de gebruiken in
verband staande met de lijkbezorging in. Dit moet
verklaard worden uit de groote rol, die de vereering
van (en in veel gevallen de vrees voor) de dooden in.
het Batakscho volksgeloof speelt. Als boven reeds
gezegd, bewegen de godsdienstige handelingen der
heidenschc Bataks zich hoofdzakelijk om twee din
gen: le. de zorg voor het welvaren der tëndi (tondi)
of den levensgeest (waaruit zeer veel gebruiken
als boven kortelijk aangeduid verklaarbaar zijn),
2e. de vereering der zielen van afgestorvenen (bégoe).
Die „vereering” uit zich ook vaak als „vrees” en die
vrees openbaart zich dan in allerlei rouwgebruiken,
die eigenlijk ton doel hebben de bégoe’s het spoor
bijster te doen worden, zoodat ze de levenden, die ze
benijden, niet meer kunnen belagen. De gewone
wijze van lijkbezorging is begraving. Bij sommige
Karostammen (de Simbiring) komt lijkverbranding
voor. Vroeger was ook niet ongewoon het bewaren
van het lijk in huis of onder het overhangende dak,
in een hermetisch gesloten kist; ook kwam het voor,,
dat lijken op een open stellage buiten in het veld
werden geplaatst en zoo aan de ontbinding overge
geven.
In het Zuidelijk Batakland hebben de begrafenisgebruiken den invloed van den Islam ondergaan.
Hier komt, bij de aanzienlijken, voor het in staatsie
naar het graf brengen in een soort van lijkkoets
(roto). Overigens geschiedt bij de heidensche stam
men de begrafenis met weinig omhaal en decorum.
Alles gaat gauw en haastig, naar onze begrippen
oneerbiedig in zijn werk. Treffend evenwel zijn vaak
de klaagzangen, vooral door de vrouwelijke familie
leden van den doode, half gezongen voorgedragen in
een deels bloemrijke taal. In den nacht na de begrafonis heeft gewoonlijk het oproepen van de bégoe
van den overledene door middel van een vrouwelijk
medium, goeroo si baso plaats, die door de muziek
van het Bataksch orkest, in een soort van geestver
voering geraakt. Af en toe heeft dit later nog eens
plaats, totdat men gewoonlijk bij een soort van doodenfecst, waarbij bijv. de beenderen worden opge
graven, met muziek geëerd en (althans gedeeltelijk)
in een schcdclhuisjc bijgezet, a. h. w. met den doode
afrekent.
Op Samosir komt voor het bewaren van doods
beenderen in groote steenen kisten, ook in een soort
van urnen. In de christelijke streken van Toba vindt
men in den laatsten tijd zeer veel gepleisterde graven
met opschriften in min of meer Westerschen trant.
Dat hier do begrafenisplechtigheid, onder de leiding
der zending, een geheel ander karakter heeft gekre
gen spreekt wel van zelf. Voor uitvoerige mededeelingen zie men alweer den Batakspiegel.
Als elk inlandsch volk heeft de Batak betrekkelijk
veel vrijen tijd, soms zelfs heele perioden van weinig
of geen arbeid, veldarbeid althans. Dat hij dezen tijd
tracht op to vullen o. a. ook met allerlei ontspannin
gen en vermaken is duidelijk. Het aantal daarvan is
dan ook niet goring. Kinderspelletjes zijn er in me
nigte, zooals ons krijgertje, verstopportjo enz. Men
kont daarbij ook hot gebruik van aftelrijmpjes. Dan
heeft men allerlei behendigheidsspelen, die ook aan
onze kindorspolcn als tollen, knikkeren, bikkelen
enz. enz. doen denken. Andere spelen als het loeboek-spel, het sösör, het schaken onz. enz. eisclien
nadenken on berekening on het pleit voor den aanleg
der Bataks, dat zij het in deze soort spelen betrekkelijk ver gebracht hebben. Sommige tijdpasseeringea
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zijn aa,! bepaalde seizoenen gebonden: zoo het sptflen op fluit jes van rijststroo, het aanbrengen van
molentjes van bamboe in de boomen, het laten zweven van muziekmakende vliegers e. d.
Van ouds was de Batak een liefhebber van kans
spelen als dobbelen in allerlei vormen, hanengevech
ten met daaraan verbonden weddenschappen enz.
Meermalen bracht deze hartstocht de menschen in
het ongeluk, zelfs tot pandelingschap en slavernij,
■of verleidde hen tot diefstal.
Zeer geliefd zijn nog altijd een soort van den geest
scherpende en slagvaardig makende „literaire”
wedstrijden als het opgeven van raadsels, het elkaar
beantwoorden met pantoens c. d. Mede hieraan heb
ben de Bataks te danken, dat zij hun taal zoo goed
hanteeren, over het geheel goede sprekers, ja schran
dere advocaten zijn. Hieruit is ook ten deele te ver
klaren hun behagen scheppen in rechtsgedingen. Zij
houden van gelegenheden, waar ze hun gevatheid,
hun slimheid, hun redeneerkunst kunnen toonen.
Onder hen zijn zeer veel goede vertellers. Het doen
van verhalen zoowel als het luisteren er naar kan
men ten deele ook onder de vermaken rekenen. Zij
hebben een rijken schat van verhalen, die verreweg
voor ’t grootste deel mondeling worden overgele
verd. Geschreven literatuur is er zeer weinig, al
thans wat verhalen aangaat. Hun boeken (poestaha,
poestaka) bevatten slechts bij uitzondering verha
len, en dan zijn het zulke die bij het verrichten van
zoogenaamde godsdienstige handelingen een rol spe
len. Het overgroote deel der poestaha’s handelt over
wichelarij, astrologie, bezweringen enz. enz. kortom
over een soort van „wetenschap”, die blijkens de
vele uit het Sanskrit ontleende benamingen en
termen, van Hindoeschen oorsprong is. Deze we
tenschap is slechts het eigendom van zeer enkelen,
die goeroe of (in Toba) ook wel datoe hecten. Deze
boeken zijn in letterteekens geschreven, welke blijk
baar evenals het Javaansche schrift, uit een Indisch
schrift zijn ontstaan.
Een bijzondere plaats onder de vermaken nemen
muziek, zang en dans in. Slechts zeer gedeeltelijk
kan men deze onder vermaken rangschikken. Ge
woonlijk hebben alle drie een godsdienstige betee
kenis, althans de muziek van het Bataksch orkest
{bestaande uit een klarinet en verschillende soorten
van metalen bekkens of goengs en trommen) en de
daarbij uitgevoerde dansen. Als tijdpasseering zon
der meer zijn te beschouwen het spelen op verschil
lende soorten van bamboefluitjes, mondharpjes e.d.,
het zingen of neuriën van minneklachten, en som
mige dansen die als spel beoefend worden, en
die door het publiek vaak met rythmisch hand
geklap en het zingen van een soort refrein worden
begeleid.
Gelijk boven reeds werd opgemerkt , hebbenzending
en onderwijs zeer veel resultaat onder de Bataks ge
had. Over geheel Sumatra, en ook in andere deelen
van Indië vindt men thans Bataks, die als onderwij
zers, inlandsche artsen, opnemers, opzieners, schrij
vers enz. enz. een goeden naam hebben. Enkelen
hebben in Nederland hun opleiding gehad of zijn
daar nog en toonen ook daar hun goeden aanleg.
Voor de toekomst mag onder goede leiding van dit
volk veel worden verwacht.
Voor de literatuur over de Bataks worde verwe
zen naar „Litteratuur-overzicht der Bataklanden”,
door M. Joustra (Leiden 1907) en naar den „Batakspiegel” (uitgaven Bataksch Instituut, no. 3 Leiden
1910) en het lc supplement (id. no. 9 Leiden 1913),
waar een vrij wel volledige opgaaf wordt gevonden.
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BATAKSCH. Men kan met spreken van hot Ba,
taksch, in denzelfden zin als men dit kan doen van syAƒ^ ./ f
bijv. het Atjehsch, het Javaansch of zelfs het Malcisch. Een algemeene Bataksche taal, zij het met
kleine plaatselijke verschillen, bestaat niet in dien '
zin, wel echter in de beteekenis van een talen-,
wil men, dialectengroep; deze dialecten vertoonen ( sO'
bij wetenschappelijke beschouwing zeer groote ver- > ƒ<
wantschap, maar in woordenschat, klankstelsel en
— hoewel minder — in grammaticaal opzicht is er - ' ‘ ■'/'
■
zooveel verschil, dat men duidelijk een 5-tal dialec
ten kan onderscheiden, n.1. 1°. liet Karoosch, 2°. het (
Pakpaksch (of Daïrisch) 3°. het Simeloengoensch. •
(Timoersch), 4°. het Tobaasch en 5°. het Angkolaasch-Mandailingsch. Dat ook in elk dier 5 dialec
ten nog verscheidenheid is aan te wijzen, is zeker,
!
maar deze, hoewel soms nog vrij groot, wettigt toch
niet een nog verder gaande afzonderlijke splitsingDe vijf bovengenoemde dialecten kunnen in ver
band met het klankstelsel en de spraakkunst onder
twee hoofdgroepen worden samengevat, die men
naar één der vertegenwoordigende dialecten resp.
de Daïrische en de Tobasehe groep zou kunnen noe
men. De eerste groep omvat de dialecten 1 en 2, de
tweede 4 en 5; het onder 3°. genoemde dialect, staat
min of meer op de grens, vertoont wel het meest
overeenkomst met het Tobaasch en het Angkolaasch-Mandailingsch, maar heeft anderzijds eenige
verwantschap met het Karoosch.
Het voornaamste onderscheid tusschen de dialeeten der Daïrische en der Tobasehe groep ligt op het
gebied van het klankstelsel. Bijv. de toonlooze e
(e pöpët) van het Karoosch en het Pakpaksch wordt
in het Tobaasch enz. gewoonlijk vertegenwoordigd
door o, soms door e. De Tobasehe groep kent de toon
looze e niet. De k van de Daïrische groep is in den
regel in de Tobasehe groep een h, die slechts in be
paalde gevallen als k wordt uitgesproken. En zoo
zijn er nog meer regels omtrent klankverwisselin
gen, die vrij standvastig zijn. Alle dialecten te zamen genomen vertoonen groote verwantschap met
het Maleisch. Ze zijn consonantisch, d. i. de woorden
kunnen op een consonant uitgaan. Als sluitletter
kan echter nooit een zachte medeklinker optreden.
Het schrift, waarmede do Bataksche dialecten ge
schreven werden vóór men ons Latijnsch schrift
kende en leerde gebruiken, is niet van eigen vin
ding; het is blijkbaar een zeer vereenvoudigd Voorindlsch schrift, nog heel wat eenvoudiger dan bijv,
het Javaansche schrift (dat van denzelfden oor
sprong Is), maar overigens op dezelfde beginselen en
regels berustend.
In dit schrift zijn geschreven de zoogenaamde
wichelboeken, die de bronnen zijn voor de kennis der
datoe’s of goeroe’s (wichelaars, medicijnmeesters,
enz. enz.). Feitelijk is dit de eenige geschreven letter
kunde der Bataks. Van veel meer belang voor do
kennis des volks is echter de owjeschreven letterkun
de, die bestaat uit in den mond des volks voortlo
vende verhalen, raadsels, spreuken, versjes enz.
In de wichelboeken toch komen veel vreemde woorden voor, meerendeels van Voorindischen, deels ook
van Arabischen oorsprong, woorden, die het volk
niet verstaat, ja welker eigenlijke beteekenis ook
voor den goeroe meestal een verborgenheid is. In do
:
mondeling overgebrachte verhalen leeft echter do
echte volkstaal voort, niet onderscheiden van do
:
gewone spreektaal, dan alleen in zooverre men in die
verhalen enz. meestal meer „literair” spreekt, meer;
gekuischt zonder echter in stijfheid of deftigheid te
vervallen. Meermalen maakt men in die verhalen
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ook gebruik van bloemrijke taal,'.•vergelijkingen,
omschrijvingen, stereotype gezegden en uitdrukkin
gen, die men in de gewone omgangstaal niet of
slechts bij uitzondering hoort. Ze zijn echter voor
het volk volkomen verstaanbaar. Dit geldt niet van
de geheime taal bijv. der kamferwinners. Deze ma
ken tijdens hun verblijf in de bosschen gebruik van
tal van woorden, die voor den oningewijde niet ver
staanbaar zijn. Ook de door een „geest” bezielde
sjamanen bezigen tal van woorden en uitdrukkin
gen (veelal omschrijvingen), die aanmerkelijk afwij
ken van do woorden der omgangstaal. Voor verdere
bijzonderheden zie de literatuur:
Literatuur. Dr.H.[N. v. d. Tuuk, Bat. woordenboek.
— Dezelfde, Tobasche spraakkunst. — Dezelfde, Bataksch leesboek. — C. W. Pleyte, Bataksche vertel
lingen. — M. Joustra, Karo-Bataksch Woorden
boek. — Dezelfde, Ivarosche Vertellingen (Verh. Bat.
Gen. LVI 1907). —Dezelfde: Iets over Bataksche
Litteratuur, Meded. Ned. Zend. Gen. Dein. 45 (1901),
46 (1902), 47 (1903. — Karoscho taalstudiën, Bijdr.
K. I. reeks VII dl. II (1904) blz. 508. — J. H. Meerwaldt, Tob. spraakkunst. — Joh. Warneck: Studiën
über die Literatur der Toba-Batak. Mitt. des Seminars für Oriënt. Sprachen Ile Afl. I (1S99). —De
zelfde: Tobabatak.-Deutsches Wörterbuch. — G.
K. Niemann, Mededeelingen omtrent de letterkunde
der Bataks, Bijdr. K. I. Rks III, Deel I, 1866, blz.
245. — Gh. A. van Ophuysen, Bataksche raadsels,
Tijd. Bat. Gen. XXVIII (1883)). — Dezelfde: Ba
taksche spreekwoorden id. XXXIV (1891). — De
zelfde. De poëzie en het Bat. volksleven Bijdr. K.
I. rks V deel I (1886). — Dezelfde: Bataksche tekJ. G. G: J.
sten (Mandailingsch).
BATAM- of BATTAM-ARCHIPEL. Onder deze
benaming verstaat men een eilanden-groep, aldus
genoemd naar het hoofdeiland Batam, en begrensd
ten N. doorstraal Singapoer, ten O. door straat Riouw, ten Z. door straat Dompo er het gedeelte van
straat Doerian, dat loopt tusschen Doerei on den
vasten wal van Sumatra, en ten W. door straat
Doerian. Hij bestaat uil tal van eilandjes, deels be
woond, deels onbewoond, die zich om grootere ei
landen scharen en verschillende groepen vormen
naar de hoofdeilanden genoemd. Men onderscheidt
dan: de Batam-Bolanggrocp; de Römpang-Galanggroop, de Tjëinbolgroop; doSoegie-Moro-groep en de
Salar-Doereigroop. De oppervlakte van den archipel
wordt op 1375 K.M2. geschat; daarvan komt.op
Batam ongeveer 470, Rempang 190, Galang en Soegie elk J10, Bolan besar ruim 90, Tjcmbol metTjit
Lim ongev. 90en Galang baroc ongeveer 50 K.M2. De
Batam-archipel vormde eono afzonderlijke bostuurs
afdceling, doch is in 1906 voor de eene helft bij de
afdceling Karimon en voor de andere bij de afdeoling Tandjoeng Pinang gevoegd, (zie TANDJOENGPINANG, KARIMON en RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN). Voor de bevolking zie TANDJOENG-PINANG (afdceling), ORANG LA UT on
ORANG DA RAT.
Literatuur. J. G. Schot Ind. Gids 1882, II, 25,
161, 470, 617; 1883, I, 205, 462.
BATAN ME. Zie MISOÖL.
BATANG. Oostelijkste afdceling en regentschap
van de residentie Pekalongan, mot gelijknamige
hoofdplaats. De oppervlakte bedraagt bijna 8600
K.M2. hectaren. Do afdeeling is verdeeld in twee
controle-afdcelingen, n.1. Batang met de districten
Batang en Bandar, en Soebah met do districton
Soebah en Bawang. De bevolking was in 1905 246000
zielen sterk, waaronder 130 Europeanen on 1850
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Chineezen. In deze afdceling ligt slechts één suikers y: *
fabriek (Kalimati), maar een groot aantal erfpacht?V ^' J ^
ondernemingen (zie de drie eerste districten).
,£
BATANG District met gelijknamige hoofdplaats y . £ . r. ƒ 'S
van de contrölc-afdeeling, het regentschap en de af- & 1
" 1 <5‘A’
deeling Batang van de residentie Pekalongan. Het ) t
district heeft cene oppervlakte van ruim 1500
- '0 r
en heeft 5 onderdi3tricten met 111 desa’s; in 1905 ^
telde het 95000 bewoners, waaronder 60 Europeanen
f
•
en 1625 Chineezen. Op erfpachtsgronden (ongeveer y
^
1800 bouw) groeien vooral padi, djagoeng, klappers, 0 L '*"3% *
g
en katjang.
BATANG. Hoofdplaats van de gelijknamige af^ ’ '' ' ’ "
deeling, tevens regentschaps- en districtshoofd plaats
'~'yf/
ligt langs den grooten postweg op S K.M. oostwaarts t //
.JÓK*.
van do residentie-hoofdplaats Pekalongan, aan een
^ ^ sy_ry ../i.
klein riviertje, de Kali Batang, dat aan de Z. grens L'
der residentie op den Goenocng Boetak ontspringt,
en omstreeks 4 K.M. beneden de plaats Batang in
/
zee valt. De grenzen der hoofd plaats zijn vastgesteld
bij Bijblad no 7056, terwijl zij op ’t einde van 1905
16360 inwoners telde, t.w. 26 Europeanen, 15S2
Chineezen en 14752 Inlanders.
Batang behoort met Pekalongan, Kedoengwoeni
enz. tot een dicht bevolkt gebied van inlandsche
nijverheid, vooral batikkerij en katoendrukkerij.
BATANG. Op Sumatra, voornl. in het middenge
deelte,cene algemeene benaming voorstroom, rivier,
die, evenals het Mal. Kali en het Soend. Tji vóór den
eigenlijken of onderscheidingsnaam wordt geplaatst
en in sommige gevallen door het spraakgebruik zoo
danig daarmede is vereenigd, dat die naam nooit
zonder de voorvoeging Batang wordt gebruikt. Dit
is vooral het geval, waar districten of landschappen
hunnen naam aan dus benoemde rivieren ontleenen.
Waar het spraakgebruik die samen voeginggewettigd
heeft, worden die woorden vermeld onder Batang:
b.v. BATANG HARI. (Woorden, die slechts af en
toe, maar niet als regel, in verbinding met Batang
worden gebruikt, zoeke men op den onderscheidings
naam).
BATANG ALAI. District der onderafdeeling Barabai afdceling Oeloe Soengei, res. Z. en O. afd. v. Borneo, onder liet bestuur van een kjai (districtshoofd) >?, ^
met standplaats Pantaihambawang, een belangrijke ' ^
>
kampong aan hot knooppunt der wegen naar Ken-'dangan, Barabai en Amoentai gelegen. Het district
omvat hot Z.W. gedeelte der onderafdeeling en is rijk
aan rijstvelden. De voornaamste kampongs zijn:
Pantaihambawang, met'een groote passer en Gouv’s
inl. school, Socngciraugab, Bamban, Wnlangkoe en
Taras. — De bevolking, uit Maleiers bestaande, be
oefent liet landbouw- of handelsbedrijf. — Zij is
welgesteld. Velen bezitten lichte rijtuigjes en paar
den. Hot goederentransport tnet grobaks is aanzienlijkV'Aan den veestapel wordt weinig zorg besteed.
Uifgevoerd wordt voornamelijk rijst.
<■>
' BATANG ASAI. Zie TöMBöSI.
BATANG GADIS. Rivier, ontspringende op don
berg Kalaboo op de grens van do Padangscho Benedenlanden on Tapanoeli op Sumatra; zij ontstaat uit
twee hoofdtakken,-de Gadis en do Poengkoot (even
eens op den Kalaboe ontspringendo) die dicht boven
Nopan samenvallen, en loopt in n.w. lijke richting
door do afd. Padang Sidimpoean van laatstgenoemd
gewest, vormt daarna over een aanzionlijko lengte
do grens tusschen die afd. en de tot hetzolfde gewest
bohoorondo afd. Natal en Batang Natal; buigt zich
dan naar hot z.w. om, en loopt in dio richting door do
genoemde afd. tot zij even benoorden 1° N.Br. in zee
valt. In haar benedenloop is zij ongev. 100 M. breed
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BATANG GADIS—BATANG HARI DISTRICTEN.

en voor grootere prauwen tot 24 K.M. landinwaarts
bevaarbaar. Haar voornaamste zijrivier is do rivier
van AngkoJa, die op den Locboek Raja ontspringt,
zich beneden Padang Sidimpoean met de Aelc Koe
mei vereenigt, en vandaar in zuidelijke richting tot
do vereeniging met de Gadis door een breed lengtedal stroomt, dat het verlengde vormt van liet dal
der Gadis. Dicht bij de monding ontvangt de Gadis
rechts de Aek Salai, die uit het N. komt, en linies de
Parlampoengan, die op den Si Dohar-Dohar ont
springt.
BATANG HARAU. District der onderafd. Padang
en Ommelanden (zieald.)
• -6(■>
BATANG HARI. Zie SUMATRA (rivieren).
BATANG HARI DISTRICTEN, onderafdeeling der
afdeeling Tanah Datar, residentie Sumatra’s W.
kust, bestaande uit de districten Batang Hari en
Kota Besar, onder een civielen gezaghebber met
standplaats (sedert 1913) Soengei Darèh (Ind. Stb.
1913 nos. 321 en 569). Vóórdien was de standplaats
Kota Bahroe.
I. Het district Batang Hari bestaat uit, wat men
vroeger begreep onder de „onafhankelijke Batang
Hari districten” n.1. de landschappen Poelau Poendjoeng Loeboek Boelan, Si Goentoer, Si Tioeng en Pa
dang Lawas. Zij behoorden tot de „Rantau di baroeh”, van Minangkabau uitgegane „nederzettingen
in de lagere streken”, gelegen langs de Batang Hari
tusschen Batoe Bakawi, waar deze rivier de Padangsche bovenlanden verlaat en Tand joeng, aan de mon
ding der Batang Siat en diens linkerzijtak, de Ba
tang Piroeko, op de grens met Djambi. Het bestuur
was er ingericht als in deMinangkabauschelanden;
elke negri bestond uit 4 of meer kampongs, die elk
hun eigen grond en hun eigen hoofden (panghoeloe’s)
hadden; het negri-bestuur werd gevormd door de
gezamenlijke panghoeloe’s, en aan het hoofd van een
of meer negriën stond een „orang gedang” (voort
gesproten uit den panghoeloestand), wiens waardig
heid erfelijk was; deze „oranggedang” waren inden
loop der tijden achtereenvolgens genoopt geworden
het gezag te erkennen van de radja’s, vertegenwoor
digers van den Vorst van Pagarroejoeng. Nadat in
1845 enkele landschappen waren onderworpen, slo
ten de andere Radja’s een verdrag om niemand uit
de Gouvemementslanden toe te laten. Toen de „Mid
den Sumatra-expeditie” in 1877 deze streek wilde
doortrekken, weid dit dan ook geweigerd. Ook in
1895 werd Ijzerman de toegang belet, en toen in
1890 Houston Waller niettegenstaande de waar
schuwingen onzer ambtenaren toch door deze landen
naar Djambi wilde trekken, werd hij er vermoord.
In 1905 volgde de onderwerping aan het Gouv.,
waarna aan de onveiligheid tengevolge van weggeloopen dwangarbeiders uit de kolenmijnen van
Sawah Loento een einde kwam.
II. Het district Kota Besar is het vroegere onaf
hankelijke landschap Kota Besar. Daartoe behoor
den: de negri Kota Besar, het landschap Boelangan
en de negri Bondjol aan do Batang Siat en de Siat
streek rechtstreeks onder den radja van Kota Besar
staande, terwijl verder, door radja’s bestuurd doch
de suprematie van Kota Besar erkennende, daartoe
gerekend werd de zoogenaamde Batang Djoedjoehan
en Batang Asam streek.
De negri Kota Besar moet eeuwen geleden ge
sticht zijn door een prinses van Pagerroejoeng; aan
het hoofd der negri stonden een mannelijke radja,
Jang di Pertoean, en een vrouwelijke, de Radja
Poeti. De Jang di Pertoean maakte zich gewapen
derhand meester van het gebied van Kota Saiak,

dat aanvankelijk ouder Padang Lawas en daarna
onder Si Goentoer had gestaan; omstreeks 1890
erkende ook Poelau Batoe zijn oppergezag, weldra
door anderen daarin gevolgd. Boelangan, dat vroe
ger ook zelfstandig was, geraakte eveneens onder
den.mvloed van Kota Besar; Bondjol erkende dat
gezag reeds van ouds. De negri Poelau Batoe was
vroeger schatplichtig aan Djambi, de negri Batoe
Kangkoeng hoogstwaarschijnlijk ook, de andere
negriën niet; tusschen de radja’s van Poelau Batoe,
Batoe Kangkoeng en Indamar bestond een zekere
band — zij werden genoemd de „Pajoeng nan Tiga
Kalei”. De bevolking van de Siatstreek is van Minangkabausche afkomst, getuige de taal (Agamsch
dialect), zeden en gewoonten enz.; die van de Batang
Djoedjoehan en Bat. Asamstreek vormt den overgang
tot Djambi. De taal is Djambisch dialect, vermengd
met veel Minangkabausch; de instellingen zijn
matriarchaal met sterke neiging tot patriarchaat.
Sel" Koenit en Talao behooren reeds sedert 1902
tot het gewest Sum. W.kust. Bij Ind. Stb. 1906
no. 461 werd het beneden-Djoedjoehan gebied, te
voren ressorteerend onder het landschap Kota Be
sar, en vroeger deel uitmakend van het Djambisch
sultanaat, op unaniem verzoek van hoofden en be
volking weder bij het toen rechtstreeks bestuurde
Djambi (afd. Ma. Tebo) gevoegd (als rechtstreekseh
gebied) nadat de Jang di Pertoean van Kota Besar
vrijwillig van zijn rechten op die streek, tegen scha
deloosstelling, afstand had gedaan. Op het door de
zelfbesturen gedaan verzoek om inlijving bij het
rechtstreekseh bestuurd gebied werd conform be
schikt bij Gouv. besl. van 7/3 1913 no. 33 (Ind. Stb.
285).
De geheele bevolking in deze onderafd, bedraagt
ternauwernood 12.000 zielen, die echter door hun
isolement in de onmetelijke wouden tal van o
aardigheden hebben behouden: tusschen «Ie beide
seksen heerscht b. v. vóór het huwelijk een zeer
vrije omgang; schaaf en zaag waren tot voor kort
nog onbekend, en evenzoo opium en sterke drank,
zelfs de hanengevechten van de Padangsche Boven
landen waren niet tot hier doorgedrongen, maar
merkwaardig genoeg hebben de Hindoe’» nog vóór
zij op Java kwamen deze landen reeds bezocht, het
geen tal van beelden en steenon aanlooncn. (Oudheidk. Verslag 1912, 2o kw., p. 48).
De middelen van bestaan zijn langen tijd zeer
primitief geweest, maar toch toereikend om de be
volking tot betrekkelijke welvaart te brengen, niet
tegenstaande de zware lasten, welke de vele hoof
den haar vaak oplegden.
Het hoofdmiddel van bestaan is de rijstteelt op
sawahs en ladangs; de rijstproduclie is voldoende
voordo behoefte. Alleen in het hcuvelachtjgo ZuidOosten zijn noemenswaardige gebieden met sawahs
bedekt, overal elders zouden leidingen moeten aan
gelegd worden, maar de bevolking is te gering in
aantal en voelt zich niet saamhoorig genoeg om die
aan te leggen, terwijl het Gouv. nog maar weinig
doet; langs de Batang Piroeko zou een uitgestrekte,
thans braak liggende vlakte, geschikt gemaakt kunnen worden. Behalve rijst worden geteeld djagoeng,
gierst, aren, suikerriet, keladi, indjen, veel klappers,
koffie op de erven, pinang, sirih, tabak, gambir; in
de Siatstreek ook katoen. De veeteelt is hier en daar
van groote beteekenis, vooral het aantal karbouwen
is aanzienlijk; er heeft dan ook een groote uitvoer
plaats naar de Westkust; runderen worden veel
minder gehouden. De nijverheid bepaalt zich tot
spinnen en weven, waarin de vrouwen, die de garens
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BATANG HARI DISTRICTEN—BATARA GOEROE.
van de kapèhvezels blauw, rood en zwart verven,
een groote bedrevenheid hadden, maar steeds meer
verdringen als elders Europcesche waren dit oude
handwerk; verder maakt men fraai vlechtwerk,
terwijl men zich in de Siatstreek bezig houdt met
het maken van vaartuigen. Als boschproducten zijn
te vermelden: rotan, gctah pertja, caoutchouc, was,
rhinoceroshoorn, ivoor en damar. De rivieren zijn
vischrijk; goud wordt hier en daar gewasschen;
bruinkolen komen voor in Indamar, aardolie even
eens. In 1909 zijn landschapskassen opgericht o.m.
om den economischen toestand van en door de onderafd. te verbeteren, en waaruit ook de onkosten be
streden worden van do 7 particuliere scholen, die on
geveer 800 leerlingen tellen. Van veel belang zal het
echter zijn, wanneer de communicatie-middelen het
land geheel uit zijn isolement opheffen. Een onver
harde hoofdweg is reeds aanwezig naar Djambi,
terwijl gedeeltelijk voltooid is de groote middenSumatra weg, van Poeloe Pocndjoengnaar Sidjoendjoeng, waardoor de Batang-Hari districten in ver
binding komen met de Padangsche Bovenlanden.
Literatuur: Nota’s van Palmer van den Broek in
Tijdschr. Bat. Gen. dl. 49 (1907) p. 206, 245 en 281;
Twiss in id. dl. 44 (1901) p. 255, en dl. 45 (1902) p.
93; Kol. Verslagen 1907—’12; Van Kol. Drie maal
dwars door Sumatra blzd. 117/
BATANG KAPAS. District van de onderafdeeling
Painan (Sum. We§tk.)mct gelijknamige, aan de kust
bezuiden Painan gelegen hoofdplaats aan do rivier
van den zelfden naam. Batang Kapas is een der in
oude tijden vermaarde „Tien havens” (zie SAPOELOEH BOEAH BANDAR) A
BATANG KILANG. Zie AJERBANGIS.
BATANG KOEMOE. Rechter zijtak van de Rokan
Kanan, aan den bovenloop waarvan tin en steen
kolen aanwezig zouden zijn. Zij stroomt door het
landschap Rantau Binoewang van de onderafdeeling
Bagan Si Api Api der afdeeling Bengkalis van het
Gouv. O.kust van Sumatra.
BATANG KWANTAN. Zie SUMATRA (rivicr e n).
BATANG-LOEPAR. Naam, die wel gegeven wordt
aan een deel van het gebergte op de grens van de
Wester-afdeeling van Bornco met Serawak. Op dit
gebergte ontspringt de gelijknamige rivier, die in
N.W.lijke richting door het gebied van Serawak
stroomt, niettegenstaande een betrekkelijk korten
loop aan haar benedenloop zeer breed Ls, en zich in
de bocht van Datoe stort. De inheemsche bevolking
aan den N.lijken voet van dat gebergte en in hot
stroomgebied van die rivier, noemt men BatangLocpar Dajaks. Een deel dier Dajaks, heeft zich op
Ncderlandsch grondgebied in do Westerafdeeling
van Borneo nedergezet, boven hot uitgestrekte nie
ren-gebied, dat ten noorden van de Kapoeas gelegen
is. Zij waren beruchte koppensnellers; maar ofschoon
thans nog wel door en kolen sneltochten worden
ondernomen, hebben do geregelde snelpartijen opgohouden. Een militaire post, in hun midden te
Nanga Badau gevcstigd(1880), is sedert ingetrokken.
In hel laatste tiental jaren wordt door middel van
het geregeld maken van militaire patrouilletochten
tegen het koppensnellen opgetreden. Men hoort dan
ook steeds minder van ongeregeldheden. Deze streek
ressorteert onder den controlour der onder-afdeeling
Sraitau. Vgl. Ind. Gids 1883 I. bl. 1 (Zie verder DA
JAKS).
BATANG NATAL. Landschap van do afdeeling
Natal en Batang Natal dor residentie Tapanoeli.
(Zie NATAL).
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BATANG NILA. Voorname rechter-zijrivier der
Kampar, beschreven Tijdschr. v. h. Binnenl. Best.
III bl. 129 vlg. (Tocht naar het lijk van Poeloe
Lawan. Onderzoek van het stroomgobied der Ba
tang Nila), waarop Kritiek van Sieburgh. Ibid. bl.
409. Zie KAMPAR-RIVIER.
BATANG SIKABAU, zie AJERBANGIS.
BATANG SOEKAM, rechter-tak van de Koeantan-rivier; zij stroomt langs Sidjoendjoeng (Sum.
Westk).
BATANG TOROE of TARO. 1° De grootste van
de aan de W.zijde van Sumatra uitmondende rivie
ren, ontspringende even bezuiden het Toba-meer in
de residentie Tapanoeli. Zij vormt de afwatering
van het grootste deel der Toba-hoogvlakte, en vele
zijrivieren, die van de waterscheidende rug komen,
welke aan vangt bij de Batoehoda en ongeveer ein
digt bij deLoeboek Raja, sturen hun water langs de
Batang Toroe naar den Ind. Oceaan b.v.deAëkGoeti
die op de bergvlakte van Sipirok ontspringt, n.
stroomt, de Silantan uit het n. ontvangt, en dan w.
loopt tot de uitmonding in de Taro. De dalvlakte
van Silindoeng, waar de Taro met een gering verval
in Z. O. richting doorstroomt, vernauwt zich in het
n. (breedte 9 K.M.) totdat eindelijk 28 K.M. zuide
lijker, slechts plaats voor de rivier blijft, die dan
over 15 K.M. de enge kloof doorsnijdt. Daarna
treedt zij weder in een wijder dal (8 K.M. breedte,
30 K.M. lengte). Naar het z. toe wordt het dal smal
ler, tot de Taro zich naar hot w. wendt en in zeer
nauwe bedding tusschen den Loeboe-Raja en de
bergreeks Tangga Nibegoe (duivelstrap), voort
stroomt. Bij de hoofdplaats Batang Taro, waar een
schoone bxoig met groote kosten over de rivier is ge
legd, heeft zij het gebergte verbroken, maar een veel
sterker verval gekregen, dan in de bovenlanden; de
laatste 18 K.M. voor hare uitmonding is zij een laaglandrivier, en zou missichen bevaarbaar zijn, doch
do hevige branding en een zandbank van 100 M.
breedte maken scheepvaart ónmogelijk.
2°. Naam van een koeria tot de onderafdeeling
Angkola en Sipirok behoorende, en van een wel
varend dorp, zetel van een besturend ambtenaar.
Sedert de opening van verscheidene rubberondernemixxgon in de buurt is dit plaatsje zeer vooruit
gegaan, hetgeen blijkt uit de toenemende bevolking,
uit het feit dat de Gouvernements-inlandsche school
alhier tot twee-, driemaal in een paar jaar moest
worden vergroot, uit de openstelling van een hulp
post- en telegraafkantoor. Het ligt aan den rijweg
van Padang Sidimpoean naar Sibolga.
BATANG-TOROE-DISTRICTEN.Zuidelijkste stuk
van de afdeeling Sibolga en Batang Toroe-districton van do residentie Tapanoeli. Dit onderdeel, dat
door do rivier van dien naam (ZicBATANG TOROE)
doorsneden wordt, bestaat uit 4 koeria’s (districten),
met name: Pinangsorie, Loemoct, Anggoli en Si Manossor. Do koeria Batang Toroe, vroeger hiertoe
behoorende, ressorteert thans onder do onderafdeeling Angkola en Sipirok (zie aldaar). "' i*>'
BATANGMATA. District op het eiland Saleier.
(Zie aldaar).
BATANTA. Eiland ten noordwesten van NieuwGuinea, gelegen op ongeveer 0° 50' Z.B. en 130° 22'
en 131° O.L., benoorden het eiland Salawati, en be
staande uit een aaneenschakeling van hooge bergen,
die dicht begroeid zijn. Bewoners van de eilanden
Salawati en Waigeo hebben op Batanta nederzet
tingen voor de vischvangst en het verzamelen van
boschproducten. /.( ƒ 1'
BATARA GOEROE. Onder deze benaming (Sans-
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BATARA GOEROE—BATAVIA.

krit: bhattara goeroe „eerwaardige of goddelijke
leermeester”. — de Heer of God leermeester) wordt
bij vele stammen het hoogste oppenvezen vereerd —
in den regel dezelfde als Qiwa. Zie QIWAÏSME.
BATARI (mal.). Zie SORGHUM SACCHARATUM.
BATATAS(mal. MOL.).ZieIP0M0EA BATATAS.
BATAVIA. Residentie aan de noordkust van
West-Java. In 186G is de assistent-residentie Buiten
zorg en op 1 April 1901 (Ind. Stb. No. G3) de resi
dentie Krawang bij dit gewest gevoegd. Het heeft
daardoor thans een oppervlakte van 11.G60 K.M2.
en had uit. 1905 een bevolking van 2.110.000 zielen,
waarvan 14.000 Europeanen, 93.000 Chineezen,
3000 Arabieren en andere vreemde Oosterlingen en
ongeveer 2 millioen Inlanders. Het wrordt ten noor
den bespoeld door de Java-zee van af de monding
van de Tjidoerian, welke rivier van haar oorsprong
tot haar uitwatering de grensscheiding met Bantam
vormt en dus de westelijke grens van Batavia is,
tot aan de monding van de Tjisèw'oe, die met een
gedeelte van de Tjipoenegara en met de Tjikramas
de oostelijke grensscheiding met de residenties
Cheribon en Preangcr Regentschappen vormt. De
zuidgrens met de Preanger-regentschappen loopt
over den Salak-Gedeh-groep en over de vulkanenrij
benoorden het plateau van Bandoeng.
De residentie bestaat uit twee hoofddoelen: de
laagvlakte in het Noorden, het bergland in ’t Zuiden.
In de eerste zijn twree soorten van landschap te on
derscheiden. Aan de zee ligt een vlak land van grijze
klei, waarin de rivieren geen dalen vormen; daar
achter een terrein met wrat meer helling, door de
rivier- en beekdalen in breede, platte ruggen ver
deeld, meestal met een roodachtige venveeringskorst. Het kleiland heeft zijn grootste breedte Oostw'aarts van de baai van Batavia; daar bezit het zijn
geringste helling en vertoont er zoodoende nog groo
te moerassen, die met riet en bosch bedekt zijn. Dit
is dan ook het minst bevolkte deel der vlakte.
Verschillend is de ligging der dorpen in de beide
terreinen. In de klei liggen ze, als gewoonlijk in de
kuststreken van Indië, bijna alle langs de rivieren,
op de hoogere oeverstrooken, die deze bij hun overstroomingen hebben gevormd en die thans veelal
tot dijken zijn verhoogd. Op het hellingland hebben
de dorpen óók de hoogere doelen uitgezocht en liggen
daar dus niet aan de rivieren.
De voornaamste producten der vlakte zijn rijst en
klappers; en rijst zoowel als copra worden uitge
voerd. De bevloeiing der sawahs laat in de meeste
streken veel te wenschen. In ’t algemeen is de bevloeiingstoestand op het hellingland beter dan op
het kleiland en in verband daarmede neemt de dicht
heid der bevolking af in de richting der kust.
Het bergland bestaat uit vier doelen, tw'ee oudvulkanische en twee grootendecls jong-vulkanische,
om beurten, van west'naar oost gelegen. De eer
ste vertoonen geen kratervormen meer en bestaan
uit steile ketens met diepe dalen; de laatste heb
ben meerendeels de zachte vormen der glooiende
vulkaanmantels. De zuidwesthoek is het eerste
ketengebied, bestaande uit de noordelijke uitloopers van het Halimoen-gebergte op de grens met
Bantam en de Preanger, wraar in de ruige bosschen
koffie- en theetuinen zijn aangelegd en in de dalen,
sawahs. Het noordelijk deel vormt de lagere, af
zonderlijke berggroep Gg. Sariboe (Duizend-geberg
te, tot 725 M.), w'aarvan de ruggen tallooze kleine
topjes dragen.
Het jonge vulkaanland van Salak
en Gedeh, dat oostwaarts volgt, reikt in Batavia

met de noordhelling van den Salak, waarvan het
lagere deel dicht bevolkt is en met sawahs bedekt,
terwijl daarboven koffie- en cacao-tuinen zijn gele
gen en boven 900 M. het oerwoud volgt; met de
noordelijke afhelling van het zadel tusschen Salak
en Gedeh, waarop Buitenzorg is gelegen en zuid
waarts daarvan tot hoog tegen den Gedeh het groote
en belangrijke landgoed Pondok Gedeh; en met de
hoogvlakte van Tjisaroewa, benoorden den Gedeh
gelegen, zacht glooiend, dicht bevolkt en bebouwd,
over welke de groote postweg geleidelijk opklimt,
totdat hij in een van de steilste heerbaanstukken der
wereld den Poenl jak-pas bestijgen gaat (zie aldaar).
— Aan de oostzijde van dezen pas vangt het derde
berglandje aan, waartoe de Megamendoeng, de
Kantjana en de Sanggaboewana-keten met den
Dingdinghari behooren en dat veel minder bevolkt
is, behalve in de vruchtbare dalen van Iji Beët,
Xji Pamingkis en Tji Koendoel. — In het vierde
terrein, benoorden het plateau van Bandoeng, ligt
aan de buitenhellingen van Boerangrang, Tangkoebau Prahoe en Boekit Toenggoel een uitgestrekt
terras, 5—10 K.M. breed en ^ 40 lang; in ’t westen
6—700 M. hoog, in ’t oosten 4—500 M., da t het uitgestrekste cultuurland in de afdeeling Krawang
vormt. Ten Noorden daarvan ligt een wat hooger
berglandje erlangs, een woest en verward terrein,
een volslagen wildernis.
De residentie is administratief ingedeeld in de
volgende afdeelingen: 1° Stad en voorsteden van
Batavia, 2° Meester Cornelis, 3° Tangerang, 4° Bui
tenzorg en 5° Krawang. Aan het hoofd van het Inlandsche bestuur in elk der vier eerste afdeelingen
staat een patih, in de vijfde afdeeling een regent.
Behalve door de reeds genoemde grensrivieren,
w'ordt het gewest in zijn geheele lengte van zuid
naar noord doorsneden door de Tjisëdanè, ver
keerdelijk meestal Tjidani genoemd, die langs Bui
tenzorg en Tangerang stroomt en waarvan de bene
denloop ook wel rivier van Tangerang wordt geheeten, de Tjiangité, de Tjiliwoeng, die haar oorsprong
vindt in de Telaga Warna en door de stad Batavia
stroomt, nadat een groot deel van haar water reeds
in het Buitenzorgsche door de Kali Baroe, een ge
graven kanaal, afgeleid en beoosten de stad in zee
gevloeid is, de Tjileungsi, de belangrijke Tjitaroem,
met Tjibeët en Tjikeas, de Tjilamaja en de Tjiasera.
De inlandsche bevolking van dit gewest is van
Soendancesehen oorsprong, maar de hoofdplaats,
gedurende bijna 3 eeuwen de rendez-vous-plaats
van bijna alle Zuid-en Öost-Aziatische volken en van
verscheidene Europeesche natiën,is van zoo geinen gden aard, dat men haar bijna geen nationaliteit meer
kan toekennen. De daar gesproken taal, het zooge
naamde Bataviaasch Maleisch, is een lingua franca,
die van het eigenlijke Maleisch in vele opzichten
verschilt.
Behalve op de hoofdplaats, waar de kleinhandel
het hoofdmiddel van bestaan der inlandsche be
volking is, zijn de landbouw en langs de kusten de
visscherij de voornaamst bestaansmiddelen. Zooals
in de nabijheid van alle groote centra van bevolking
zijn de kleine landbouw, de warmoezorij en de ooft
bouw er zeer winstgevend. Het grootste gedeelte
van het gewest bestaat uit particuliere landerijen,
waarover verponding wordt betaald (Zie PARTI*
CULIERE LANDERIJEN bewesten de Tjimanoek)
en die gedeeltelijk in handen van Europeanen en
Arabieren, maar grootendeels in handen van Chi
neezen zijn. Vroeger werd er vooral door deze laat-
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sten veel suikerriet geteeld; maar sinds de suiker
industrie elders zulke groote resultaten gaf door
verbeterde plantwijzo -on fabricage, konden de pri
mitieve Bataviaasche suikermolens de concurrentie
niet meer volhouden, en heeft men de Chineesche
suikermolens alle zien verdwijnen. De hoofdop
brengst van de Bataviasche landerijen bestaat te
genwoordig in: padi, klappers,'gras, katjang, vruch
ten, nipa en brandhout, en van de hoogcr gelegen
landerijen in: koffie, thee, kina, kaneel en kruid
nagelen. (Zie BUITENZORG en KRAWANG).
Over do spoor- en tramwegen, die door het gewest
loopen, zie SPOOR- EN TRAMWEGEN. De ka
nalen en gekanaliseerde rivieren zijn in de benedenlanden van het gewest van zeer veel nut voor den
binnenlandsehen kleinhandel.
Tot de residentie Batavia behooren een groot
aantal kleine koraaleilandjes, nl. de Duizend-eilanden (zie aldaar), de Hoorn- en Agnieten-eilanden,
die door visschers bewoond zijn, evenals Menscbeneter en Groot- en Klein-Kombuis; en de eilandjes in
de baai van Batavia (zie aldaar). - !'
BATAVIA. Hoofdplaats van het gewest van dien
naam en zetel van het bestuur van Nederlandsch
Oost-Indië. Ligt op 106° 48'7".5 O.L. on 6° 7'36'/.6
Z. B.

Wording en geschiedenis. Ten Oos
ten van Bantam, aan de monding der Tjiliwoeng,
lag in het begin der 17e eeuw een vrij belangrijke
negorie, welke destijds den naam Djakarta of Dja
katra droeg, waarschijnlijk een verbastering van
Djajakarta „stad der overwinning”, doch oudtijds
met het onderhoorige gebied bekend was geweest
onder den naam van Soenda Kalapa, omdat er do
klappers bij geheelo scheepsvrachten werden uitge
voerd. Dit Djakatra was do zetel van een min of
meer van don Vorst van Bantam afhankelijken
Pangéran. De Nederlanders kregen er voor het eerst
vasten voet ingevolge een in November 1610 door
den president der Bantamsche faclory Jacqucs
rHermite gesloten overeenkomst. Kort te voren
hadden de bewind hebberen der Vereenigde OostIndische Compagnie de noodzakelijkheid ingezien,
om een einde te maken aan het in de Indiën hecrschende veelhoofdig wanbestuur. Dientengevolge
gaf de Cio. het opperbewind over haar zaken, vloten,
kantoren en forten beoosten de Kaap de Goede Hoop
in handen van een Gouverncnr-Goneraal, als hoe
danig Pieter Botli don 19en December 1010 te Ban
tam aankwam, en wel met de instructie dat hij, om
dat Bantam, waar hcrhaaldelijk moeielijkheden
voorkwamen, wel ccns op den duur niet geschikt
kon blijken voor hoofd vestiging, in nadere commu
nicatie en allianeie zou treden met den Pangéran
van Djakatra. Both bezocht, ingevolge die opdracht,
Djakatra in het begin van Januari 1611, wist don
afstand te verwerven van een stukje grond, waarop
een huis gebouwd werd, terwijl er een posthouder
werd aangesteld. Daarna begaf hij zich naar do
Molukken, van waar hij in October 1613 te Bantam
terugkwam, waar hij de logo verbrand vond en
slechts onder bezwarende voorwaarden verlof tot
het bouwen van een nieuwe loge kon krijgen. J. Pz.
Coen werd door hem aangesteld tot directeur der
kantoren Bantam en Djakatra, op welke laatste
plaats al meer en meer de aandacht gevestigd werd.
Op den lOden Juli 1618 plaatste Coen, door de omstandigheden daartoe geleid, een bezetting van 24
man te Djakatra, en den 22on October van dat jaar
nam hij het besluit, dat daar ten behoovo van het
Nederlandsch gezag een volkomen fort zou verrijzen.
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Weldra werd Coen daar door de Engelschen en de
Djakatranen bestookt. Na een onbeslist zeegevecht
op den 2en Januari 1619 besloot Coen zich met do
schepen naar de Molukken te begeven om daar ver
sterking te halen, de verdedigers van het fort, waar
over hot bevel aan Pieter Van den Broecke was toe
vertrouwd, vermanende de plaats zoo lang mogelijk
te houden. Na veel wederwaardigheden, verrader
lijke gevangenneming van Van den Broecke door
de Djakatranen, en aanhoudende vrees om door do
gezamenlijke Engelschen, Bantammers en Djaka
tranen aangevallen te worden, werden den 12en
Maart 1619 door den kapitein Van Raay, die Van
den Broecke in het commando was opgevolgd, ten
einde den gezonken moed onder de bezetting te
doen herleven, onder het hijschen der vlaggen, het
luiden der klokken en het drinken van den eerewijn,
aan de vier bastions de namen gegeven van Holland,
West-Friesland, Zeeland en Gelderland, en aan het
geheelo fort dien van BATAVIA. De toestand bleef
intusschen benard, totdat den 16en Mei Coen met 16
schepen ter reede van Djakatra verscheen, en hij
zelf op den 30en van die maand met een duizendtal
strijders de verdedigingswerken der Djakatranen
veroverde, en hun geheole stad in de asch legde. De
naara Batavia werd door de bewindhebbers gehand
haafd, en deze plaats aangewezen als de zetel van
het gezag in Oost-ïndic. Reeds spoedig nadat aldus
Batavia op de plaats van het oude Djakatra was
verrezen, en wel in Augustus 1628, stond de plaats
bloot aan een aanval zoo van de land- als van de
zeezijde, van een Javaansch leger onder Toemenggoeng Bahoe Roksa. Deze sneuvelde echter bij een
uit val der Nederlanders, waarop de Javanen op de
vlucht sloegen. Spoedig daarop, in het voorjaar van
1629, verscheen echter een tweede door den Soesoehoonan tor vermeestering van Batavia uitgezonden
leger, dat evenwel ook na een vergeefsch beleg in
den aanvang van October 1629 verplicht was terug
te trekken. Daarna hebben geen ernstige aanvallen
van Javaanscho of Bantamsche zijde meer plaats
gehad, al bleven ook die van Bantam de ommelan
den nog lang onveilig maken.
De oude stad was aangelegd aan de zuidzijdo van
het fort, „Kasteel” genoemd; met den bouw waar
van Coen, in den aanvang van 1620, ter vervanging
van hot in 1618—1619 belegerde oude fort, begonnen
was; dio oude stad ontwikkelde zich gaandeweg tot
een uitgobreide plaats, eerst aan don rechteroever
der Tji-Liwoeng, later ook aan den linkeroever. Ge
durende het bestuur van de Carpentier(Febr. 1623—
Sopt. 1627) kreeg do stad met haar straten, stegen,
burgwallen en grachten, aan do oost- en zuidzijde be
veiligd door een aarden wal met bolwerken, westelijk
aanleunende tegen de rivier, reeds een meer voltooid £ ]-* / .•
aanzion. Moest gedurende de eerste belegering intf ;
1628, het zuidelijksto deel van do stad, buiten do
..
)'• ;"V
omwalling, de latero voorstad, voor een botero ver- • /
... C'-V-dediging, verlaten worden, na hot voorgoed afslaan /. ^
van de inlandscho aanvallon in 1629, gingen do .
uitbreiding en do bebouwing der stad geleidelijk'
vooruit. Vóór 1650 had de stad zich reeds aan detrV^ ^‘w“ !
linkeroever der groote rivier uitgebreid en was zij
-V
ook aan die zijde ommuurd en van bastions voorzien.
In do bijkans 25 jaron van hot bestuur van Maetsuykcr (18 Mei 1653—4 Jan. 1678) schijnt do stad
en do zuider voorstad, gaandeweg geheel volbouwd
te zijn gowordon.
In hot oind dor 17de eeuw had zij do uitgebreid
heid on het karaktor verkregen, dio zij tot aan hot
oindo dor 18do eouw heeft behouden. Afgaande op
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de vele beschrijvingen, in den loop der tijden, van
de stad Batavia verschenen, alsook op de afbeel
dingen van haar uiterlijk aanzien, mag worden aan
genomen, dat zij het voorkomen had van een Nederlandsche stad, met aan elkaar gebouwde woningen,
die uitwendig veel overeenkomst hadden met de
huizen in het vaderland; zonder de galerijen of wa
randa’s dus van de woningen, die na de 18de eeuw
in de uitgelegde buitenwijken, Noordwijk, Rijswijk,
Weltevreden, Koningsplein e.a. werden gebouwd.
Alleen hadden alle huizen in de stad, en daarbuiten,
vrij sterk overstekende daken, als eenig voorbehoed
middel tegen de tropische zon. De stad met hare
beschaduwde burgwallen, hare vele aanzienlijke
woningen, haar druk vertier, moet den indruk van
een fraaie en welvarende plaats hebben gemaakt;
en nadat in het laatst der 17de en het begin der 18de
eeuw, do uit de stad naar buiten leidende wegen, als
die naar Antjol en naar Angke, het Molenvliet (se
dert 1656 gebruikt als toevoerweg voor producten),
de Jakatrasche weg vooral, meer en meer bebouwd
werden, met mooie landhuizen (thuynen genoemd),
omgeven door groote erven, waar de hoogere Com
pagnies dienaren en de welgestelden hun woon- of
ontspannings-plaats kozen, moet Batavia met zijn
buitenwijken, het aanzien hebben verkregen, dat
haar, met recht, den naam van „Koningin van het
Oosten” deed verwerven.
Aan openbare gebouwen had de stad, behalve het
stadhuis (het thans nog bestaande werd in 1710
voltooid, ter vervanging van een ouder), in het einde
der 17de eeuw, vijf kerken voor den Nederl. Gere
formeerden eeredienst: de Kasteelskerk (voltooid
1659, mèt het kasteel in het begin der 19de eeuw
afgebroken); de fraaie Hollandsche koepelkerk aan
het Stadhuisplein (vóór 1650 gebouwd, in 1808 af
gebroken); de Portugeesche Binnenkerk aan de
Kali Besar, hoek Utrechtsche straat (ingewijd 1673,
afgebrand in 1808); deMaleische kerk aan de noord
zijde van het toenmalige hospitaal, ter plaatse waar
thans de Javasche Bank is (ingewijd 1678); de Por
tugeesche Buitenkerk aan het begin van den Jakatraschen weg, buiten de ommuurde stad (ingewijd
1695, thans nog aanwezig); terwijl omstreeks 1750
nog een kerk, gelegen aan de Kali Besar Oost, nabij
het Kasteelplein, in de godsdienstige behoeften der
Lutherschen kwam voorzien. De uitgebreide scheeps
werf, aan den linker oever en dicht bij de oude mon
ding der groote rivier, waar al de Compagnie’s ommeslag op zeevaart gebied was opgelegd; het ambachtskwartier, in den zuidoostelijken hoek der om
walde stad, waarde fabryck (directeur der gemeen
tewerken zouden wij thans zeggen) zetelde, waar de
ambachtslieden der Complc. woonden en de Comp'es. slaven werden opgeborgen, waren de plaatsen
waar vooral de noodige handenarbeid werd verricht.
In het kasteel, een zeer groot vierkant fort, met bas
tions op de vier hoeken, en de noodige poorten, be
vonden zich de woningen van den Gouvemeur-Generaal en van de hooge Regeeringsambtenaren, de bureau’s en ettelijke pakhuizen, alsmede woningen en
kazematten voor de officieren en de bezetting in do
bastions. Van dat kasteel uit werd, gedurende het
grootste deel van het bestaan der O.I.C., het bestuur
over hare uitgestrekte bezittingen, hare nederzettin
gen, factorijen en kantoren gevoerd; vandaar uit
werd de handel met al de Oostersche volken, in en
buiten den Archipel, waarmede de Compie. in be
trekking stond, bestuurd en gezorgd dat de bewind
hebbers in Nederland de producten en handels
artikelen in ontvangst konden nemen; daar werd

jaarlijks bij het vertrek der retourvloot aan de be
velvoerende officieren van de rijk bevrachte schepen
het afscheidmaal geboden; daar werden de Oosterscho potentaten, die der Compie. hulde kwamen
betuigen, in plechtige audiëntie ontvangen. Dat
kasteel, aan de noordzijde van de oude stad gelegen,
in den aan vang door de zee bespoeld, later ten ge
volge van voortdurende aanslibbing, op honderden
meters van het strand verwijderd, werd van de stad
uit benaderd over het, thans nog bestaande kasteelplein, aan de zuidzijde waarvan do nog aanwezige
Amsterdamsche poort, de vóórpoort van den toegangshof dus, als eenig zichtbaar overblijfsel aan
den eigenlijken zetel van hot Compic’s. bestuur her
innert. Van het binnen-hospitaal, dat gedurende
vele tientallen jaren, vooral gedurende de 18de
eeuw, toen de gezondheidstoestand van Batavia
steeds slechter werd, ontelbare zieken opgenomen
heeft, en jaarlijks duizenden naar het kerkhof zag
uitdragen, is thans nog een klein deel overgebleven;
van do gebouwen der Javasche Bank, aan de Bin
nen Nieuwpoortstraat, is het oudere gedeelte gren
zende aan de Kali Besar, nog een overblijfsel van
het oude Compie’s. ziekenhuis. In den loop der
18de eeuw breidde de stad zich naar de west- en de
oostzijde, met aaneengebouwdo straten, buiten do
vestingwallen uit; meer en meer vestigden zich de
welgestelden aan de lanen en wegen, die naar buiten
leidden en deden daar de landhuizen bouwen, waar
van hier boven melding werd gemaakt. Daarentegen
werd de stad meer en meer bevolkt door Chineezen,
wier woonplaats ook voor een deel buiten de om
walling was. — In dien rustigen voortgang van do
stad kwam nog eenmaal ernstige stoornis. De ont
stane vrees, dat in de groote toeneming van de Chineesche bevolking een gevaar lag voor het Nederlandsche gezag, deed de Rcgeering allerlei onberede
neerde maatregelen nemen om die toeneming en den
invloed der Chineezen te keer te gaan, ten gevolge
waarvan de Chineezen, in October 1740 een dreigen
de houding aannamen en zich wapenden. Het ge
volg was een bloedige onderdrukking van den op
stand, waarbij vele duizenden Cliincezen omkwamen
en uitweken, en een groot deel van de stad, hot
Wester-Kwartier vooral, verbrandde. Eerst lang
zamerhand keerden de overgebleven Chineezen
terug, doch velen vestigden zich nu in het kwartier,
zuid-west van de ommuurde stad, dat nu nog de
Chineescho kamp vormt.
Tegen het einde der 18de eeuw ontvloden de inwonenden steeds meer de oude stad, om zich te ves
tigen in de buitenwijken, Noordwijk, Rijswijk en
Weltevreden; de toenemende ongezondheid dreef
hen, die het doen konden, naar buiten. Het was do
Gouvcrneur-Generaal Daendels, die aan het voort
bestaan van de stad, als zetel der Rcgeering voor
goed een eind maakte. Bij brief van 19 Maart 1809
schreef die Landvoogd aan don Minister van Kolo
niën: „dat het zoolang verwenschte Kasteel van
Batavia eindelijk door het Gouvernement-Generaal
en alle de daartoe behoorende bureaux en bedienden
geheel is verlaten, en geremplaceerd door een spaticuse woning, voormaals toebehoord hebbende aan
den heer Raad ord. Van Riemsdijk en gelegen half
weg de zuid er voorstad van Batavia en het fort Rijs
wijk, in een gezonde streek aan de Molenvlietscho
vaart,*) daar ter plaatse al de voomoemde comp*) Bedoeld gebouw stond aan het Molen vliotOostzijde op den hoek van de Prinsenlaan-Zuidzijde.
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toiren zijn geïnstalleerd en het Ligchaam der Hooge
Regeering ook provisioneel deszelfs zittingen houdt,
totdat een meer convenabel gebouw ton dien einde
zal zijn geconstrueerd, ’t welk op mijn voorstel
door de Hooge Regeering is goed gevonden te
plaatsen in de prolongatie O.-waarts van het plein
van Weltevreden”. Dat meer convenabel gebouw,
tot welks oprichting don 7en Maart 1809 door Daendels was last gegeven, was het bekende „Paleis”
of „Groote Huis” op het Waterlooplein, eerst onder
G. G. Du Bus voltooid on in gebruik genomen.
De meest doortastende Gouverneur-Generaal had
Batavia gesticht, een weinig minder doortastende
maakte, twee eeuwen later, voor goed een einde
aan haar luister.
Spoedig daarop volgde de verovering van de
stad, en weldra ook van geheel Java door do Engelschen in 1811.
Nog eenmaal slechts zou de oude stad, als zetel
der Regeering, een rol spelen; dit was toen op den
19den Augustus 1816, ingevolge het te Londen met
Engeland gesloten tractaat van 13 Augustus 1814,
de kolonie weder van de Engelschen werd overge
nomen. Die overgave door Sir John Fendall aan
de Nedcrlandscho Commissarissen geschiedde in het
oude Stadhuis, waar toen de Nederlandsche vlag,
voor ’t eerst, na 5 jaren weder word geheschen.
Literatuur. Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge. De op
komst v.h. Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Deel
IV, V en IX; vervolgd door M. L. van Deventer,
DoclXIII. ’s-Gravenhage—Amsterdam. 1862—1888.
— J. Nieuhof. Zee en Lant-Reize door verscheiden
gewesten van Oost-Indiën. Amsterdam. 1682. —
F. Valentijn. Beschrijving van Groot-Java. Batavia.
Deel IV, 1, van Oud en Nieuw Oost-Indiën. Dor
drecht—Amsterdam. 1726. —N. D. G. (N. do Graaf)
waarachter een
Beschrijving van Bat., enz
Dagverhaal v. d. Opstandt der Sinesen. Amsterdam.
1742. — J. W. Iloydt. Allcrneuester geographischund topographischer Schauplatz von Africa und
Oost-Indien. Nürnberg. 1744. — Batavia, do Hoofd
stad van Neerlands O.-Indiën in derzelver Gelegen
heid, Opkomst, enz. Amsterdam en Harlingen. 1782
—1783. 4 deelen. Herdrukt Amsterdam. 1799. —
Von Wurm Ij und von Wollzogon, Briefe der Horrn
... .auf ihren Rcison nach Afrika und Ost-Indien
in den .Jahren 1774 bis 1792. Gotha. 1794. — J. S.
Stavoi’inus. Reizc vhn Zeeland over de Kaap do
Goede Hoop naar Batavia, enz. Leyden. 1793. 2
deelen. Tweede reis. Leyden. 1797. — C. Swaving.
Batavia’s sanitaire geschiedenis onder hot bestuur
v. d. O. I. maatschappij. (Nederl. Tijdschr. voor
Geneeskunde. 1878.). — J. G. F. Brumund. Een
en ander van het oude Batavia. (Tijdschr. v.h. Bat.
Gen. v. K. on W. Deel XXV. 1879). — Het Ned
Ind. Plakaatboek, 1602—1811 door Mr. J. A. van
dor Chijs. Batavia—-’s Gravonhage. 16 deelen m.
syst. register. 1885—1900. — Daghregistor gehou
den in ’t Castoel Batavia. Met eenigc onderbrekin
gen, loopende over de jaren 1624, thans (1916), tot
1680; bewerkt onder toezicht van de Landsarchivarissen te Batavia, Mr. J. A. van dor Chijs en Dr. F. do
Haan; gedeeltelijk ook van de archivarissen Mr. J. E.
Heer es, Dr. H. T. Colenbrandor en Dr. J..do Hullu,
bij het Rijlcs-Archief te ’s-Gravonhago. Batavia—
’s-Gravenhage. 1887 tot heden. — Dr. F. do Haan.
Uit Oud-Batavia. Do Portugeescho Buitonkork. Ba
tavia 1898. —Vorschillondo artikelon over Oud-Ba
tavia, van H. D. H. Bosboom en Dr. J. L. A. Brandes,
in het Tijdschi-. v. h. Bat. Gen. v. K. en W., vei\schonon in de deelen XL, XLII—XLVII. 1898. 1900—
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1904. — Kaarten en platte gronden in het RijksArchief te ’s-Gravenhage, in het Landsarchief te
Batavia en in de Leidsche Bibliotheek.
Het tegenwoordige Batavia. Het
gebied van het tegonwoordige Batavia (de oude Stad
met de Voorsteden of buiten wijken) heeft eene opper
vlakte van 125 K.M2. en wordt bevolkt door ruim
162.000 inwoners, waarvan 15.000 Europeanen,
100 Japanners, 115.000 Inlanders, 30.000 Chineezen
en 2000 andere vreemde Oosterlingen (hoofdzakelijk
Arabieren). — Aangezien bevolkingsregisters niet
bestaan, zijn deze cijfers globaal genomen uit de
opgaven van wijkmeesters en hoofden van Inlanders
en Vreemde Oosterlingen.
Sedert 1 April 1905 is de hoofdplaats Batavia
eene „Gemeente” (ordonnantie in Ind. Stb. 1905
no. 204). sedert kort met een eigen Burgemeester.
De grenzen van de hoofdplaats en van de Ge
meente, welke samenvallen, zijn laatstelijk vast
gesteld bij Ind. Stb. 1904 no. 426. Het grootste
gedeelte van de Gemeente bestaat uit perceelen, die
in vollen eigendom zijn afgestaan. Daarnaast is nog
een klein gedeelte Landsdomein, hoofdzakelijk in
genomen door pleinen en parken, welke aan de Ge
meente in beheer zijn gegeven. Een niet onbelang
rijk gedeelte van het gebied der Gemeente Batavia,
voornamelijk doch niet uitsluitend dat gelegen bui
ten de bebouwde kom, wordt ingenomon door z.g.n.
'particuliere landerijen, — zie onder dien naam — die
in vroegere tijden in vollen eigendom zijn afgestaan
on waarop van toepassing is het „Reglement op de
particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek”.
De daardoor vooral in de bebouwde kom voorko
mende onhoudbare toestanden hebben de Regeering
bewogen voor enkele dier landerijen onteigening
voor te bereiden.
Administratief is Batavia bij Ind. Stb. 1908 no. 79
verdeeld in 2 districten Batavia en Weltevreden,
en 6 onderdistricten met name: Tandjong-Priok,
Manggabesar, Pendjaringon, Tanah-Abang, Gambir
en Sonen. Aan het hoofd van elk der districten staat
een districtshoofd (Wedana), aan het hoofd van elk
dor onderdistricten een Assistent-Wedana, behalve
van do onderdistricten Manggabesar en Gambir,
welke door don Wedana worden bestuurd. Over de
Wedana’s is een Patih gesteld. Politioneel is Batavia
mot inbogrip van Meester Comelis verdeeld in twee
afdeelingen welke afdeelingen zijn ondorvordeeld
in resp. 3 on 4 Sectiën. Het wapen der Gemeente is,
in navolging van het oude wapen der stad Batavia,
vastgesteld bij Raadsverordening van 8 Februari
1911: het wapenschild geflankeerd door twee
staande leeuwen en gedekt met do stedenkroon,
voort een ontbloot zwaard in een lauwerkrans, met
als ondorschrift hot devies van J. Pzn. Coen: „Disporeort niet”. De hoofdplaats bestaat uit 1° de z.g.n.
oude stad mot aaneengesloten bebouwing, 2° het
gedcolto van do nieuwe stad Weltevreden, dat meer
en meer het karakter van winkolbuurt en kantoorwijk aanneemt, en 3° het meor zuidelijk gelegen ge
deelte doorloopend tot en aansluitond aan de bebouwdo kom van do gomcento Meoster Comelis, dat
als woonwijk dionst doet.
Do oude stad vortoont thans nog zeer duidelijk
do sporon van haar ontstaan in den coihpagniestijd.
Men waant zich somwijlen in eon Hollandsclio bin
nenplaats mot haro grachtjes on ophaalbruggen. De
gebouwen zijn oud en hebbon grootondeels eon ver
vallen voorkomen. Do eonige nog eenigszins frisch
aandoende plok is het ruime stadhuisplein met het
karakteristieke stadhuis on mot een doorkijk naar
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de oude, niet zeer fraaie Kastcelpoort op het vroe
gere Kasteelplein. Op den achtergrond van het
Stadhuisplein bevindt zich het gebouw van jongeren
datum van den Raad van Justitie. Het overig oud
Batavia is een onoogelijk samenstel van grachten,
pleinen, stegen en sloppen. De breedere grachten
(w.o. de beroemde Kali besar) en straten vertoonen
de gevels van groote kantoorgebouwen, welke in de
laatste jaren meer en meer vernieuwd worden. De
Javasche Bank bouwde zelfs een indrukmakend
nieuw bankgebouw. Daarmede is tevens een einde
gemaakt aan het streven om de kantoorgebouwen
te verplaatsen naar het hooger en beter gelegen
Weltevreden. Oud-Batavia blijft dus kantoorstad
gelegen te midden van de handels- en woonwijken
voor Chineezen, Arabieren, en andere Oosterlingen,
zoomede uitgebreide Inlandsche kampongs. Dooi
de slechte watertoe- en afvoer verkeeren die wijken
en kampongs in een toestand van vervuiling en zijn
ze haarden van ziekten. Het centrum is het plein
Glodok, bij den ingang der voormalige Zuider Voor
stad, aan twee zijden omgeven door Chineesche en
Japansche hotelletjes, restauraties en warongs;
daar concentreert zich ook het nachtleven van don
ker Batavia. Aan een der andere zijden verrijzen,
als eene waarschuwing, de gevangenis voor Inlan
ders en het Stadsverband (hospitaal voor Inlanders).
De ongezondheid van oud Batavia is spreekwoorde
lijk; het heette in den compagniestijd „het graf der
Hollanders”. Het tijdens de Oost-Indische Compag
nie in de 17e eeuw gegraven netwerk van vaarten
en kanalen, waarvan de tegenwoordige grachten
van Batavia nog een overblijfsel vormen, diende tot
drie doeleinden n.1. 1° tot verdediging der stad,
2° voor de scheepvaart en 3° voor den afvoer van
faecaliën, tevens tot doorspoeling der stadswijken.
Het vormde als het ware het centrum van een uit
gebreid kanalennet, hetwelk meerdere rivieren on
derling verbond; van de Tji-Dani (Tjisödanè) tot de
Tji-Lintjing te Tandjong Priok; van de toenmalige
buitenwijken Noord wijk en Rijswijk tot aan zee. In
de buitenwijken werden de kleine kanalen voor de
bevloeiing der rijst- en suikerrietvelden bestemd en
uit. de rivieren of de grootere kanalen gevoed. De
hoofdstroom van dit complex was de Tji-Liwong of
„Rivier van Batavia”, oorspronkelijk uitmondende
in het tegenwoordige oude-Havenkanaal. Uit de
Tjiliwong werden zijkanalen gegraven o.a. de tegen
woordige Molenvliet, welke bestemd was o.m. tot
het drijven van buskruit - en zaagmolens en nog thans
oud Batavia met Noord wijk, Rijswijk en het verdere
Weltevreden verbindt. In hoeverre liet geheele kana
lenstelsel oordeelkundig was aangelegd en of het
aan de toenmalige eischen voldeed,is niet na te gaan,
Reeds in den Compagniestrijd bleek dat de waterverversching der stad veel te wcnschcn overliet . Vele
voorstellen en pogingen tot verbetering werden
gedaan. De toestand verbeterde echter niet en is
sedert slecht gebleven in tweederlei opzicht: bij
zwaren regenval kan het bandjirwater niet snel ge
noeg worden afgevoerd en loopen de laag gelegen
gedeelten van Weltevreden en Batavia onder, en
bij droogte is er geen water voor de noodige door
spoeling van goten en leidingen, ook doordat de
hoofdleidingen verzandden. Afdoende verbetering
is daarin nooit gebracht, al zijn de noodige plannen
ontworpen; eerst onlangs in 1913 is op a and ringen
van den Gemeenteraad een begin van uitvoering
gegeven aan een meer omvangrijk assaineeringsplan,
waardoor wellicht Batavia hare slechte reputatie
zal kunnen verliezen.

De door Daendels gestichte z.g. bovenstad of
Weltevreden, is met den weg Molenvliet, langs het
kanaal van dien naarn, verbonden aan de oude stad.
Die weg is een uiterst drukke verkeersader, zoodat
plannen bestaan een tweeden weg aan de andere,
Oostelijke zijde van de Molenvliet door te trekken.
Komende van de oude stad bereikt men allereerst
langs het gemoderniseerde Hotel des Indes de winkelbuurten Rijswijk en Noord wijk, waar in de latere
jaren vele moderne winkel- en kantoorgebouwen zijn
verrezen. Op Rijswijk staat ook de Sociëteit „de
Harmonie” en het Gouvernementshotel of paleis
van den Gouverneur-Generaal, d.w.z. het gedeelte
bestemd voor officieele recepties. Het voor bewo
ning bestemd paleis ligt aan het Koningsplein, eene
groote grasvlakte van ongeveer een uur gaans in
omtrek, de z.g.n. „long van Batavia”. Dit plein
is slechts aan de Noordzijde gedeeltelijk bebouwd
met enkele gebouwen, doch blijft overigens benut
voor race-baan, militaire oefeningen, tentoonstel
lingen, volksfeesten e.d. Het was vroeger geheel
thans nog slechts ten deele omringd door kapitale
woningen op ruime erven, allen gebouwd in namaakGriekschen stijl, met zuilengalerijen, niet zeer fraai,
doch doelmatig. In de latere jaren wordt de bebou
wing, ten gevolge van de stijgende grondprijzen,
intensiever, moderner, ondoelmatiger en nog on
fraaier. Het Koningsplein is aan de Oost-zijde, waar
ook het station Weltevreden van de lijn BataviaBuitenzorg zich bevindt, door de Willemslaan (oor
spronkelijk Allee de la belle Alliance) verbonden
met het Waterlooplein, dat hoewel toch nog van
respectabele afmeting minder groot is dan liet
Koningsplein en gezelliger aandoet. Noordelijk van
de Willemslaan strekt zich uit het Wilhelminapark,
een boomrijk park met de oude citadel Prins Frederik, thans wapenmagazijn voor de schutterij. In
het Wilhelminapark aan de zijde bij de Sluisbrug
tegenover het gebouw van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij is in 1898 een monument opgericht voor de op Atjeh gevallen helden: hel monu
ment is beter van bedoeling dan van uitvoering.
Het zelfde geldt van het monument op het Walcrlooplcin, voorstellende den Leeuw van Walcrloo.
Beter is een monument vlak voor de Willemslaan
gewijd aan de nagedachtenis van Generaal Michiels,
zoomede een opmerkelijk standbeeld van Jan Pie
terszoon Coen, dat echter in het niet verzinkt voor
het monumentaal „Paleis” of „Groote Huis” op het
Waterlooplein, dat het geheele plein aan de oostzijde
beheerscht. Dit gebouw is ingericht voor vergader
zaal en bureaux van den Raad van Indiciën van ver
schillende Departementen van algemeen bestuur.
Daarachter huizen de Algemcene Rekenkamer on de
Landsdrukkerij en ter zijde, in een afzonderlijk ge
bouw, het Hoog-gerechtshof. Een aardig gebouwd
Roomsch-Katholiek kerkje ligt aan den Noord-West
hoek van het Waterlooplein, ter-wijl aan den Zuid
oosthoek de militaire sociëteit Concordia onder het
geboomte schuilgaat. De omgeving is verder geheel
militair, officierswoningen, kazernes en hospitaal.
Door het Hertogspark, waarin de voormalige woning
van den thans naar Bandoeng verhuisden Legercom
mandant, gaande, komt men weer over do Tjiliwong
op het Koningsplein, voorbij de koepelvormige Protestantsche Willemskerk tegenover het hoogervermelde Station van de lijn Batavia-Buitenzorg. Aan
de overzijde van het Koningsplein, dus aan de West
zijde bevindt zich het merkwaardige Museum van
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, in Grieksch-Dorischen stijl. Daar-
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achter stroomt met haar bruino water de TanahAbangrivier, aan weerszijden begrensd door woon
huizen, welke zich steeds meer langs zijwegen West
waarts uitstrekken. Daar bevindt zich ook de Algemeene begraafplaats en een nieuwe kazerne met
bijbehooren voor de Vesting artillerie. Nieuw Bata
via strekt zich bezuiden het Koningsplein en Waterlooplein steeds verder uit, de Inlandsche bevolking
uit haar woonsteden dringende en de vrijgekomen
plaatsen overdekkende met modernen klein-villabouw. De mooie drukke met zware boomen be
plante verkeersweg van het Waterlooplein naar
Meester-Comelis langs Senen, Kramat en Salemba,
verliest haar karakter van buitenweg met ruime
buitens en krijgt het aanzien van een dorpsstraat,
en zoo verdwijnen ook elders de groene erven, welke
aan Weltevreden het aangenaam, rustige karakter
van tuinstad verleenden. Wel zijn er nog mooie
schaduwrijke wegen, maar de belendende perceelen
sluiten steeds meer de gelederen, waardoor het
stadsschoon verdwijnt. Een schepping van de laat
ste jaren met wel toekomst is de nieuwe villawijk
Nieuw Gondangdia met een monumentaal-kantoorgebouw voor de beheerende vennootschap en een
kleiner gebouw voor denNed.-Indischen Kunstkring,
waarin beneden een restaurant. De Inlandsche be
volking, door deze bouwwoede uit hare kampongs
verdreven, vindt slechts met toenemende moeite
een onderdak in gebrekkige woningen. Een modelkampong gelegen tusschen beneden- en bovenstad
moet in de behoefte voorzien. Daarvoor is beschikt
over een uitgestrekt terrein met over-cfude Chineesche graven tusschen de Prinsenlaan en den Jakatraweg. Niet ver vandaar, gaande langs don Jakatraweg komt men voorbij de voormalige woonplaats
van den landverrader Pioter Erberfelt. die in 1722
Ier dood werd gebracht en blijkens den daar nog
aanwezigen gedenksteen bovendien werd gestraft
met de eeuwigdurende verachting van alle volgende
geslachten, die op die plaats niet zouden mogen
bouwen noch planten. Iets verder aan denzelfden
Jakatraweg dicht bij de oude stad Batavia bevindt
zich de oude Portugccsche Buitenkerk — waarvan
hierboven melding werd gemaakt — die de rust en
de bekoring geeft eener oud-Hollandsche dorpskerk
en waarin nog mooie grafstcenen van bekende en
onbekende coinpagniesdienarcn benevens een eigen
aardige rococo preekstoel worden aangetroffen. De
Jakatraweg sluit zuidwaarts aan bij den weg Goenoengsarie, welke weer voert naar het Waterloo
plein en over de zeer drukke Pasar Senen naar tien
groot en weg naar Meester Cornelis. Vermeldens
waard aan dezen kaatsten weg zijn nog de Opiumfabriek en hot vroegere Gymnasium Willem III,
(thans Koning Willem III school). Andere openbare
gebouwen te Batavia, welke niet onvermeld mogen
blijven, zijn do uitgebreide Prins Hendrik- en
Koningin Wilhelminascholen gelegen aan den Vrijmotselaarsweg, loopende van het Waterlooplein
naar den weg Goenoengsarie. Daar bevinden zich
ook het J^ogegebouw, waaraan de weg zijn naam
ontleent, en de Lands-Koepokinriohting, tevens
„Instituut Pasteur”. Dichtbij op den hoek van den
Schoolweg is gelegen het Komediegebouw, dat een
gezellig zaaltje bevat voor concerten en komedievertooningon. Het gebouw is in beheor bij do Ge
meente Batavia. Als vereenigingspunten en gelegen
heden tot vermaak en ontspanning voor do meer ge
zeten leden der Europeesche bevolking van Batavia
gelden echter in de eerste plaats wol de Sociëteit „de
Harmonie” en de Militaire Sociëteit „Concordia”
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beide reeds hierboven genoemd en de aan den
Tjikiniwcg gelegen z.g. Planten en Dierentuin. Deze
drie voreenigingen hebben elk hun veelbezochte con
certen. De Chineesche gemeente heeft haar eigen
komediegebouw aan de Molenvliet halverwege Wel
tevreden en de oude stad, waar bioscoopverto
ningen, plaats hebben en Maloische komedie- en
operatroepen zich doen hooren. Bioscoopgcbouwen
zijn er te Batavia natuurlijk een aantal; de Inlander
kan daar veelal zien, hoe men zich als Europeaan
niet behoort te gedragen.
Als kerken vindt men, in de benedenstad de z.g.n.
reeds bovenvermelde Portugeesche kerk, de groote
Willemskerk aan het Koningsplein (oost), en do
fnieuwe of Haantjeskerk op Pintoe besi, welke thans
(1914) nieuw wordt opgebouwd. Dit zijn Protestan- • c. •
sche kerken. De katholieke kerk staat aan het
■
Waterlooplein, terwijl de Armeniërs een eigen klein
kerkje hebben aan den Zuid-Westhoek van het '•*'
Koningsplein. Een Engelsch kerkje staat op Para- •
.
patan. De Moliammedaansche moskeeën zijn in do benedenstad, evenals do Chineesche tempels. Op
verschillende plaatsen vindt men echter kleine
Moham medaansche bedehuizen.
Onder de ziekenhuizen moet in de eerste plaats
worden genoemd het ook voor niet-Militairen toe
gankelijke Militair Hospitaal gelegen niet ver van
het Waterlooplein ter plaatse waar vroeger zich
bevond het groote landhuis Weltevreden, bewoond
door verschillende laat-achttiende ceuwsehe Gou
verneurs Generaal; dan het stadsverband voor In
landers in de benedenstad, dat evenwel zal worden
verplaatst naar de grens van Meester Cornelis,
en als particuliere inrichting het ziekenhuis op
Tjikinie naast den Planten- en Dierentuin, in het
oude woonhuis van den Javaanschen schilder Raden
Saleh.
Aan groote industrieele inrichtingen is Batavia
niet rijk; genoemd kan worden de in 1913 aan den
mond van het Goenoeng Sari kanaal opgerichte
romanict-fabriek, waar allerlei springstoffen voor
militaire en particuliere doeleinden vervaardigd
worden. Voornamelijk is de plaats echter handels
stad en zetel van de Regeering, waardoor haar ka
rakter bepaald wordt. De ambtenarenstand is over
wegend, doch wordt welhaast overvleugeld door de
handels wereld, welke zich meer en meer uit breidt
door de vestiging van groote kantoren ook van
vreemde nationaliteit (vooral Engelschen). Door de
verplaatsing van het Departement van Oorlog naar
Bandoeng heeft onlangs het talrijko officierskorps to
Batavia cene belangrijke vermindering ondergaan.
Als een gevolg van de groote afstanden is het aan
tal middelen van verkeer groot en verscheiden. De
spoorlijn Batavia-Buitenzorg, vroeger toebehoonjnde aan de Nederlandsch-Indische Spoorweg
maatschappij, thans ingedecld bij de Staatsspoor
wegen, doorsnijdt geheel Batavia volgens de uitge
strekte lengteas en is daarom een gezocht verkeers
middel voor de handelslicdcn, welko hunne kantoron in do benedenstad hebben. Voor meer aan den
buitenkant wonenden zorgt do ceintuurbaan, welko
ook het hoofdstation van de Staatsspoorwegen op
Komajoran (niet ver van het Waterlooplein) pas
seert. Do spoorwegtoestanden te Batavia zijn. voor
den niot-ingowijdo eenigszins ingewikkeld als ecu
gevolg van do omstandigheid dat tot voor kort het
beheer over de lijnen in twee handen was. Thans kan
daarin verbotering worden gebracht door don bouw
van een centraal-station. Zoolang dat niet hot geval
is, moet men in hoofdzaak rekening houden mot 4
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hoofdstations, waarvan twee in do benedenstad en
twee op Weltevreden. Het hoofdstation Welte
vreden-Kemajoran zendt treinen uit naar KrawangKrawang-Poer wakartaPoerwakarta-Bandoeng,
Cheribon, naar Tandjong Priok en langs de ceintuur
baan, welke ook leidt naar het station Batavia Zuid
(Benedenstad). Het station Weltovreden-Koningsplein, zendt treinen uit naar Buitenzorg en verder,
en in de andere richting naar Batavia-Noord (Be
nedenstad). Batavia-Noord en Zuid zijn beide verbonden met Tandjong Priok en Batavia-Zuid bo
vendien met de Bantamlijn en het lijntje naar
Tangerang. Alles wordt thans geëxploiteerd door
de Staatsspoorwegen.
Voor het plaatselijke verkeer zorgen voorts een
stoomtram (van de Nederlandsch-Indische Stoomtram-Maatschappij) en een electrische tram van
de Bataviasche Electrische Tramweg-Maatschappij.
Zoowel de stoomtram als de electrische tram, be
schikken echter slechts over verouderd materieel,
en zijn dus_ weinig geriefelijk. Ze rijden bovendien
met te lange tusschenpoozen, zijn te duur en worden
weinig zorgvuldig bediend, zoodat zij veel concur
rentie ondervinden van de overal langs de wegen
aan te roepen wagentjes en dogkarretjes, die ook
wel niet van goede kwaliteit zijn, maar het voordeel
geven dat ze niet duur zijn en de passagiers brengen
precies op de plaats waar ze zijn moeten. Voor kleine
trajecten prefereert het publiek in het algemeen
deze transportmiddelen. De meer gegoeden beschik
ken veelal over een eigen voertuig van af een een
voudig tweewielig karretje tot de meest moderne
luxe-auto’s. Dit laatste vervoermiddel is voor de
groote afstanden, welke men dagelijks heeft af te
leggen zeer geschikt en het aantal automobielen
is dan ook te Batavia, in aanmerking genomen het
betrekkelijk geringe aantal inwoners dat de kosten
kan dragen, zeer groot. Dit komt het verkeer wel
ten goede, maar geeft overigens een groot bezwaar
door de zeer hinderlijke stofplaag; de toestand van
de wegen is n.1. niet al te best. De reinigings- en
besproeiingsdienst is nog zeer primitief ingericht,
•doch is ook over een zeer groote oppervlakte met be
perkte middelen niet goed in te richten; hetzelfde
geldt voor het onderhoud der wegen./
' De straatverlichting is over het'algemeen vol
doende en geschiedt door ruim 1500 gaslantaarns.
Het drinkwater wordt in onvoldoende hoeveelheid
verkregen uit artesische putten, op verschillende diep
ten geboord: het water wordt door leidingen gedistx-ibueerd, doch is niet smakelijk en dus niet voor
dadelijk gebruik geschikt. — Plannen voor eene
bronwaterleiding uit Buitenzorg van den Salak zijn
in voorbereiding.
De Gemeenteraad van Batavia, welke in verschil
lende behoeften van de ingezetenen heeft te vooïzien en daartoe het beheer heeft gekregen over do
wegen, -pasars, waterleidingen enz. wordt thans
voorgezeten door een burgemeester. Eigen po
litie heeft de Gemeente niet. De begrooting van
de Gemeente voor het dienstjaar 1914 beliep
ƒ1.004.038 aan uitgaven en hetzelfde bedrag aan
ontvangsten. Daarop was uitgetrokken:
voor het bestuur der gemeente............
ƒ 56.955
voor openbare werken........................
- 315.681
voor openbare gezondheid ................
- 19.332
voor reinigings- en besproeiingsdienst
- 98.875
voor drinkwatervoorziening...............
- 98.280
voor brandweer..................................
- 51.620
voor straatverlichting .......................
- 84.000
voor rooiwezen ..................................
- 20.730

'

i

voor inning van belastingen .............. / 13.700
voor begraafplaatsen .......................... - 35.182
voor slachtbedrijf ................................. - 48.185
voor pasars ............................................. - 40.320
voor grondbedrijf .................................. - 26.518
voor kunsten, wetenschappen en volks
vermaken .........................................
14.155
voor aflossing en rente der 41ji % obli
gatielening 1911 groot / 500.000 ..
30.675
voor uitkeeringen aan gemeentedienaren
wegens pensioenen enz.......................
29.000
voor subsidies aan plaatselijke vereenigingcn .......... ......... ............................
1.000
en voor onvoorziene uitgaven ..........
19.830
Onder de ontvangsten is de voornaamste post
een bedrag van ƒ 383.620 dat uit de algemeene geld
middelen van het Gouvernement ten behoeve van
de Gemeente is afgezonderd; het meerdere wordt
verkregen uit inkomsten uit de waterleidingen, het
rooiwezen, begraafplaatsen, abattoir en pasars enz.
en gedeeltelijk uit belastingen.
BATAVIA (BAAI VAN). De baai van Batavia
aan de N.kust van West-Java vormt een ongeveer
15 K.M. ingaande en tweemaal zoo lange bocht,
die ten westen bepaald wordt door kaap Oentoeng
Djawa en ten oosten door den hoek van Krawang.
In die bocht liggen een groot aantal riffen, verschei
dene kleine eilanden, als: westelijk: Kuiper-eiland
(PoeloeWoeroeng), Purmerend (P. Sakit), Onrust
(P. Kapal), Kerkhof-eilnd, Hoorn (P. Ajcr), Rot
terdam, Schiedam, Haarlem (P. Loesi), Amster
dam (P. Oentoeng Djawa) en Middelburg (P.
Ramboot) en oostelijk: Leiden (P. Njamoek be
sar), Enkhuizen (P. Njamoek ketjil), Alkmaar
(P. Damar ketjil) en Edam (P. Damar besar).
De meeste eilanden zijn begroeid en alle zijn omge
ven door koraalriffen, die aan de Z.W. zijde zeer
smal zijn, maar aan den N.O.kant ver afsteken. Van
w. naar o. vallen in de baai van Batavia de volgende
groote rivieren: nabij Oentoeng Djawa de ooste
lijkste mondingen van de Tjisedanè, de Angké, do
Tjiliwoeng, de rivier van Bekasi en nabij den hoek
van Krawang de westelijke mondingen van de Tjitaroem.
BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Zie GENOOT SCHAPPEN.
BATÈË KOEALA. Een landschap van de onderafdeeling Tapa Toean, afdeeling Westkust
van Atjèh, mot 636 geiegistreerde mannen. Be
hoorde oorspronkelijk tot Soesöh, word ontgon
nen door Pidiüsche peperplanters, waarbij ziel) la
ter ook lieden van Groot-Atjèh voegden. Betaling
der aan de Soesöh’sche hoofden verschuldigde peperrechten werd aldra geweigerd. Gevechten volgden,
die, door het huwelijk van Radja ICoeala, het hoofd
der Atjèhers in Koeala Batèë, met een familielid van
een der Hoofddatöps van Soesöh, eindigden met de
onafhankelijkheid van Koeala Batèë.
BATÈË (POELÖ) (Steen eiland). Een eilandje te
genover Oelèë Lheuë, vanwaar do Atjèhscho steen
houwers van Meura4sa vroeger een poreuse, licht te
bewerken steensoort betrokken, voor het maken van
fraai versierde grafsteenen (nisam, batèë djourat).
BATI-BATI. Districtshoofd plaats in de onderafdeeling Pleihari der afdeeling Band jermasin, res. Z.
en O.Afd. Borneo, Zie MALOEKA.
BATIKKEN. 1. Naam; doel; terrein. Het Jav.
woord batik, en werkwoord anibati k, is
letterlijk: stippel, stippelen; dan bij uitbreiding:
teeken, teekenen; namelijk met vloeibare was op
een ondergrond van wit katoen. Vandaar de hoog-
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BATIKKEN
Jav. termen sërat en njërat; en de Mal.
termen toolis en noelis (of mënoelis),
beide „schrift” en „schrijven”. De oorspronkelijkIndonesischo zin van den term, als speciaal: „tatoe
age, tatoeëeren”, is op Java reeds sinds tal van
eeuwen overgegaan in dien van: „was-tittcl, was
schilderen”.
Het doel van dit was-teekenwerk op wit katoen
is van oudsher op Java: het maken van was-plekken
van gewenschten figuurvorm op wit katoendoek,
die, door den aard der was als vastklevend dekmiddel, in een daarnavolgend koud of hoogstens lauw
kleurbad, géén verf zullen aannemen, en dus na de
verving en na wegsmelting der was in kokend water,
witte sierfiguren zullen achterlaten op het voor hot
overige uniform geverfde doek.
Het terrein van deze sierkunst is in onzen Indischen Archipel van oudsher Java; en wel zeer be
paaldelijk Midden-Java, het Java der Javanen.
Waar het voorkomt onder Madoereezen, waar hot
voorkomt of voorkwam onder Soendaneczen, is of
was dat vooral onder centraal-Javaanschen invloed.
2. Delcmiddel; en grondstof. Het dekmiddel is en
bleef tot voor circa 50 jaar: gewone gele bijenwas,
door een of ander toevoegsel iets taaier gemaakt van
vloeibaarheid. Door het groot verbruik van bijen
was voor dit doel op Java, kwam sinds oudsher het
overgroole gedeelte van prima-bijenwas naar Java
uit Timor; sinds ca. 1800 begon de concurrentie van
het goedkooper Europ. (vooral Galicische) aardwas
of ozokeriet; sinds 1905 die van do nog goedkooper
en bovendien op Java-zelf fabriekmatig gewonnen
paraffine (vooral van Tjëpoc, afd. Blora).
Van tocvoegselen tot die bijen-, aard-, of paraffine
was, Ls van ouds op Java het meest gebruikt de
zwarte, uiterst taaie was van do kleine zwarte bijt jes,
Trigona laevieeps Sm. (pers. meded. van den heer
Edw. Jacobson), in Jav. lantjëng of klant j ö n g geheeten. Een ander oud middel is damarhars, van Java’s overwal (Bornco, Celebes)komende,
vooral in de heldergele kwaliteit, de „katoog-hars”
(damar mata koetjing). Een modern middel, sinds
ca. 1880, is de gewone vioolhars of kolophoniumlmrs, uit do Ver. Staten vooral aangevoeld.
De grondstof was weleer, niet het op Java-zelf
geweven effen wit katoendoek (als zijnde te grof van
draad), maar het aan Zuid-Voorindic’s Oostkust
(o.a. Madapollam) on Westkust (o.a. Calicoet) ge
weven fijnere doek, dat ook in de 17e—18c eeuw
naar Europa ging;op Java geheeten mori, Mal.
m o c r i, m o c r i s, m o 1 i s (vermocdclijk een
oude Voorindische vakterm). En hoewel sinds ca.
1815 het Europ. fabriokslcatoon, vooral onder do
namen cambric (eigenlijk: Kamorijksch doek, n.1.
lijn-waad, d.i. effenwit linnon), calico, en mada
pollam, allo Voorindisch katoendoek van do Jav.
markt verdreef, bleef mori er do naain der grond
stof ; thans voor een groot deel in Twenthe geweven,
en naar verschillende merken (t j a p’s) nader onder
scheiden.
3. Vrouwen- en Mannenarbeid. Het batikken is op
Java van oudsher niet slechts een arbeid van vrou
wen, maar bovendien een vrouwelijk „fraai hand
werk” Hot was geen pure nuttigheidskunst, zooals
koken en weven; maar het was van den aanvang nf
een sierkunst, die tevens nuttigheidskunst was. Op
dit aristokratisch en vrouwelijk karakter werd pas
sinds ca. 1850 inbreuk gemaakt. Toen toch begon op
somniige kustplaatsen van Java (vooral Soerabaja;
later ook Semarang e.a.) het stempel-drukken mot
was in plaats van hot teekenen in was op to komen;
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het tjap’pen in plaats van batik’ken; en tegelijk
daarmede deed mannenarbeid zijn intrede, werd het
vrouwelijko „fraaie handwerk” tot mannelijk „be
drijf”. Men zal niet veel fout zijn door aan te nemen,
dat thans 2/3 der batikan’s (d.i. gebatikte goederen)
op Java nog in den ouden trant door vrouwen wordt
vervaardigd; maar 1/3 door mannen, met het voor
Java nieuwe procédé, dat zelf onmiddellijk weer
teruggaat tot het oude stempol-drukken in VoorIndië.
4. Het werktuigje, en het werktuig voor den arbeid.
De Javaansche vrouw die wit katoendoek met was
figuren gaat tcekenen, gebruikt daartoe een even
sierlijk als vernuftig werktuigje, van 4 a 6 c.M.
lengte, de t j a $ t i n g. Het bestaat uit een rood
koperen bakje in den vorm zoowat van een pijpekop, met van voren een omgekromd uitloop-tuitje
(do t j a r a t), en van achteren een spitsen staart
van hetzelfde metaal; welke staart gestoken wordt
in een bamboe-handvatjo dat naar den voorkant
schuin is afgesneden, waarna de hals van het tuitje
aan dat toegespitste bamboe-ondereind wordt be
vestigd met een vezelband je. Het geheel vormt aldus
een soort roodkoperen schrijfpen met reservoirtje
voor do heete was, in een klein bamboelid als koel
handvat bevestigd; samen 7 h, 9 c.M. lang. De lenige
en kunstvaardige vingeren van do werkster doen
het overige.
Naast dit standaard-typo van de tjanting, zijn er
dan nog eenige variaties dio voor bepaalde doelein
den worden gebruikt: de tjanting met 2 of 3 uitlooptuitjes boven elkaar, om inééns 2 of 3 evenwijdige
lijntjes te kunnen trekken; do tjanting met een zeer
nauw of een zeer wijd tuitje, om heel fijne lijnen
of erg grove vlakken in was aan te brengen; de
tjanting mot 4 a 7 fijne tuitjes in een krans om elkaar
heen om inééns een ornament van 4 a 7 stippen te
krijgen. Doch deze noven-vormen tellen samen
nauwelijks een derde van het aantal normale tjanting’s in gebruik. De diameter van een normale
t j a r a t is 1 m.M., en dit is dus tevens de breedte
van do normale was-lijn.
Het werktuig van den Javaansclien stempeldruk
ker is eveneens van roodkoper (on niet van hard
hout, zooals bij do Voorindische stcmpolnijverheid).
Do stempels (t j a p’s) variëeren van grootte, al
naar gelang zij dionen moeten voor binnenwerk of
randwerk van de mot wasfiguren te bedrukken katoenopporvlaktcn, maar de grootste blijven beneden
de 25 c.M. in het vierkant, de kleinsto voor rand
werk zijn ca. 5 bij 5 c.M.; onderaan bevindt zich
hot ornamont, als combinatie van ca. een c.M. opstaando koperreepjes, terwijl bovenover een hand
vat zich verheft dat voor de hand van den drukker
wordt omwondon. Het geheel is een & jour bewerkt
wafel-koper (zou men kunnen zeggen) met gekromd
handvat. Hoewel geenszins te zwaar voor een vrou
wenhand — zooals do drukblokken in onzo Europ.
katoendrukkerijon gewis zouden zijn —, worden zo
toch alleen gehanteerd door Jav. mannen.
5. De was-arbeid op het gereed gemaakte katoen. Het
eigenlijke batikken der Jav. vrouw blijft zuiver
teekenen in was uit do vrije hand. Slechts bij on
voldoend geoefenden, dan wel bij zeer ingowikkcldo
patroon-figuren, komen modcllon (p o 1 & ’s) to pas,
zijndo bobatikto katoenlapjcs of dito blad on Chineesch papier van 20 h 25 cM. in het vierkant, die
achter tegen hot wit katoen wordon gespeld on dan
nagotrokkon, gezien tegen hot licht. Maar do geoofonde batikster brengt slechts enkelo verdeollljnon
— van ’t binnenwerk of b ad an; van de rand13
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lijnen of seret’s;: van het zoogenaamde hoofd of
k a p a 1 a; van do eventueel in dat hoofd aan te
brengen scherpe driehoeken of toempal’s; van
eventueel in het binnenwerk noodige evenwijdige
lijnen of g a r i s a n’s — met potlood of houtskool
aan, en gaat dan uit de vrije hand aan ’t werk.
Alvorens echter met was beteekend te worden,
moet het katoen zooals het in den handel voorkomt
aan stukken of rollen (k a j o e h’s) van vaststaande
breedte (1—1.12 M.), niet alleen op de gowenschte
lengten van de te vervaardigen kleedingstukken
(saroeng; t a p i h of b ë bëd ; hoofddoek;
slendang; borstdoek) in stukken worden ge
scheurd en gezoomd; maar ontdaan worden van de
fabrieksappretuur, door uitwasschen en uitkoken.
Daarna volgt op Java het speciaal-Jav. oliëen (n g ë$ e 1 i) van het doek; zijnde het wringen en kneden
van het uitgewassclien stuk katoen in een mengsel
van olie (meestal d j a r a k-olie; ook wel k a t j angolie) met loog (meestal van asch van padi-stroo ge
maakt), ongeveer in de verhouding 1:1; en het
daarna blootstellen aan het tropische zonlicht van
het aldus geoliede doek. De chemische processen
bij dit specifiek-Jav. bad van oüe, loog, en fel zon
licht, wachten nog steeds op deskundig onderzoek
(verg. Rouffaer & Juynboll, p. 178—190; vorming
van oxycellulose ?; of colloïde-verschijnselen ?);
maar het praktisch resultaat is dit, dat het aldus
geoliede katoendoek is geworden: véél ontvanke
lijker voor opslorping en vasthouding van verf
stoffen, smijdig, zacht-roomig van tint, en licht
olieachtig van geur; te zamen vormt dit een deel der
eigenaardig charme en superioriteit van een goede
Jav. batik. Het aldus geoliede (ge-k ë t e 1-de) stuk
katoen wordt dan opnieuw gesteven (d i-s ë k o e 1),
en daarna murw en glad geklopt (of tegenwoordig:
gestreken). Dan pas is het doek voorden was-arbeid
gereed.
Even specifiek-Javaansch als de voorbereiding ïs
van het katoendoek, even specifiek Jav. is de wasarbeid zelve, doordat de batikster steeds aan den
tegenkant van het doek precies denzelfden arbeid
herhaalt, dien zij eerst aan den voorkant heeft vol
bracht. Heeft zij dien voorkant geheel of gedeelte
lijk toch bebatikt, dan keert zij het doek om, en
trekt, tegen het licht gezien, de wasfiguren op den
achterkant na; dus in spiegelbeeld. Deze dubbele
arbeid waarborgt bij het later volgende verven een
volstrekte eenderheid in kleur en in lijn aan beide
zijden van het doek; en onderscheidt de Jav.
batik’s scherp van de vooral door Tamil’s op de
kust van Koromandel eveneens met was-behulp
beteekende en daarna geverfde Palikat-doeken
(kaïn Pëlekat) e.a., die slechts éénzijdig be
werkt werden en worden, zoodat ze één goede voor
zijde hebben en één verkeerden teekening-loozen
tegenkant.
Bij den was-arbeid zelven, is de tropische warmte
een aanmerkelijk gemak voor het op temperatuur
houden van de heete, vloeibare was, zoowel in het
ijzeren kommetje (wadjan) op de Jav. vuur
test (a n g 1 o), als vooral in de kleine tjanting bij het
teekenwerk. Het telkens even scheppen van wat
heete was uit die wad j an, het doorblazen van
de vloeibare was aan den mond der t j a r a t opdat
er geen druppel zich vorme bij ’t weer beginnen van
het teekenwerk, is alles zoo eenvoudig bij een lucht
temperatuur van 25—30° C., vergeleken met de
moeite, die men in Nederland en Duitschland heeft
sinds er in ca. 1900 het batikken gepropageerd werd
onder artisten. De temperatuur waartoe de Jav.

batikster haar wasmengsel verhit, kan gemiddeld
gesteld op 130° C.; zoodra de was echter mocht gaan
roolcen, laat staan koken, moet het pannetje van
’t vuur gezet. Naar Jav. trant zit zij er bij op den
grond, het komfoor met pannetje naast zich, en
met het katoendoek over een laag rek (p ë n g g awangan, gawangan) voor zich heengeslagen,
terwijl ze haar linkerarm achter tegen het doek
aan houdt.
De Jav. stempeldrukker daarentegen zit op een
stoeltje (of staat) bij een tafel op een paar schragen,
waarover het katoendoek is uitgespreid, dat hij
met zijn koperen handvormen moet bedrukken. Hoe
zuiverder hij werkt bij het weer aanzetten van zijn
werktuig naast de reeds in was-stempel aangebrachte
figuren, hoe onzichtbaarder dus zijn „rapporten”
(de lijnen van aansluiting) blijven, hoe meer zijn
was-arbeid kan naderen tot de onzichtbaarmaking
van het tjap-procédé. Doch daar hij machinaal
werkt, in tegenstelling tot den vrijen sierarbeid der
Jav. batikster, zal juist de stage regelmaat van zijn
patroon-vormen den aard van zijn stempelwerk
blijven verraden tegenover de gevarieerdheid der
hand-batiks. Oók hij echter drukt zijn vormen aan
den weerkant van het doek opnieuw af, en heeft
daartoe — behalve bij rechthoekige patroonfiguren
— dus spiegelbeeld-t j ap’s noodig; het dóórschij
nen der donkere was door ’t katoen dient daarbij
tot geleide. Deze laatste verzwaring van het benoodigde stempel-materiaal bij allo schuine of onsym
metrische figuren, veroorzaakt echter, dat óók op
Java bij de getjapte doeken (kaïn tjapan),
vooral bij mindersoortige, vrij vaak éénzijdige was
bewerking wordt toegepast, zooals aan de Koromandel-kust; zoodat het verkregen doek na de ver
ving slechts één goeden kant heeft. Dat bij dit soort
goedkoopc kleedjes ook geen sprake is van zorg
vuldig voorbereiden door olieën, spreekt vanzelf.
Dit is de primaire was-arbeid op het nog onge
verfde katoen; over latere was-bedekking na de
eerste verving, zie hierachter sub 6.
6. De verj-arbeid, 'primair en secAindair. Het al
oude, oorspronkelijke verven op Java, volgend op
primairen was-arbeid, is geweest: Blauwverving met
indigo. De overgrooto gemakkelijkheid waarmee
indigo-blauw zich laat inverven als indigo-wit (indicaan), bij gebruik van een gistingskuip (rcduceerend bad) van gewone temperatuur, en onmiddellijk
dan bij blootstelling aan do lucht tot in het hart van
de katoenvezcl oxydeert tot indigo-blauw (indigotine), dat lichtecht en waschecht is; bovendien alle
schakeeringen zal vertoonen van lichtblauw tot metaalglanzend blauwzwart, al naarmate men het doek
korter of langer blijft „soppen” of „doopen” (Jav.
t jël o ep) in die blauwkuip; — maakt de indigo (het
„Indische” kruid bij uitnemendheid), dat sinds oertijden overal voorkwam in onzen Archipel1), tot de
ideale verfstof èn van kleur èn van kracht èn van ge
mak op Java, in verband mot het batik-procédé.
De meest antieke Jav. batik’s zijn dan ook gewis
de enkel wit-en-blauwe met wasuitsparing verkre
gen doeken, zooals tot voor kort het ouderwctscho
Cheribon-gebied ze nog gaarne maakte. Het Jav.
woord voor blauwverven (m ëd ö 1, van wëdël), heeft
) Het oudste Hindoe-Jav. rijk, in de 2e tot 5e
eeuw A° D. op West-Java (het Buitenzorgsche)
heette zelfs: TaROEMa, d.i. „Indigo-land”! Het
Mal. en Soend. woord taroera = indigoplant,
is met zijn varianten (Jav. torn) algemeen-Indo
nesisch en Filippijnsch.
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dan ook als kr&md-inggil: njëlëp (van tjëlëp),
zijndo niets anders als een vervorming van hot
bovengenoemde tjëlocp. De Jav. blauwkuip is dus
van oudsher het Jav. verf-„sop” bij uitnemendheid.
Na dezen primairen verfarbeid van het blauw
verven komt het doek onmiddelijk gereed als wit-enblauwe batik, zoodra men het was gaat afsmelten
in een bad van kokend water; de was „zakt weg”
(Jav. lorod) daarbij.
Nu komt echter de wensch naar meer kleurigheid;
en daarmee de secundaire batik- en verf-arbeid.
Want, ovenals men door wasbedekking liet wit
behoedde tegen blauw worden, evengoed kan men
nu op het wit-en-blauwe doek door nieuw bedekken
met was, al naar keuze, het blauw behoeden tegen
wijziging geheel of ten deele, en tevens hot wit nu
geheel of ten deele blootstellen aan een nieuwe
(tweede) sapverfjdan wel, door part ij trekking van
complementaire kleurverschijnsels (blauw -f- geel =
groen; blauw -j- bruin = zwart), tegelijk, niistde
zuivere nieuwe kleur, een complementaire kleur als
derde kleur in verven.
Het oudste, en tevens het nog altijd fraaiste, en
meest aristocratische type van Jav. batik, wordt bij
zulke driekleurighexd gevormd door de kairCs sogan,
de wit-blauw-bruine doeken, die door de Vorsten landschc batiksters in uiterste perfectie gemaakt
worden; de Jogja’sche daarbij iets somberder van
blauw; de Solo’sche meer tintelend van bruin, mees
tal ook met bruingele bijtint, en inderdaad superi
eur door stralenden gloed. De door de k ë £ e 1 (het
bad van olie + loog) roomig geworden tint van den
wit blijvenden ondergx-ond verfraait tevens het
kleurenspel van blauw en bruin.
Bij deze Bruin ververij treden drie nieuwe factoren
op: 1° het afkrabben (ngê r i k) of af schrappen (ngërok, n g 8 r o o k) van was op sommige plekken,
die slechts voor T aannemen van nieuwe sapverf ont
bloot moeten worden, om aldus den omslachtigen
arbeid van totaal wegsmelten en weer nieuw opbren
gen van veel was te ontgaan; 2°. het feit, dat de brui
ne vloeistof, de sogan (uit s o g a-bast; Pelthophorum ferrugincum Benth.) niet koud kan inge
verfd worden zooals indigo, maar een lauw klcurbad vraagt; 3°. liet feit, dat do enkel ingeverfde
bruine soga-kleur zelfs op het geoliede Jav. katoendoek niet voldoende pakt om bestendig to wezen,
maar nog gefixeerd moet worden in een bad van zgn.
s a r e n of „essence”.
Het afkrabben met een bot mesje van plekjes was,
weerzijds natuurlijk, is een handigheid die zichzelf
verklaart; het geeft tijdbesparing, en is technisch
mogelijk doordat (zie sub 5) het witte katoendock,
na uitkoken en oliccn, opnieuw gesteven is geworden
mot st ijfsel van gewone rijst (géén kleefrijst 1) on glad
geklopt, alvorens voor ’t- eerst bebalikt te zijn ; d.w.
z. de batik-was ligt óp het doek aan weerskanten,
maar trok niet in de vezels. Of men dit afkrabben
toepast, of niet, zal afhangen van do verhouding
lusHchen licht (wit) en donker (gekleurd) in het to
vervaardigen doek. Moet de meerderheid van het
doek licht blijven — wat in Jav. lalar poctih of „wit
te ondergrond” heet — en dus liefst van begin tot
eind met dezelfde was bedekt, dan zal men het af
krabben graag toepassen; doch moet hot doek in
hoofdzaak donker van tint worden — in Jav. lalar
irëng, d.i. „donkere (eigenlijk: zwarte) ondergrond”
— dan kan vaak het totaal wegsmelten dor eerste
was, en het snol weer afdekkon van den vorkregen
blauwen ondergrond mot een grove tjanting (een
zgn. tjanting pënembok), of deels zolfs mot con kwast
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(djëgoel), verre de voorkeur verdienen boven het
peuterige wegkrabben.
Het lauwe soga-kleurbad eischt enkel zekere
voorzichtigheid; het mag niet boven 45° C. komen,
wat de geoefende verfstcr met de hand waarneemt;
anders toch zou de waslaag gevaar gaan loopen. Het
feit, dat hiervoor de bast van den soga-boom — in
uiterlijk type: als een fijne tamarinde-boom — uit
gekookt wordt, welke boom eenigszinsop Oost-Java
voorkomt, maar vooral op Flores, Tanah Djampea,
en andere oostclijko eilanden, zoodatdebast op Ja
va wordt aangevoerd door vooral Boegineezen, be
wijst al dat deze soga-verving op Java iets is van
later tijd; inderdaad, pas in 1769 voor Soerakarta
en in 1787 voor Bantam absoluut bewezen kan wor
den (verg. :Rou£faer & Juynboll, p. 290—292)--In dat
soga-bad komt voor een klein deel voorts te pas de
bast van den veel op Java voorkomenden t i n g iof t ë n g a r- rhizophoor (deels Bruguiera parviflora Bk, deels Ceriops Candolleana Am.), alsmede
de bloemen van het saffloer-kruid (k ë m b a n g
p o e 1 o e; van Carthamus tinctorius L.), en het kernhout van het zgn. geelhout (tëgërang of këdër a n g; C'udrania javanensis Trécul). Voor 3 soort
recepten van zoo’n echt Vorst en landsch soga-bad,
alsmede voor de door Dr. Vorderman waargenomen
temperatuur (41° C.) dezer bruinkuip, zie 1. c. p.
359—365.
Het fixeeren van de bruingeverfdegedeelten inde
s a r e n of „essence” is feitelijk het toepassen van
een, liefst weer lauwwarm alkalisch bad van óf sui
ker -f- kalkmelk (aldus in Midden-Java), óf potasch
-f- kalkmelk wat gist on arak (aldus bij Cliineezen
to Batavia); terwijl dan in de Vorstenlanden, met
name Solo, na het afsmelten van alle was in heet wa
ter, voor do betere batik’s een tweede s a r e n-bad
volgt voor het gereede doek, dat, door toevoeging
van aluin on van sari tjina (ongeopende
bloemknoppen van Sophora japonica L.),tevens een
sterker beits en een zwak geelbad is geworden; waar
naast do allerbeste batik’s nog een ander soort s a ren, en nu bepaaldelijk lauwwarm, als fixeerbad
krijgen, dat sterk is aan gezoet. Zie ook die drie re
cepten 1. c. p. 365—377. In de s are n, die de finish
ing touch geeft aan do mooie ltaïn’s sogan, ligt
overigens een groot stuk geheim van de Jav. verfster.
Gohëól anders verloopt de Roodvervorij van ba
tik’s. Hoowel gewis op Java gedurende dé 18e eeuw
ontstaan door invloed van Moh. Voor-Indiërs (waar
schijnlijk vooral Kod j&’s, d.w.z. Guzeratton), die van
ouds het roodvorvon mot. mcekrap-wortels en Vooraziatische aluin in een kokend verfbad kenden, en
groote voorliefde steeds toonden voor rood, gebeurt
de Jav. roodvorverij: 1°. geheel koud, 2°. oogenschijnlijk zonder gebruik van aluin als roodbeits, immers
enkel met toevoeging van d j i r a k-bast(Symplocos fasciculata Zoll.) bij den bast van dcnlnd. meokrap-boom, den Mal. mëngkoodoe (Morinda
tinctoria Roxb. = M. citrifolia L., Jav. p a t j e);
3°. vóór alle blauioverving — laat staan bruinverving
— van het gcoliedo doek; 4°. door inwrijving (zolfs
voorzichtigo inkneding) van een koude verfbrij, uit
gelijke doelen fijngewreven mëngkocdoc- en djirakbast bestaande, op het primair bebatikte doek. Dit
procédë is zóó afzondcrlijk-Javaansch, bovendien
zóóveel zorg en voorzichtigheid eischend bij dat in
wrijven der verf pap op het bewasto doek aan weerskanten, dat men zich haast verbaast hoo dit op de
Jav. kustplaatsen, mot namo Sëmarang, dan ook
Choribon, Lasëm, Soorabaja on Batavia, zoo sterk
ingang heeft gevonden sinds ca. 1800, dat do Jav.
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kaïn bangbangan of „gorood verfde doeken”
zelfs oen derstandaard-typon zijn geworden van wat
de was- en verfkunst op Java vermag. Voor hot al
lermerkwaardigst bewijsstuk dat men in 1707 te
Soorabaja reeds het koude inverven van mëngkoe•doe + djirak op geoliede (gekëtel’de) effen katoen
garens — dus nog niet op bebatikt katoendook 1 —
kende, zie Rouffaer & Juynboll, p. 332—334; alwaar
p. 344—352 ook do uiteonzetting staat van het
niet minder merkwaardige feit dat pas in 1901
■(door Fel. Driessen) pertinent onderzocht en gevon
den is, hoe de djirak-bast, die steeds op Java als 1: 1
of 1:2, toegevoegd wordt aan den mëngkoedoebast, aluin-houdend is tot 10% toe. De Jav. batiksters, die dus schijnbaar vermochten rood te verven
zonder aluin, gebruikten langs louter empirischen
weg een bast, die aluin bevatte, welke als roodbeits werkte zonder dat zo ’t wisten. En pas na
die roodverving langs den kouden weg van het
geoliede en bebatikte doek, zal do Jav. werk
ster eerst alle dekwas afsmelten, en dan de deelen
met nieuwe was weer bedekken die ze hetzij zuiver
rood hetzij zuiver roomig wit behouden wil, opdat
ze in do nu meestal volgende blauwkuip deels blauw
deels zwart (door rood + blauw) kunnen worden.
Waarna nog vaak een plaatselijke geelverving volgt
— vooral bij de in Grësik, Lasëm, of Batavia (in
kampoeng Karet), als locaal type vervaardigde ba
tik’s —, die echter ook vaak met een penseel geheel
koud, en tegenwoordig steeds in aniline-verf wordt
aan gebracht .
7. Moderne invloeden bij het Jav. verven. Hier ra
ken we aan de nieuwe ververij-methode, sinds ca.
1900 op Java hand over hand toegenomen in de batikkerijen 1), na de uitvinding der eerste „teer•kleurstof” in 1857 in Engeland (mauveïne, door Perkins), on de verbazende ontwikkeling in Duitschland sedert ca. 1865 van dit nieuwe denkbeeld tot
de industrie der „teerkleurstoffen”; welke industrie
zelve weer veel goedkooper kon gaan produceeren
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na do opkomst der cokos-ovens (ca. 1885), waar
door rechtstreeks kot benzol on antkraceen worden
gewonnen, die resp. do talrijke aniline- en alizarineverven geven. Ja, zelfs de op Java oer-inkeemscke
blauwververij is na ca. 1900 al sterker onder den
concurrentie-invloed gekomen van do synthetische
indigo; hot eerst in 1880 in Duitsckland samenge
steld (door Baeyer), en vooral sinds 1901 uit benzol
voor den kalven prijs der natuur-indigo verkregen.
Evenwel is kot nog niet mogelijk thans meer te ge
ven dan eenige algemeene cijfers en opmerkingen.
Een deskundig onderzoek heeft in Indië nog niet
plaats gegrepen naar den eigenlijken aard der ge
duchte deels doodelijko concurrentie, door de Duitsoko kleurstoffen nijverheid steeds sterker aange
daan aan de Ned.-Ind. autocktkone verfkunst voor
weefsels, vlechtwerk, en (op Java) batik’s. Het werk
van Rouffaer & Juynboll, compleet gekomen in mid
den 1914, werd voor den tekst afgesloten in eind
1905; in het in 1916 verschenen werk van Jasper &
Pimgadie vindt men slechts enkele terloopscho mededeelingen over het gebruik van een paar anilineverven; in het door H. E. Steinmetz samengestelde
„Overzicht van de uitkomsten der gewestelijke on
derzoekingen naarden Inlandschen handel en nijver
heid” (Batavia 1909, 2 dln.; zijnde VI a-b der serie
Overzichten), vindt men in dL I, p. 57—105 wel een
overzicht der Jav. nijverheid in ’t algemeen, en p.
105—113 speciaal over het batikken, maar de Vor
stenlanden bleven buiten die„gewestelijke onder
zoekingen”, en wèl wordt over do (uitwendige) con
currentie der Europ. katoendrukkerijen gesproken,
doch niet over die (inwendige) der Duitsche kleurfabrieken.
Hoe geweldig deze laatste echter is, blijkt uit do
cijfers van den invoer van kunstmatige indigo on
zgn. aniline-ldeurstoffen op Java en Madoera, gepu
bliceerd in do 3 dln. van het „Verslag omtrent Han
del, Nijverheid en Landbouw van N.-I. gedurondo
1913—1915” (Batavia, 1914—16):

!j .

I

!

*'

:*■

:

H
II

,!

!

i

i

i,

1911

1912

1913

1914

610
134

682
230

1063

075
261

1915

!

I;'

ii

!

;l
lil

ii
■
;

■

Kunstmatige indigo___
„Aniline-kleurstoffen ”..

in / 1000.
in 1000 KG..

In 1913 dus: een invoer van meer dan 1 mill. gul'den synthethiseke indigo op Java en van 262 ton
„aniline-ldeurstoffen”2); in 1914: — nadat Duitsckiland bij ’t uitbreken van den wereldoorlog den uit
voer in begin Aug. verboden had — toch nog altijd
van 63/t ton gouds synth. indigo, en een onvermin
derde gewichtshoeveelheid „aniline-kleurstoffen”;
pas in 1915 een zéér groote vermindering van beide.
-Geen wonder, dat de Indische Regeoring, toen plot*) Vóór 1900 werden aniline-verfstoffen op
•Java en Sumatra reeds geruimen tijd gebruikt bij
■de zijde-industrie (p 1 a n g i-vervaardiging, voor
aal te Soerabaja; zijdeweverij te Grësik, op Atjeh,
•in Minangkabau, Siak, Palembang, Bali), omdat
zijde zooveel makkelijker daarmee te verven is
dan met plantaardige kleuren. De Leidsche katoonfabrikant Fel. Driessen ontmoette ze aldus
reeds in 1884 op Java, bij plangi op haast geheim
zinnige wijze gebruikt.
*) De cijfers voor 1912 en 1913 staan foutief in
't Verslag over 1913 (Batavia 1914, p. 131); ze
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seling in 1915 moeilijkheden rezen (men vergelijke
daarover hot vermelde „Verslag gedurende 1915”,
Batavia 1916, p. 144—145), en do prijzen der op
Java nog beschikbare kunstmatige verfstoffen uit
Duitscldand tot fancy-peil opliepen, den in voor weer
mogelijk trachtte te maken door eerst met Ind. Stb.
1915, n° 449 voor indigo-alleen een uitvoerverbod
vast te stellen, en daarna door n° 564 voor allo
„kunstmatige kleurstoffen”. Zoo kwam in Doe. 1915
weer do eerste partij op Java uit Duitsckland aan,
werden verbeterd in dat over 1914 (Batavia 1915,
p. 175; zie daar toch p. III—IV vooraan, mot
noot); die over 1915 zijn voorloopig. — Blijkons
de „Ge-gevens betreffend ede nijverheid in N.-I.”,
I, Batavia 1916, p. 25, was het totaal van dezen
invoer in 1913: „ongeveer 900.000 K.G. kunstma
tige kleurstoffen (in hoofdzaak indigo en alizarine)”. Dat wil dus zeggen (zie boven de tabel):
dat van den totalen invoer van al deze verven de
kunstmatige indigo méér dan twee derde van het
gewicht telde in 1913.
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veilig voor uitvoer buiten Ned. Indië; immers, de
blauwvervorij op Sumatra (vooral Padang), do zijde
weverij aldaar on op Bali, de kleurryko katoenweve
rij op Celebes, voorzien zich weer via Java.
Hoeveel van die zgn. „aniline-kleurstoffen”, inder
daad echte, aniline-kleurstoffen (van benzol verkre
gen), hoeveel alizarine-kleurstoffen (van anthraceen
verkregen) zijn, blijkt heelemaal niet uit die officieele publicatie; evenmin zijn de kleuren zelve gespe
cificeerd. Volgens een vakman hier te lande (Eel.
Driessen) zou van de aniline-kleurstoffen vooral m ethyleenblauw (of azurine) en methylviolet ingevoerd worden, dan ook aniliner o o d (of fuchsine); van deanthraceen-kleurstoffen
vooral alizarinerood, en misschien ook a 1 izarinebruin, alsmede alizarineoranje
(hoewel dit laatste wel bij Ind. weefsels, doch schaars
op batik’s te pas komt). Dat voor het geel meestal
de aniline-verfstof auraminc thans gebruikt
wordt, blijkt uit Jasper & Pirngadie, l.c.p.45;envermoedelijk evenzeer voor groen de d°, ’t methylgroen; en dat wel omdat hetinlandsche verfmid
del voor geel (kurkuma) allerminst waschecht is,
en dus ook het vroeger daarmee verkregen comple
mentaire groen (door indigo + kurkuma) evenmin
waschecht was; terwijl het geheim van ’t prachtige
Franquemont-groen ten grave schijnt gedaald te zijn
met den dood van deze Sëmarang’sche nonna (t 10
Juni 1867), de éénige wel die baar eigen naam
beeft weten te geven aan een bepaald soort batik’s,
mot krachtig en waschecht grasgroen (de zgn. kaïn
Prankëroon). Dat dit bovenstaande in hoofd
zaak juist moet zijn, blijkt uit de in 1913 te Batavia
verschenen „Beknopte handleiding voor warenken
nis ten behoeve van den dienst derin-en uitvoerrech
ten en accijnzen in N.-I.”, waarop p. 113 de „kunst
matige alizarine” wordt behandeld, op p. 115—116
het „anilinerood” (of fuchsine; „niet kleurhoudend”
wordt er bij gezegd), op p. 119 de „synthetische in
digo”, op p. 121 hot „methylviolot” en „anilineblauw” (azurine), op p. 23 hot „Parijzergrocn” (of
mothylgroon). Maar niet worden daar reeds vermeld:
auraminc (dat toch gewis veel gebruikt wordt),
noch de alizarine-verven voor oranje of bruin; trou
wens: het heole soga-bruin wordt daar onvermeld
gelaten, evenals alle inlandsche verfhouten.
Nu komt oranje zeldzaam voor op batik’s, zelfs
op batik’s naar den meest modernen trant toPëkalongen vervaardigd. Zwart komt meer voor, vooral
in Chin. balikkerijen (Batavia, Sömarang, Lasëm;
voor zgn. Chin. rouw-saroengs’s of k a ïn k 8 1 ö n gan), en zal dus vermoedelijk tegenwoordig mot
anilinezwart worden ingoverfd, in plaats van gelijk
vroeger vrij gebrekkig als complementaire kleur
(blauw -f bruin; of rood -j- blauw). Doch m.i. kan
alizarinebruin alléén aangewend worden in de tjapny verheid, voor de goedkoopc on goedkoopste batik’s
dus; maar zal hot schitterende en verf-cchto sogabruin óók thans op Java nog buiten mededinging
gebleven zijn bij het maken van allo hand-batik’s,
type kaïn sogan.
Al hot nadere technische omtrent de wijze waar
op deze aniline- en alizarine-verven thans worden in
geverfd op Java, is voor buitenstaanders vooralsnog
onbekend. Vermoed mag worden dat do anilinoverven(do zgn. „basische kleuren”) voor hun inordant genoog hebben aan den geolied on katoengrond,
dat specifiek-Jav. verschijnsel; hoe do mooilijker in
te verven alizarine-kleuren nader vastgolegd wor
den, hetzij mot een oplossing van minerale aluin,
hetzij mot een uittreksel van don inheemsohon dji-
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rak-bast, of met iots anders, is alleen aan ingewijden
bekend; en of het kunstmatige alizarinerood — dat
(samen met synthetische indigo) gewis het sterkst
op Java gebruikt wordt, ter vervanging van den
méngkocdoc-bast, dio vroeger in hoofd zaak door
Boegineezen op Soerabaja en GrSsik werd aange
voerd van de Oostelijkcr eilanden — ook thans nog
éérst wordt ingoverfd op het geoliede en bebatikte
doek, dus vóór alle blauw of andere kleur, is even
eens nog niet zeker. Dat er zelfs in de ouderwetsche Jav. indigo-kuip, zijnde een gistings-kuip met
behulp van wat toegevoegde suiker, en wat kalk
(om de kuip alkalisch te houden; (zie Rouffaer &•
Juynboll, p. 316—330), thans ten deele verandering
is gekomen, blijkt u>t een pers. meded. van den heer
Fel. Driessen voomoemd, dat „tegenwoordig ook deijzervitrioolkuip veel toegepast wordt, terwijl men
in Oost-Java reeds zoover is gekomen dat men de
zinkkuip gebruikt” (verg. op. cit. p 317 noot 1 over
deze twee Europ. blauwkuipen).
Het zou echter een schoone taak wezen voor het
Departement van L. N. & H. zoovéél mogelijk het
voortbestaan der autochthone ververij op J ava, met
name van het eigen indigo-blauw, soga-bruin, en
mëngkoedoe-rood, als zijnde alle drie van primakwaliteit, te behoeden voor verval. Een technischcoloristisch onderzoek door een bekwaam chemicus
zou daarvoor allereerst aangewezen schijnen.
8. Economische beteekenis van het batikken. De
resultaten van den Jav. was- en verfarbeid bestaan
zoo goed als uitsluitend in kleedingstukken voor inlandsch en tropisch gebruik; allerméést de SAROENG’s of „kokerdoeken”, als het meest alge
meen gebruikte type „japon” voor Jav. vrouwen en
Indische dames; dan alle BëpëD’s voor MiddenJav., speciaal Vorstenlandsche mannen, en de TAPIH’s voor veel vrouwen, samen genoemd Mal.
KAÏN PANDJANG, en beide „omslag-doeken ”
voor het onderlijf; dan de HOOFDDOEKEN (Jav.Mal. kaïn kapala, Jav. i k ë t), alleen voor
mannen, maar van groote verbreiding ook buiten
Java; do SLENDANG’s of omslagdoeken voor
vrouwen, nog méér algemeen door Indië verbreid;
de KëMBëN’s of borstdoeken, speciaal door Vor
sten landsche vrouwen gedragen, in plaats van of sa
men mot een bad joe; alsmede nog het speciaal-Jav. galagewaad voor een man (dodo t), of
in de Vorstenlanden aan do hoven voor een vrouw
(sampoor), dio resp. een in de breedto dubbele
bëbëd of tapih kunnen genoomd worden. Voor de
7 eerste, zio dio woorden en op KLEEDING.
Het verbruik van dezodiverso gebatikte kleedingstukken bij do ca. 30 milliocn inlanders op Java is
geweldig; behalvo do BADJOE’S (die nimmer van
batik zijn; zio dit woord), draagt op Midden- en
Oost-Java do man een böböd-f-iköt van batik,
do vrouw veolal haar t a p i h, en in do Vorsten
landen steeds haar këmbön; do tapih is echtor vaak ook geweven, terwijl in Wcst-Java meest
oen geweven kokordoek gebruikt wordt. De slen
dang is haast algcmecn-Indonesisch voor vrou
wen geworden, dio Mal.-Jav. invloed hebben onder
gaan ; hetzelfde geldt, hoewel niet in die mat o, voor
den hoofddook bij mannen, te minder toch, nu, na
de opleving van den Islam sinds ca. 1910, het fluweolon inutsjo woor don hoofddook gaat vordringon
in onzen Archipol. Voorts is hot verbruik van de
duurdoro soorten gebatikte saroeng’s bij do honderd
duizenden Chin. vrouwen, on do duizendon Europ.
dames in Indië enorm. Waarnaast nog een vry grooto hooveclhoid, meest goedkooper en getjapto, soor
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tjapte batik’s (Mal.-Jav. kaïn t j a p a n), en de
ten saroeng’s uitvoer vindt naar Coylon en Ackteruit Europa (vooral Nederland en Engeland) aange
Indië. Alleen op Atjek wordt nog steeds, als omslag
voerde „gedrukte katoentjes”, de Eng. prints (Mal.
doeken voor mannen vooral, oen aantal aan
-Jav. kaïn t j i t a k). Alléén de cijfers van deze
de kust van Koromandel met wasbekulp vervaar
laatste, als zijnde import in Ned.-Indië en speciaal
digde „Klingscbe doeken” (Atj. i d j a K1 è n g)
weer Java en Madoera, zijn bekend. Nemen wij het
'via Penang geimporteerd, dat een overblijfsel is
in Febr. 1916 te Batavia verschenen „Verslag omvan de vroeger in geheel Indonesië bestaande
voorkeur voor „Palikat-doeken” (Mal. kaïn Pë- *-trent Handel, Nijverheid en Landbouw van N.I. ge
durende 1915”, dan blijken daar (p. 150—152) de
1 e k a t).
volgende „stukken” (Jav. k a j o e h ’ s, zijnde van
Welken omvang in cijfers dit verbruik aan batik12 h 15 M. lang; bij een breedte van 1 k 1,12 M., alias
goederen,allereerst op Java zelf, dan in verder Ned.
Jav. k a t j o e) wit katoen, en de volgende „corIndië, en voorts buiten ons Indië, bereikt, is thans
nog wel niet uit te drukken in een eenigszins ver ges” (Mal.-Jav. kodi; ons sneezen = twintigtal
len) „nagemaakte batik” in 1914 en 1915 te zijn in
trouwbare statistiek; te moeilijker, omdat men daar
bij zou moeten onderscheiden tusschen echte batik’s
gevoerd op Java en Madoera:
(Mal.-Jav. kaïn toelisan), naast de Jav. ge- j

1

::
!;!

Stukken:

Calicot’s.

Cambric’s.

Madapollam’s.

1

Ongebleekte katoenen.

■

152.349
57.736

1914
1915

Corges:
(— 20stuks)
1914
1915

!

Kain’s pandjang.

■

1

!,

I

Bat. & Verv.:

:

SI

Ik-

|

Slendang’s.

I
12.790
12.769

93.750
92.533

I

Socrak.

Pekal.

1

!

j
j
jI
j

6.514
6.850

I

Hoofddoeken.

Kömbën’s

79.952
96.006

geene.

op ultimo December 1915 vijf of meer werklieden
verbonden waren”. Bij ’t bezien der gewichtigste cij
fers over de „B a t i k k e r ij en en V e r v e r ij e n” vinden we daar: 1°. dat alleen in de ijzer indus
trie op Java en M. een gróóter aantal werklieden aldusbezigis (vcrhoudinginduizendtallen 12V2:71/2);
2°. dat na die Batikkerijen en Ververijen, volgen de
Gouv.’s-nijverheidsondememingen, de drukkerijen
(n.1. van couranten en boeken), de meubelma
kerijen, en de rijst pellerijen (verhouding als boven
7*/2 : 61/4 : 43/4 : 4 : 3l/2); 3°. dat zulke Batikke
rijen en Ververijen met 5 of meer werklieden alleen
op Java voorkomen, doch nergens elders in N.Indië; 4°. dat de hoofdcijfers weer aldus voor die
Batikkerijen en Ververijen op Java gerangschikt
kunnen worden:

Jokjak.

Soerab.

Rembang. Overige; ros.

!

>

Totaal.

69
53
114
33
85
579
I
1115
592
1266
261
764
7606
1
Dat wil dus zeggen: aan eigenlijke batik-fabriek- ! Ververij”; waarvan bijna 2/6 zich bevindt in het enjes bezit Java (zonder Madoera) 679, met samen
kele gewest Soerakarta, het hart der Vorstenlanden.
7606 werklieden, of gemiddeld 13 per „Batikkerij en
Daarnaast komen dan de tallooze kleinere bedrijfjes
_________
met minder dan 5 werklieden, die niet in boven1) Madapollam’s dienen ook om lijken van
een k ë m b 6 n hebben als lengte 2l/a maal do
Chineezen in te begraven; Cambric’s ook voor
breedte van het oorspronkelijk katoendoek, doch
fijne hemden en kabaja’s voor dames.
2) Immers: samen 5.710.533 „stukken” (Jav.
zijn zelf maar van halve breedte; een hoofddoek
(in den Eur. handel eenvoudig „doek” genoemd)
k a j o e h) van 12 a 15 M. lengte.
3) Immers: een bë'bëd of'tapih (beide:
is zuiver vierkant en heeft dus tot lengte zijn
kaïn pandjang) heeft als lengte
zijn
breedte. De onderlinge verhouding dor 6 hoofd
eigen breedte (Jav. katjoe); een saroeng
soorten wordt daarbij eenigszins aangegovon door
bovenstaande 2° tabel.
2 maal zijn eigen breedte; een s 1 e n da n g en

Werkplaatsen
Werklieden .

!:

16.302
7.469

Saroeng’s.

Zoodat er in datzelfde oorlogsjaar 1915 meer dan
4 millioen stuks namaak-batik’s, deels in soga-, deels
jn mëngkoedoe-ondergrond (zgn. „adrianopelrood”),
op Java werd ingevoerd. Men ziet echter tevens,
dat de verhouding van deze laatste tot de hoeveel
heid ingevoerd batik-katoen (mori) een kleinigheid is;inderdaad staat als (ruwweg en hoogstens) 1:
10, indien men dat wit katoen weer omrekent3) in
bebatikte kleed in gstukken (70 mill. M. katoendoek
= minstens 40 mill. stuks kleed ij van de genoemde
6 hoofdsoorten).
Waar zijn dan nu al de batikkerijen op Java, die
dien geweldigen import van m o r i verwerken tot
hetzij hand-batiks, hetzij tjap-batik’s? Ook daarop
geeft ten deele het vermelde Verslag over 1915 antwoord, door zijn Bijlage III, zijnde een statistiek der
nijverheidsondememingen in Ned.-Indië, „waaraan

! I

!i

6.934.212
4.985.036

783.222
660.292
D.w.z.: minstens 70 millioen M. wit katoen (van
zijnde de eerstgenoemde 3 soorten gebleekt wit j
1 M. breedte of iets meer) werd nog in het oorlogs
katoen bijna geheel bestemd om bebatikt te
jaar 1915 geïmporteerd, om bebatikt en betjapt te
worden 1), terwijl daarentegen op Java de „onge
worden 2) op Java! En daarnaast heeft men dan nog
bleekte katoenen” der statistiek speciaal dienen om
dezen invoer van Europ. namaak-batik’s:
b e t j a p t te worden.
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slaande statistiek verantwoord zijn, en waarbij het
grootste deel arbeidsters-batikstcrs zullen wezen, in
tegenstelling tot de „werklieden” van bovenstaande
grooto bedrijven die in meerderheid uit arbeiderstjappers wel bestaan. En dan komen nog.., de hon
derdduizenden Jav. vrouwen die allen kunnen batik
ken, en het ook doen voor tijdverdrijf en voor eigen
kleed ij — al laten ze dan het verven vaak aan bedrij
ven ad hoe over; en dan wel liefst aan ververijen in
de Vorstenlanden, wegens hun superieure blauw-enbruin- verfkunst— ; waartoe niet alleen tal van de?avrouwen behooren, maar vóór alles de vrouwen van
allen die zich p r i j a j i rekenen, of Jav. „aanzien
lijken”.
Dit een en ander in cijfers om te zetten, is echter
vooralsnog onmogelijk; we moeten ons voorloopig
tevreden stellen met de straks gemaakte raming,
dat er op Java en Madoera, blijkens den import van
mori (Europ. batik- en tjap-katoen), minstens 40
millioen en misschien wel 50 millioen klcedingstukkcn met behulp van was vervaardigd wordon; waar
van saroeng’s en hoofddoekon het
leeuwendeel hebben, daarna volgen de kaïn ’s
pand jang (b ë b ë d of t a p i h), daarna do
slendang’s, en allerlaatst de k ë m b ën’s.
9. V'erbreiding van het batikken builen Java en Ma
doera. Nergens in den Ned.-Ind. archipel komt ba
tikken voor buiten Java en Madoera! Niet op Bali,
niet in de Lampoeng’s, niet in Palembang, niet in
Z.W. of Z.O. Borneo; alle toch gebieden die vroeger
in nauw contact hebben gestaan tot resp. Oost-Java,
Bantam, of Midden-Java. Zelfs op Java komt hot
tegenwoordig niet meer in Bantam voor, waar het
in de 18e eeuw aan de kust nog leefde;in dcPreangcr
komt het krachtig slechts voor in de buurt van Tasikmalaja en Garoet, waar K. F. Holle sinds ca. 1860
veel voor de verbreiding heeft gedaan; in do res.
Batavia (liet oude Batavia + Krawang) eigenlijk
alleen te Batavia-zelf met omstreken; in Besocki
weinig. Hel batik-gebied is essentieel Midden-Java
plas Oost-Java. Men zie Kaart I in Rouffaer & Juynboll voor do nadere localiseering in bepaalde centra
(en vergelijke de voorgaande tabel).
Doch in Kaart II vindt men aldaar óók het uitge
strekte gebied in Zuidoostelijk Voor-Indië, waar
eveneens — zij het met sommige technische afwij
kingen — mot was-behulp sinds eeuwen her allerlei
kleedingstukkcn worden vervaardigd; de heele kust
van Koromandel, met haar irjeest Tamil-sprckendc
bevolking, en eenige zuidelijke doelen van hot Klingof Kalingga-land met Teloegoe-sprokendon. Dit is
historisch en technisch gesproken zelfs het klassie
ke land van massa-productio on massa-uitvoer —
mot name naarden Ind. Archipel —der „Custclecdjes” of „geschilderde kleedjes”, uit tien tijd der O.-I.
Compagnie, dor Port. pintados reeds in do JOe eeuw,
d.w.z. van de met wasbehulp verkregen katoenklecdij-stukken, analoog aan de Jav. batik’s. Do resul
taten van een onderzoek ad hoe over deze Koromandelsch-Klingsche wasnijverheid, in 1900 en 1901
onder leiding van den Directeur van het Gouv.’s
Museum te Madras, E. Thurston, gehouden, kan
men vinden op. cit. p. 248—257; alsmede op p. 56—
61, en 396—407, do historische gegevens over die
nijverheid van 1516—1901.
10. Herkomst van het Jav. batikken. Hot boven
staande brengt vanzelf tot de vraag: is het Jav.
batikken oorspronkelijk; öf aan anderen weleer ont
leend V En dan natuurlijk ontleend aan diezelfde
KJingalcezen en Tamils, die, vanaf hot begin onzer
jaartelling tot ca. 1500 A°. D. niet ophielden hun
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godsdienst, gewijde taal, schrift, bouwkunst, en ver
dere Indische beschaving naar ’t Oosten, en (via met
name Masulipatam, Palikat en Nagapatam) vooral
naar Java over te brengen? Dat Dr. Brande3 in 1887
het autochthone van het Jav. batikken buiten kijf
achtte (zie Tijdschr. Bat. Gen. XXXII, 1889, p.
122 en 125), is te vergoelijken, omdat toen in ons
land niemand zich meer bewust was van de Z.O.
Dekhan’sche wasnijverheid, waarover onze eigen
Koromandel-auteurs (vooral P. van der Burg in
1677) zoo nauwkeurig hadden verhaald; zie Rouffaer in Bulletin Kol. Mus. no. 23 (1900), p. 1—2; en
Rouffaer & Juynboll (1914), p. 397—400.
Wat nu zijn de getuigenissen over beide?
De oudste vermelding van het inlandsche woord
„t o e 1 i s” = Jav. batik komt voor in een
Soend. geschrift uit Zuid-Cheribon van 1440 £aka
= 1518 A. D. (zie R. & J. p. 410—414; en Plaat
81), samen met de Soend. namen van minstens 7
batikpatronen, waarvan thans nog 4 op Java leven,
en met de voor Java ongehoorde maar voor VoorIndië doodgewone bizonderlieid dat dit „schilderen
(met was)” toen in Zuid-Cheribon in handen was van
mannen. De oudste vermelding van het Jav. woord
batik in een Ned. bron, is tot nog toe gevonden
(door Dr. F. dc Haan) in Dagh-Registcr 1640—1641
(Bat.-’s Hage 1887), p. 234, waar onder de lading
van een larnboe (zeilboot), van Batavia naar Manna
(Bengkoelen) vertrekkend dd. 8 April 1641, ook
wordt genoemd: „2 p. (=pakken) sarassen batïck”,
waarmede tevens, door die toevoeging van „sarasso”
(Mal. s ër as ah = veelkleurig), zeker is dat hier
Koromandel-batik’s bedoeld werden. De oudste ver
melding van Jav. vrouwen die „schilderen” (versta:
batikken) aan het hof van den Vorst van Mataram,
is uit 1654 door Rycklof van Goens; de oudste na
dere beschrijving van zoo’n „geschildert cleetken”
terzelfder plaatse is reeds van 1622 en 1623 door
Dr. H. dc Haen, als zijnde „wit ende blaeuw”, dus
enkel primair geverfd met indigo op bewast katoendoelc (zie voor beide R. & J. p. 414—416; en 272—
273). Do oudste gelijkstelling van beido termen op
Java en over Javanen is van Chastelein, in zijn
Memorie van 1705 „Invallende Gcdagten enz.”
(zie onder). De oudste vermelding van s o g a „om
do batiks bruijn te verwen”, is van 1787, en nog wel
uit Bantam, waar thans niet meer gebatikt wordt
(zie Rouffaer, Voornaamste industrieën enz., 1904,
p. 16—17). De eerste ondubbelzinnige mededeoling
over batiksters, en ton minste 2 harcr producten, is
van don landheer A. Teisseiro uit ca. 1790 en uit
Tanggöran, waar hij bij zijn „Bcschryving van een
gedeelte der Oramo- en Bovenlanden dezer Hoofd
stad [Batavia]” ook meldt: „Bezuiden en beoosten
dit Marktvlek [d.i. „Tangerang”] woon on veelo In
landers, die zig met den koophandel omeeren, waar
van do meeste Vrouwen de Doeken schilderen, welke
onder hun Batik genoemd worden, tot hoofd-doekon
voor Mans, en sluiers [versta: slendang’s] voor do
Vrouwen” (Verh. Bat. Gen. VI, 1792, p. 86). De
oudste nauwkeurige beschrijving van het Jav.
batikkon is ten slotto van Raffles (History of Java,
I, p. 168—171), dio, blijkens gegevens in dien tekst,
haar gekregen had van zijn vriend don Regent van
Semarang. Do oudsto poging om „Europe-made
Cloths of tho Javancse pattorns” to introduceoren
op do Batavia-markt is van dienzelfden Raffles,
reeds uit eind 1812 (verg. zijn schrijven aan Ramsay,
Secrotary to the E. I. C., dd. 8 Jan. 1813, in de „Memoir” van zijn weduwe, London 1830, p. 186); en do
eerste veiling van zulke Eng. fabrioks-namaak had
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daar inderdaad plaats op 15 Febr. 1815 (zie de
advertentie van 24Dec. 1814 in de Java Gov. Gaz.).
Tegenover deze gegevens, die met 1518 dus beginnen, en nog wel met een zeer ön-Javaansche
bizonderheid — het batikken in Zuid-Cheribon in
handen van mannen, niet van vrouwen —, staat het
overweldigend feit dat dadelijk van de eerste komst
der Portugeezen in Voor-Indië (1498) af, de kust
van Kling-Koromandel, met Palikat als centrum
van uitvoer, de streek was van grooten export der
daar vervaardigde „geschilderde doeken van ka
toen”, d.w.z. van met was-behulp vervaardigde
kaïn Pëlekat. Een eerste-raugs-bron van
Port. zijde uit 1516 (Barbosa; zie dezen naam) ge
tuigt dit, en vertelt er bij dat deze veel waard waren
in „Malaka, Pegoe en Sumatra”; terwijl, blijkens de
eerste twee contracten door de Portugeezen met
Banda in 1522 en 1523 gesloten, dezen daar toen
maals als ruilgeld voor specerijen uitsluitend ge
bruikten allerlei Voorindische kleedjes, herkenbaar
door de namen als grootendeels fijngeweven Bengaalsche en Guzeratsche stoffen, deels zijden en
bedrukt-katoenen Cambay-stoffen (deze laatste de
„t u r i a’s”), maar nog wel géén beschilderde Koromandel-doeken (zie voor beide R. & J. p. 397 en
417). Doch reeds in 1595 — teruggaande tot ^ 1588
of vroeger — vertelt IinschoteD in Cap. 20 van zijn
Itinerario, hoe op Java Major alleréérst geïmporteerd
werden „Sarasses de Gabares, ende geschilderde
Tapen van S. Thomas, van 5. ellen”, d.i. zoo goed
als zeker: sarasah’s kSbar, en gewis: „ge
schilderde” t a p i h’s, alle van S. Thomé (= Meliapor = Madras), en alle 5 oude Amst. el = ca.
3.40 M. lang, dus: ruime kaïn’s pandjang.
En dan komt in 1603 de niet hoog genoeg te schatten
Memorie van een anonymus (den fiskaal Corn.
Stalpaert van der Wiele?), eene „Informatie” om
trent den handel van Voor-Indië op Oost-Indië in
den ruimsten zin, waarbij de overmachtige import
van Voor-Indische witgeweven, effen-gekleurde,
bedrukte, en beschilderde katoendoeken in de Molukken en onze verdere Oost met naam en toenaam
wordt beschreven (zie in overzicht De Jonge, Opkomst, III, 1865. p. 147—163; en volledig, met
noten, in Rouffaer & Juynboll, Bijlage III).
Pas tegen ca. 1700 gaat deze overmacht van VoorIndië over Oost-Indië ten aanzien der kleedijstoffen
tanen, en daarmee tevens de overmacht der Koromandel-batik’s op de Java-batik’s in Java-zelf.
Hier valt de merkwaardige passus van Chastelein
uit 1705, en voor geheel Java geldend, waarin hij
vertelt dat „het Javaanse geweef bestaat in korte
slegte lijwaten”, waarmee de 0. I. Comp. slechts
weinig handel kon drijven, doch „van welke haar
Javaans geweef zij (n.1. de Javanen) een gedeelte
van de fijnste soort op haare wijze schilderen genaamt Batex oft (sicl) Selindangs”, alsmede dat
toen „de armoede de ware oorsake [was] dat de
vertier der fijnste Kust en Souratse kleeden (dus:
Koromandel- en Cambay-kleedjes) dagelijx dedineert” (zie dezen tekst het eerst, doch corrupt,
afgedrukt in Tijdschr. Bat. Gen. III, 1855, p. 99;
daarna nóg corrupter bij Faes, Gesch. partic. landbezit, 1, 1893, p. 254; verbeterd in Rouffaer, Voorn.
industr. 1904, p. 3). Ook uit andere gegevens blijkt,
dat in de 18e eeuw — vermoedelijk zelfs in de eerste
helft, tijdens Kartasoera als rijkszetel van het nog
onverdeelde Mataramsche Vorstenrijk — de batikkunst op Java zich ontwikkeld heeft, allereerst en
allermeest aan dat hof; zóózeer, dat we eindelijk
met de bolosche Oendang-Oendang van resp. 2 April 1

1769 en 5 Febr. 1784 vasten liistorischen grond onder
de voeten krijgen, en kunnen zeggen: dat toenmaals
de batik-patronen sa wat, parang roesak,
modang, tjoemëngkirang, oedan r ir i s, en toempal de 6 meest gewijde, immers
aan den Vorst en zijn naaste familie voorbehouden
patronen waren, die dus reeds een keele historische
ontwikkeling achter zich hadden (zie R. & J., 1914,
p. 436—444).
Gaan we echter terug vóór 1518 op Java, met het
bovengenoemd oudste gedateerde gegeven van dat
jaar uit Zuid-Cberibon, dan kunnen we slechts uit
ongedateerde litteraire bronnen, die meest alle, zoo
niet voor het eerst geschreven, dan toch pas defini
tief geredigeerd zijn in de 16e eeuw, waarschijnlijk
heid krijgen, dat het batikken reeds in Oost-Java
(het gebied Pasooroean-Soerabaja-Këdiri van thans)
bestond in ca. 1275 A. D., en wel speciaal in het
patroon gringsing, hetwelk de heele Madjapahit-periode(1278—1518; of nóg later ?) beheerscht
schijnt te hebben, al dan niet met wajang-figuren
gemengd die hun eigen taal spraken voor de Jav.
goede verstaanders (verg. ibid. p. 429—436).
Dit alles blijft op Java echter in hoflucht rond
waren, van den prilsten aan vang (voor zoover wo
dien na kunnen gaan), tot op ca. 1850. Het blijft
b a t i k-k unst, aan de hoven, in de regentshuizen, in de diverse prijaji-woningen, met voor
liefde door vrouwen als sier- en nuttigheids-kunst
beoefend. Doch n ij verheid, in handen van
ten deel© mannen, met industrieele bedoeling van
productie en export,onder Inlandscho, Chineeschc en
Arabische „bazen”, en Indo-Europ. dames, werd hot
op Java nimmer vóór 1850, toen hier het tjap’pen en
de productie in het groot begon; terwijl daarentegen
reeds minstens drie eeuwen daarvóórde Kling-Koromandel-wasschilderkunst dat industrieele stand
punt had bereikt.
Het zou dus onlogisch zijn do mogelijkheid te
onderstellen, dat het batikken op Java origineel kan
wezen, overgebracht naar de Klingsche kust, et)
dii&r zoo reusachtig ontwikkeld vóór 1500; hoogst
onaannemelijk is ook, dat èn op die kust èn op Java
het was-afdekkings-idee spontaan en onderling
onafhankelijk ontstaan zou zijn, waar toch .Java
zóó ontzaglijk veel aan Voor-Indië, en speciaal aan
Z.O. Voor-Indië te danken heeft. Maar volkomen
logisch, en — behoudens streng historisch tegenbewijs—■ allermeest aannemelijk is: dat het gebruik
van was als dekmidd*el voor daarna te verven katoendoek door Hindoe-emigranten uit ZuidoostDekhan tijdens den opbloei van Oost-Java, zegcirca 1000 A°. D. tijdens Vorst Erlangga, werd overgebracht; hier als „uitheemsche kunst” steeds bleef
in de „hoogere kringen”; mot het technisch-doodeenvoudige Jav. patroon gringsing — een
was-kringetje plus een wasdruppel in ’t midden,
met eene fijne t janting op fijne m o r i neergeteekend — combineerde het in die tijden juist ook zich
machtig ontwikkelende wajangpop-idec; met het
veldwinnen en dan oppermachtig worden van den
Islam, puriteinsch begon te worden en de wajangfiguren ging uitbannen op kleedij van aanzienlijken,
maar in de plaats daarvan al grager geometrische
patronen (als de 6 bovengenoemde) voor versiering
ging toepassen, deels ook bloemmotieven, zoodat
het antieke patroon gringsing op den achtergrond raakte, maar het eenigszins analoge Hindoejav. k a w o e n g-patroon en vogue kwam en bleef;
totdat eindelijk in ca. 1850 de technisch-oeconomische revolutie kwam door het — óók uit Voor-
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Indië, en waarschijnlijk allereerst te Socrabaja of
Semarang,overgenomone — tjap’pen; waarna inca.
1900 begon do technisch-coloristische revolutie door
de Duitsche kunstmatige kleurstoffen.
Alle pogingen tot nog toe aangewend om het oor
spronkelijk karakter van hot Jav. batikken aan
nemelijk te maken op grond van: 1°. het over geheel
Ned.-Indië, en daarbuiten tot in Turkestan, China,
Japan, Filippijnen, verbreid afbindings- of ikatprocédé voor witte weefgarens; 2°. het in verschil
lende O.-I. eilanden nog hier en daar levende afdekpi'océdé van geweven wit katoen met plaatselijk
opnaaien van stuitjes bamboe, schors, taai blad
en dgl., en daarna verven; 3°. het in Voor-Indië
wijd en zijd verbreide, ook in Japan en China voor
komende, en o.a. ook op Java door Voorindiërs
overgebrachte p 1 a n g i-procédé (alias b a n d h an a-procédé); 4°. het op Java, en speciaal in de
Vorstenlanden, bestaande k a ï n-k ëmbanganprocédé, zoo te zeggen een veredeld on aristokratisch p 1 a n g i-procédé; 5°. het hier en daar voor
komen van Jav. batikken bij wat vrouwen op Palembang, in Atjeh x), misschien ook wel op Bomeo,
in welke men — indien men maar in de gelegenheid
kon geweest zijn zulks te onderzoeken — wel zeker
Jav. geïmmigreerde vrouwen zou hebben ontmoet;
6°. het hier en daar voorkomen van een schijnbaar
autochthoon batik-besef buiten Java en Z.O. Dekhan, n.1. bij een enkelen wilden stam op het eiland
Mindanao — met name de Manobo’s aan de Sarangani-baai in ’t Zuiden, waarvan men merkwaar
dige staaltjes kan zien in het Philippinc Museum
to Manila; — al deze pogingen, waarvan de heer
J. A. Loobèr Jr. do kampioen is geweest in zijn
„Beschrijving van Ind. kunstnijverheid, No. V”
(1914), behandelend de „Textiele versieringen in
Ned.-Indië”, verzwakken déze tegenstrijdigheid
niet: dat liet batikken inderdaad op tal van Indi
sche eilanden allicht had kunnen bestaan, maar er
toch met bestaat; noch vroeger, voorzoo ver thans
bekend, ooit voorkwam. Slechts hot sub 6° genoem
de, waarvan allerverrasscndste voorbeelden te
Manila to zien zijn, met goede bijschriften, zou
een éérste begin van bewijs kunnen zijn voor een
oeroud, prac-Hindocsch batikken op Java, in den
zin van Dr. Brandes weleer. Doch wie kent den weg,
waarlangs wellicht dat was-gcbruik aan dien Manobo-stam overzee gebracht is geworden ? Een door
zeeroof gevangen Jav. vrouw zou daartoe voldoende
zijn. Eén verschijnsel vormt hier nog allerminst
bewijs.
Gewichtiger schijnt do mededecling bij ccn driotal schrijvers dor laatste jaren, van wie tweo Japan
ners, dat niet alleen op dit oogenblik in China een
wos-afdekkings-procédó nog voortlcoft bij don vrooger in Zuid-China meer verbreidon, doch thans in do
wilde berglanden van Szo-chuan (don bovenloop
der Yang-tsc) tcruggedrongen Miao-tse stam, maar
zoowaar in deChinccschc literatuur der Sui-dynastie
(581-017 A°. D.) en T’ang-dynastio (618-906) dit
procédé — waarbij dan do versierde stof steeds
zijde, doch geen katoon was — horhaaldolijk wordt
]) Voor sporadisch batikwerk in do kota Palexnbang, zie voor 1832 C. F. E. Praotorius in
Do Indische Bij, I (1843), p. 397; en geheol
aldus voor 1877 in Tijdschr. Nijv. on Landb. N.-I.
XXIII (1879), p. 409. Voor sporadisch (èn hoogst
origineel) batikwerk van een, welhaast zoker,
Jav. vrouw to Koota Radja (?), zie Rouffaer in
Notulen Bat. Gen. 1900, p. LX—LXIV.
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vermeld; ja, dat do Chineezen (waarschijnlijk via
Korea, die oude trait-d’union tusschen China en
Japan) dit procédé vóór 700 overbrachten naar
Japan, zoodat thans in do oud-Japansche schat
kamer Shösö-in te Nara nog wandschermen voor
komen van ca. 750 A°. D., waarop de versieringen
onloochenbaar mot was-behulp zijn aangebracht.
Men zou intusschen lat er in Japan die procédé weer
hebben laten varen. Vgl. O. Münsterberg, Chinesische Kunstgeschichte (Esslingen), I (1910), p. 94 en
116-118; en II (1912), p. 391; en de opstellen van
Dr. Kurokawa (in ’t Japansch) en Ryuzu Torii in
het Jap.-Eng. tijdschrift The Kokka n° 12 (Sept.
1890) on n° 186 (Nov. 1905). Intusschen brengen
noch Torii, noch zelfs Dr. Kurokawa (pers. meded.
Dr. M. W. de Visser), laat staan Münsterberg, uit
de bedoelde Chineesche bronnen der Sui- en T’angdynastiën een enkele bewijsplaats ter zake bij; zoo
dat de mededeeling in dit opzicht wel hoogst inte
ressant, maar allerminst afdoende is. Terwijl, wat
in het bizonder het feit van het was-afdekkingsprocédé der Miao-tse betreft, de beschrijving daar
van door Ryuzu Torii gegeven vrijwel oppervlakkig
is, en bovendien ons de vraag op do lippen komt:
kan niet de een of andere Chineesche koeli, met of
zonder zijn in Java opgedane vreuw, bij terugkeer
naar het Hemelscho rijk uit Java, dat Javaansche
batikprocédé, dat bij do Miao-tse thans leeft, hebben
geïmporteerd ? Is het batikken wel niet in den aller
jongsten tijd (ca. 1898—1908) uit Java eerst overgebraclit naar artisten en jonge dames in Nederland,
en van daar naar Duitschland en Zwitserland ?
Zoolang voorts geen oudereVoorindische gegevens
over het wastecken-werk der Tamil’s.en van Teloegoe-Klingaleezen aan het licht komen vóór 1500,
blijft alles raadsel en raden; en dit verkrijgen van
meerdere zekerheid zal, wegens het weinig-zakelijk
karakter der Voorindiscko literatuur, wel voors
hands, en misschien voorgoed, een vrome wensch
blijvon. Naast de zeer geringe mogelijkheid, dat
Zuid-Voorindiërs, Chineezen, en Javanen, het alle
drie zélf hebben uitgevonden met was te werken —
niet als truc van een enkel handig persoon, maar als
algemeen verf-procédó—, staat de aannemelijkheid
dat deze drie volleen, die sinds ca. 400 A°. D. in
geregeld zee verkeer zijn geweest (Zuidindië-Westjava-Zuidchina, vice-versa) het van elkander heb
ben ovorgonomen in de een of andere richting. En
dan blyft voorloopig het allerwaarschijnlijkst: dat
hot geboren word in Zuid-Indië, waar het tot grooten
industrieelen bloei kwam reeds vóór 1500; onder
wezen word aan Java, waar het thans oeconomisch
bloeit; on rechtstreoks, (óf via Java?) ook onderwe
zen word aan China, waar hot sinds lang weer ver
dween (behalve dan bij de Miao-tse), evenzeer als
in hot ten deze door China onderwezen Japan.
Dat inderdaad dit do meest waarschijnlijke gang
van zaken is geweest voor Java-zolf, wordt onder
steund niet alleen door dat (tot nog too oudste ge
dateerde) gegeven uit 1440 Qaka = 1518 A°. D.,
hoe in Zuid-Cheribon toon het „t o e 1 i s” = batik’kon in handen was van mannon, precies als in
Voor-Indië steeds; maar toch ook wel door de morkwaardige vondst van den lieer C. M. Ployte Wzn. in
1907 (zie Notulen Bat. Gon. 1908, p. 8), dat in do
eonzamo desa Tjipari1), in het district Djampang
>) Tjipari — op blad 3 van den Atlas-Stemioort
& Ten Siothoff, 2on dr., 1905: „Pari” — ligt recht
N. van do districts-hoofdplaats van Djampang
Koelon, Tjitjoeroog;egn eindje Z.O. van den weg
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Koelon (beZ.W. Soekaboemi) bestaat: „oorspron
kelijk, Prcangcrsch batik, aangebracht op eigen geweven katoen, boèh gekeeten, vervaardigd van zelf
gesponnen garen, kanteh. Sedert onheuglijke tijden
worden deze todi-sarfs, gelijk zij heeten, aldaar ge
maakt; tot het aanbrengen van de was (sic) ge
bruikt men niet het Jav. was-sclieppertje, doch een
bamboe-schrijfpen van eigen vinding”. Welnu....
deze „bamboe-schrijfpen”, ter plaatse k a 1 a m geheeten (pers. meded. dd. 25 Sept. 1909 van den
Heer Pleyte), lijkt op de KlingalecschTamilsche analoge wasteeke n-p e n,
waarvan men in Rouffacr & Juynboll, Plaat 74,
diverse typen kan afgebeeld zien. Hier hebben de
vrouwen eener afgelegen Soendaneescke kampoeng
het oude Klingsch-Koromandelsche werktuigje ver
moedelijk bewaard; hoewel ernstig locaal onderzoek
nog zeer noodig blijft.
11. Artistieke beteekenis van Tiet Jav. batikken.
Batik-patronen. Vanzelf vloeit uit het bovenstaande
de determineeriug weer voort der artistieke betee
kenis van het Jav. batikken.
Tegenover het Voorindiscli k a 1 a m-k a r i of
„pen-werk” (met was) in Zuidoost-Dekhan, heeft
het Jav. batikken een groote originaliteit weten te
bewaren; zoowel in zijn werktuigje, als in zijn kleurenkeuze, zijn eigen verfmetkoden, zijn patronen,
en zelfs in zijn fabriekmatige nijverheid. In dit alles
is het Jav. batikken aristocratisch gebleven, tegen
over de véél sterker industriëelc ontwikkeling van
het Zuid-Dekhansche kalam-kari reeds in de 17e
eeuw. In het kort zijn die scherpe verschillen de
volgende: 1°. de Jav. t j a$ t i n g is een verfijnd
sier-werktuigje naast de grove en primitieve Voor
indische trekpen (algemeen: k a 1 a m; in — Tamil:
turikkai; Teloegoe: kunchini); 2°. op
Java batikt de Vrouw, in Z.O.Dekhan is de Man de
„was-schilder”; 3°. op Java bestonden (en ten deele
bestaan nóg) diverse gewijde patronen hierbij, in
Voor-Indië zoover bekend nimmer; 4°. het éérst
plaatselijk inverven van rood met behulp van aluin
als roodbeits in een kokend kleurbad vóór alle be
dekking met was, is een oude industrieele truc in
Voor-Indië, doch bij batik’s op Java zelfs nu nog
onbekend, waar alle roodverving koud blijft ge
beuren ; 5°. zelfs waar op Java het batikken sinds
ca. 1850 deels industrieel is gaan worden door de
ontwikkeling van het tjap’pen, werkt de Jav. man
met een sierlijke roodkoperen t j a p, in tegenstel
ling tot de veel minder verfijnde hand blokken in
Voor-Indië (Tamil :achchu; Teloegoe: achulu);
6°. op Java wordt stééds aan weerszijden van het
vandaar naar Soekaboemi. Wonderlijk blijft, dat
de Hr. Pleyte in 1912 dit zoo geheel anders ver
haalt, en zijn mededeelingcn van 19 Aug. 1907
(p. 81) en 13 Jan. 1908 (p. 8; Notulen B. G.) ver
zwijgt; in 1912 heet bij hem het werktuigje „een
in den vorm van een Chineesch penseel gedraaid,
aan een bamboenaald bevestigd lapje”; de ge
bruikte substantie geen „was”, maar „meel van
Jcëtan”, met suikerwater tot een stijve brij ge
roerd (Inl. nijverheid op West-Java, II, 1912,
p. 89); terwijl geheel andere kampoeng-namen
worden genoemd! Of heeft men hier inderdaad
met twee systemen te doen, in Zuid-Bantam, en
in Z. W. Preanger? Dit is niet duidelijk. Een af
beelding van zoo’n „metkétan-pap(sic) beteckend
doek” uit de bovenvermelde kampoeng Tjipari
vindt men bij Loebèr,Textiele versieringen, 1914,
Plaat V.
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doek analoog gewerkt, dus dubbelzijds, in VoorIndië eigenlijk steeds ccnerzijds, en slechts op ver
langen van een veeleischenden kooper weerzijds;
7°. het kleuren-gamma in de typiscli-Jav. batik’s,
de k a I n’s s o g a n, heeft een eigen aristokratio
van gloed en diepte, die door de veel meer opzich
tige Dekhan-waskleedjcs nimmer wordt bereikt;
8°. de stijl der Jav. b a t i k’s is vóór alles geome
trisch, aangevuld door bloem- en dier-motieven,
die der Voorindische k a 1 a m k a r i’s vóór alles
floristiscli, aangevuld door geometrische motieven,
doch zonder eigenlijk dier-motief; 9°. het menseken motief komt nimmer op Voorindische kalamkari’s
voor, laat staan natuurlijk het wajang-type.
De sub 3° en 8° genoemde redenen bepalen tevens
de beteekenis der Jav. batik-patronen; ten minste
vroeger in het geheele Midden-Java tot ca. 1830,
thans alleen nog aan de beide Vorstenlandsehe Ho
ven. Doch hierin is een afslijting en verflauwing der
grenzen gekomen, die niet is tegen te houden. Van
de 0 hiervóór (sub J0)genoemde gewijde batik-patro
nen aan het Solo’sche hof in 1769 trekt men zich in
de Gouvemementslanden niets meer aan; alleen in
de gala-kleedij der Regenten (vastgestekl in 1870
door Ind. Bijbl. 2308) leeft voor een enkel Vorstelijk patroon, als met name parangroesak
klit ik, dat begrip nog zwak ceremonieel voort.
Doch van de circa 1000 (sic!) batik-patronen die
bestonden en bestaan, en die alle een eigen Jav.
naam hebben — een lijst van ruim 825 zie men in
Rouiïaer & Juynboll, 1914, p. 454—495, zooveel
mogelijk met vermelding van eerste voorkomen, met
o.a. afbeelding van 36 patronen reeds uit 1822 (Plaat
64-56); de afbeelding van ruim 200 moderne patro
nen, geteekend door Pirngadie, vindt men bij Jasper
& P., p. 117—226 —, geldt thans op Java buiten de
Vorstenlanden alléén nog maardo voorkeur wegens
het fraaie, of het gemak, of de tijdelijke mode.
Ook zie men bij R. & J., p. 496—518, de onderschei
ding tusschen een 6-tal categorieën van Jav. batikpatronen (weefpatronen; Koromandelschc scbildcrmotieven,en goudoplegsels; vlecht patronen; Chineesche motieven; en ccht-Javaanseho batik motieven);
alsmede het historisch onderzoek naar deze laalste
groep, met haar gringsin g-, k a w o e n g-, t o e mp a 1-, semen- of sa wat-, lar-, en parangr o es a k-patroon, waarbij dit laatste en meest ge
wijde, historisch tevens het meest raadselachtige
mag heeten. Bij Jasper & Pirngadie, p. lil—151
vindt men uitvoerig de meer moderne b and j i-,
t j öp 1 ok-, en gan ggon g-patronen besproken,
en naarpenteekeningen van Pirngadie afgebeeld.
Dat overigens de artisticiteit van het Jav. batik
ken vati meer dan één kant wordt bedreigd, spreekt
wel vanzelf. De oeconomische bedreiging door het
tjap’pen, de technisch-coloi'islische door de kunst
matige Wcstersche kleurstoffen, de ornamentele
door het verzwakken van het li o r m a t-begrip bij
de Javanen, de Europeesche door winstbejag, wan
smaak, en wan beschaving;‘) —zij allen trachten,
meestal vereenigd, iets nobels en moois neer te ha
len tot iets banaals en fabriekmatigs. Dwaasheid
ï ) Dat thans te Pëkalongan in de aanzienlijke
batikkerijen aldaar, gedreven door Indo-Europ.
dames, het allermeest en allerstoutst „modern”
gewerkt wordt, is bekend. — Gevraagd mag wor
den, of thans nog ergens op Java zulke zeldzame
batik’s gemaakt worden als dat ouderwetschCheribonsche, afgebeeld in kleuren bij R. & J.
Plaat 71 (verg. Jasper & P., p. 229 en Haat 20)
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zou hot echter zijn dat fabriekmatige te willen uit
bannen; het is er nu eenmaal, on men moet er ern
stig rekening mee houden. Doch het blijve beperkt
tot zijn eigen sfeer: het goedkoope on massale. Voor
Java, dat zich als geheel nu niet zoo bijster verheu
gen mag in originaliteit, moet met grooto zorg door
de beste inheemsche on uitheemsche intellecten ge
waakt, dat de kunst in het Jav. batikken krachtig
in leve blijve!
Literatuur:Tb. St.Raffles,History of Java, 1817,1,
p. 168—171 (blijkbaar naar gegevens uit Semarang); E. D. Levyssohn Norman & W. L. H. A.
Harloff, Het batikken (en) Het drukken van kleedjes, in Katal. Ethnol. Verz. Bat. Gen., 10Q druk,
Batavia 1868, p. 49—51; Sërat amratelakakën
rekanipoen anyoga, etc. Samarang, G. C. T. van
Dorp, 1872 (Jav. geschriftje, waarschijnlijk bezorgd
door F. L. Winter te Solo; herdrukt in 1884-); J. L.
Rovers, Bijdrage kennis Inl. katoen-industrio op
Java, Tijdsch. Nijv. on Landb. N.-I. XVIII (1873),
p. 411—430 (over het stempeldrukken op Java);
P. J. Veth, Java, I, 1875, p. 541—542 (deels naar
Rovers)? S. C. I. W. van Musschenbroek, Iets over
( de inlandsche wijze van katoenverven enz., Leiden
1877 (verdienstelijke bewerking, met vertaling, der
Sërat van 1872); Catalogus Ned. Koloniën v. d.
Intern. Kolon. Tenst. Amsterdam, Leiden 1883, j
Groep II, p. 33—34 (door Veth), p. 228—233 (door
Van Musschcnbroek); P. F. Abell, Bijdrage Inl.
kunstnijverheid Midden-Java, Tijdschr. Nijv. en
Landb. N.-I. XXXV (1887), p. G—18; P. H. van !
der Kemp, Resumé gewest, rapporten kunstnijver
heid N.-I., Batavia 1889; Ketrangannja bikin kain
batik, Semarang, Gebr. Jansz, 1891 (Mal. vertaling
dor Sërat van 1872); J. V. J. Baak, Nota enz., Tijd
sein. Nijv. en Landb. N.-I.XLIV(1892),p. 326—330;
H. N. Kiliaan, Inl. kunstnijverheid afd. Patjitan,
ibid., p. 333—360 (zéér degelijke studie); Over
zichten oeconomischcn toestand gowesten N.-I.,
in Kol. Verslag 1892, Bijlage C; A. M. K. de Does,
Toestand nijverheid afd. Bandjarncgara, Tijdschr.
Bat. Gen XXXVI (1893), p. 9—27 en 44—49
neer verdienstelijk); Het batikken, Catal. Ned.
Kolon. Afd. Tentoonst. Antwerpen 1894, p. 57—58
(in hoofdzaak naar een stukje van P. A. Daum uit j
1893); A. H. J. G. Walbeehm, Inl. kunstnijverheid
afd. Pati, Tijdschr. Nijv. en Landb. N.-I. XLIX
(1894), j). 387—389; Encyclopaedic v. N.-I.,
lc dr., I (1896), art. Batikken, p. 143—145 (in
hoofdzaak aan De Does ontleend); G. P. Rouffaer,
Over Ind. batikkunst, vooral die op Java, Bullotin
Kol. Museum no. 23, 1900, p. 1—51 (herinnert hot
eerst aan hot Dekhan-wasprocëdó); dezelfde, Aanleokeningcn omtrent drie zeldzaïno bat iks, Notulen
Bat. Oen. 1900, p. L—LXIV; dezelfde, L’industrio
du batiq a Java, in Guidc Scction nécrl. Expos.
Paris, La Hayc 1900, p. 292—298; H. A. J. Baanders, Toepassing batik-kunst Nederland, Bulletin
Kol. Mus. n° 23, 1900, p. 52—62; dezelfde, Stu
diën in batik-techniek, Bulletin Kol. Mus. n° |
25, 1901, p. 40—87; G. P. Rouffaer, Catalogus
0.-1. weefsels, Jav. batik’s enz., ’s-Grav. 1901
(tentoonstelling van Oost en West); dezelfde, (Ca
talogus) Tentoonst. O.-I. weefsels en batik’s Mu
seum Rotterdam, (Den Haag) 1902; F. Dricssen,
Etude rouge turc, Mulhouse 1902 (behandelt do
Jav. rood ververij op geolied katoondock); J. A.
Loebèr Jr., Interessant batik-motief, Bijdr. Kon.
Inst. 6e reeks, X (1902,) p. 566—573 (ovor hot
parang-roesak-patroon); G. P. Rouffaer, Voornaam-
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sto industrieën inl. bevolking Java en Mad., ’s-Grav.
1904, p. 15—31; J. E. Jasper, Jav. batikmotieven,
HetDaghet, I, 1905—6, p. 335—343; G. P. Rouffaer, Batikarbeiten, in Führor Nicd.-Ind. KunstAusstellung Krefeld 1900, p. 40—44; P. J. Veth,
Java, 2e druk bewerkt door Joh. F. Snelleman en
J. F. Niermeyer, IV, 1907, p. 205—268; J. A. Loebèr Jr., Textile Vorziorungs-tcchniken, II—III, in
Toxtile Kunst und Industrie, Oct. & Nov. 1908,
p. 441—449 en 489—495; Dr. R. Zeiler, Ueber die
Batiksammlung des Berner Museums (in Jahresbericht des historischen Museums in Bern pro 1907,
Bern 1908, p. 61—78); K. Schmidt, Die Batikkunst,
Stuttgart 1909; [H. E. Steinmetz], Overzicht gewestelijke onderzoekingen inl. handelen nijverheid
(Java en Mad.), I, Batavia 1909, p. 105—112;
C. M. Pleyte, Het oud-Soendasche batikken, in zijn;
De inl. nijverheid in West-Java, 2e Stuk, Batavia
1912, p. 87—90; G. P. Rouffaer, & Dr. H. H. Juynboll, De Batik-kunst in Ned.-Indië en haar geschiedenis, Utrecht 1914 (afl. 1—4 te Haarlem reeds
vex-schenen in resp. 1900, '01, ’04, ’05; de geheele
tekst afgesloten Nov. 1905; Holl. en Duitsche tekst,
met 100 Platen); J. A. Loebèr Jr. Textiele versieringen in Ned. Indië (uitgave Koloniaal Instituut),
Amsterdam 1914 (hierin p. 17—40 over batikken,
en p. 41—45over de nabootsingen daarvan; geïll.);
J. E. Jasper en Mas Pimgadie, De inl. kunst-nij
verheid in Ned.-Indië, III. De batikkunst, ’s-Grav.
1916 (zeer rijk geïllustreerd);*J. A. Loebèr Jr., In
dische stof versiering (in De Gids, Sept. 1916, p. 545
—557; bespreking van voorgaand werk).
G. P. R. (Sept. 1916)
BATIN. Oudste immigranten bevolking in Djambi. Zij zijn aan te merken als de eerste overheerschers van het binnenland. De Batin bevolking
komt in hoofdzaak voor in de landschappen Batin
II, IV, VIII. Tjermin nan Gedang en Batin Pengambang van do controle-afdeeling Sarolangoen, in
Batin XXIV di ocloo van de controle-afd. Ma. Tèmb&si en in do landschappen Batin V, Batin IX en
Loewraq (Batin) XVI van de controle-afdeeling
Bangko. Bij de onderwerping van Djambi aan ons ge
zag vond men bij hen de volgende hoofden: le den
tëngganai (hot familiehoofd), 2e den toewo kelëboe
(het kamponghoofd, verkozen door de tëngganais),
3e den Batin (hot doesoonhoofd gekozen door de toe
wo këlëboo on do oudsten, uit de erfgenamen) met
den algemeonon titel van Rio, mot of zonder achter
voegsels, 4o don djënang (belastinggaai-der, on ten
slotto stedohouder van don Vorst), 5o den Radjo (don
Vorst of eon zijner bloedverwanten.
Literatuur: T. A. G. dl. XXI (1904) p. 973, XXII
(1905) p. 331; Tijdschr. B. B. XXX (1906) p. 1.
BATIN. In do Lampongs een titel, die hoofden in
hot algomeen aanduidt. Hot woord beteckcnt eigen
lijk „rijk” en is dus als titel to vergelijken met het
Maleische orangkaja. Een vorgadering van do batins werd vroeger in do Lampongs parabatin gonoemd, wat door verbastering werd proatin, thans
do benaming van do rechtbanken in do Lampongs.
BATIPOEH. Landschap bestaando uit Batipoeh
di Atas on Batipooh di Baroch, benoorden het meer
van Singkarah (Sum. Wcstk.) Vroeger een regent
schap; hot behoorde toen totdoafdcelingAgam,doch
is in 1865 vereenigd mot- do X Koto tot eon afzon
derlijke afdceling (zio PADANG PANDJANG). Hot
landschap was in vroegor eeuwen zeor bekend als
woonplaats van don Toean Gadang of „Tijgor van
Batipoeh”, eon waardigheid ingesteld naast die dor
vier rijksgrooten van don Radjo Pagar Roejoong
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(L. C. Westenenk, De Minangkabausche Nagari,
Meded. Ene. Bur. VIII, 1915). Batipoeh is de kern
van het bij de reorganisatie ter Sum. Westk. van
1913 gevormde district van dien naam, dat met het
distr. Padang Pandjang do onderafd. Pad. Pandjang
vormt. 4-1 6 £■*>
BA■rfPOEH én PARIAMAN. Deze afd. van het ge
west Sum. Westkust is bij de gewest, reorg. van
1913 (Ind. Stb. 321) gevormd uit de twee vóór dien
bestaande afdeeiingen Pariaman (benedenlanden)
en Batipoeh X Koto (bovenlanden); als standpl.
van den Ass. Res. is Padang Pandjang aangewezen.
De afd. is verdeeld in twee onderafd.: Padang
Pandjang en Pariaman (zieald.). Zij had in 1913 een
bevolking van ^ 180.000 zielen. A •
BATIPOEH X KOTO. Zie JBATIPOEH en PA
DANG PANDJANG. A ;
BATJAN. Sultan aat, behoorende tot de resi
dentie Ternate en onderhoorigheden en bestaande
uit een groep van een 80 tal eilanden, eilandjes en
rotsen, gelegen bewesten het zuidelijk schiereiland
van Halmaheira en daarvan gescheiden door straat
Patiëntie. De voornaamste eilanden zijn: Batjan
of Seki, Kasiroeta of groot Tawali, Mandioli, Obit
of Batang lobang, Lata-Lata Besar en Ketjil.
In het gebied van het sultanaat ligt besloten een
stuk rechtstreeks bestuurd gebied; het terrein van
het fort Bameveld en de Christen kampong Laboeha
met daartoe behoorende gronden op het hoofdeiland
Batjan. Het fort Bameveld huisvest geen troepen
meer, doch nog slechts de te Laboeha gestationneerde gewapende politiedienaren.
De oppervlakte van het gebied van het sultanaat
is volgens de marinekaart van den Molukscher
Archipel 332150 H.A. of 60.3 G.M2.
Volgens een in het laatst van 1909 gehouden tel
ling bedroeg de bevolking van het Sultanaat 9021
zielen, verdeeld als volgt: hoofdeiland Batjan 6166,
Obit 1044, Kasiroeta 435, Babi 307, Waindi 119,
Mandioli 104, overige kleine eilanden samen 826.
De bevolking is hoofdzakelijk een vlottende. Eigen
lijke Batjanners waren er slechts ^ 1300. Overigens
bestond de bevolking uit Ternatanen, Tidoreezen,
Boetonners, Badjoreezen, Talauereezen en Javanen.
De Sultans-onderhoorigen zijn naar hun stand ver
deeld in 1°. een soort adel, n.1. verwanten van den
besturenden Sultan, die den titel van „Danau”
voeren en aanverwanten van vroegere sultans, die
zich met vrouwen uit het volk vermengd hebben en
„Ompoe” genoemd worden; 2°. districtshoofden
of Bobato’s, die de titels voeren van Kimelaha of
Ngofamangira; 3° anak bala,de leden der volksklasse.
De bosschen in het Sultanaat zijn rijk aan damar
en andere gommen. De damarcomplexen zijn in
het bezit van den Sultan of door dezen aan familie
leden als apanages afgestaan. De ingezamelde da
mar moet aan Sultan of apanagehouders tegen
overeengekomen prijs afgeleverd worden. De Batjan
Exploitatie Mij. (zie BATJAN EILAND) heeft zich
de levering van de opbrengst dier damar complexen,
voor zoover die niet reeds bij contract met den
Sultan aan haar geleverd moest worden, tegen een
vastgestelden prijs grootendeels weten te verzekeren
door geldleeningen aan de apanagehouders. Voor
zooveel dit mogelijk was, werd daaraan echter door
het bestuur paal en perk gesteld. — In het algemeen
is de Batjan Exploitatie My. in latere jaren wel eens
een rem geweest voor den vooruitgang van het
sultanaat, doordat bij het sluiten van het contract
tusschen Maatschappij en Zelfbestuur te weinig
rekening werd gehouden met de belangen van de

bevolking. Bij do wijziging en aanvulling van dat
contract in 1910 kwam te dien aanzien verandering
ten goede en kreeg o.a. de bevolking do beschikking
over meer gronden voor de verwisseling en uitbrei
ding liarcr aanplantingen.
Het sultansbestuur wordt gevoerd door den sultan
met zijne rijksgrooten en dedistriktshoofden (Bobato’s) 7 in getal, waarvan één den titel kimelaha voert
en de overigen ngofamangira hceten. Daar de distrikten geen gevestigde bevolking bezitten, wonen
alle distriktshoofden in kampong Moro en is de be
trekking vrijwel eene sinecure. Als een herinnering
aan de vroegere grootheid van den sultan bestaat
er nog een ngofamangira Ombi. (Zie OBI). Een
klein corps Kaboes, gekleed in lange gele kabaja
en zwarten hoofddoek, betrekt de wacht bij do
sultans woning en de sultans gevangenis en doet ordon n ansdiensten.
Do betrekkingen tusschen het sultanaat en de
Regeering worden thans beheerscht door de door
het Zelfbestuur op 8 Juni 1910 afgelegde Korte Ver
klaring. In dat zelfde jaar is ook orde gesteld op de
financiën van het landschap. Alle inkomsten van
het sultanaat komen sedert dat jaar in delandschapskas. Met het oog op het in elkander grijpen van de
bestuursbelangen der landschappen Ternate, Tidore
en Batjan in verband met het door elkander liggen
der grondgebieden, werden voorts de landschapskassen der drie sultanaten tot één gemeenschappe
lijke kas vereenigd. Het zelfbestuur van Batjan
ontvangt uit die kas zijn „civiele lijst”.
Geschiedenis. Omtrent den oorsprong der be
woners en de oudste geschiedenis van het sultanaat
is zeer weinig bekend. De veronderstelling ligt voor
de hand,dat evenals deTemalanen cnTidoreezen ook
de Batjanners van het moedereiland Halmahera af
komstig zijn. Volgens de plaatselijkc overlevering zou
Bikoe, koning van Sigara (eiland Kasiroeta), op een
reis door zijn gebied, in een bamboebosch 4 drakeneieren gevonden hebben, waaruit de eerste koningen
van Batjan, Ternate en Tidore geboren werden. De
koning van Batjan, als oudstgeborene, was de hoog
ste in rang. Deze overlevering, die door de sultans
van Ternate en Tidore niet erkend wordt, wijkt
eenigszins af van hetgeen Valentijn daaromtrent
vertelt.
Wanneer de verschillende nederzettingen in liet
sultanaat Batjan zich onder één hoofd verzamel
den, is niet bekend. Volgens Valentijn zouden
de Batjanners in 1284 nog in het wilde geroofd
hebben en omtrent 1322 hun eersten koning ge
kregen hebben, die zich Kolano Madéhé d. i.
vorst van het einde (der Molukken) noemde en met
Ternate en Tidore het Motiverbond sloot. Do eer
ste, die in de geschiedenis op den voorgrond treedt,
is Sida Hasan, die in 1343 na de verbreking van het
Motiverbond, Tidore hielp Makian aan den Ternataanschen koning te ontrukken. Kort daarop wordt
hij echter door Ternate geslagen en vlueht naar zijne
bergen. Als eerste mohamedaansche vorst, die den
titel sultan aannam, wordt Zainalabidin in 1512 gonoemd. Zijn opvolger Bajang Skroelaa weerde in
1625 de Portugeezen uit zijn gebied. Deze vestigden
zich in 1558 op het tegenwoordige zuidelijke schier
eiland van Batjan, dat toen, ook volgens Valentijn,
nog een eiland op zicli zelf was en Laboeha heette.
Het noordelijke schiereiland was toen het eiland
’MBatjang (Valentijn noemt het Ombatjan), verbas
terd tot Batjan. (Zie BATJAN, eiland). Deze vesti
ging der Portugeezen geschiedde op verzoek van
kampong Laboeha, die met haar hoofd, door Valen-
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BATJAN—BATJAN OF SEKI.
fcijn medo als koning betiteld, door Nicolaas Nunges
tot het christendom bekeerd was. Zij bouwden er
een steenen vesting. Wanneer zij dat eiland wederom
verlaten hebben blijkt niet.Vormoedelijk hebben zij
zich later mot hunno in 1575 van Ternate naar Tidoro verdreven landgenooten voreenigd. In elk geval
was het fort in 1609 door Spanjaarden bezet, toon
de Nederlandscho onder-zeovoogd S. J. Hoen het
veroverde en het den naam Barneveld gaf. De be
zetting van Laboeha door de Portugeezen was voor
den koning van Kasiroeta (Alwadin I) het sein
om op het eiland ’MBatjang, vlak tegenover de Portugeesche versterking en aan de monding der Amasing rivier, eene nederzetting te vestigen, om de wes* terlingen behoorlijk in het oog te houden. Zoo ont
stond do kampong Moro, die echter eerst onder Hollandsch bestuur tot over de Amasing op Laboeha zich
uitbreidde en ten slotte de zetel van den sultan
werd.
De opvolgers van Zainalabidin waren Bajang
Skroelaa, Alwadin I, Noer Salaat, Ali, Alwadin II,
Mclkidin of Moesom, Kaitjili Mansoer, Hajatoedin
Sjah Poetra Cornabee, Mohamad Sadik Sjah en
Mohamad Oesman Sjah.
Door do verovering van het fort in 1609 waren de
Hollanders feitelijk de meesters van het eiland La
boeha geworden, maar dat word hun betwist door
sultan Noer Salaat, die in 1627 met Laboehareezen
en Spanjaarden een complot smeedde tot verjaging
der Hollanders, welk plan echter mislukte en den
Laboehareeschen belhamel het leven kostte. Sultan
Ali gaf in 1653 aan Arnold do Vlaming vergunning
tot uitroeiing der specerijboomen in zijn gebied. De
opvolger van Ali, Alwadin regeerde van 1660 tot
1706. Volgens Valentijn was deze een zeer laatdun
kend vorst, die over wel 12000 onderdanen te be
schikken had, zijn vlag niet voor de edele Compagnie
wilde strijken en aanspraken maakte op de noord
kust van Ceram en zelfs op eenige Papoesche eilan
den. Hij grondde zijne aanspraken op Ceram op de
omstandigheid, dat in 1465 een zoon van den toonmaligcn koning van Batjan to Lissabatta orangkaja
geweest was. Toen zijne rechten niet erkend werden,
liet hij zijn kapitan laoet 200 menschen van daar
rooven. Do kapitan laoet werd echter door den Ambonschcn Gouverneur gevangen genomen en naar
Batavia verbannen. De Batjansche kroniek spreekt
niet van deze gevangenneming, maar laat hem een
reis naar Mekka maken. Het was deze Alwadin,.die
de toen reeds ontvolkte Obi groep aan de Compagnio
verkocht. (Zie OBI). Op het einde zijner regeering
brak een pokken-epidemie in Batjan uit, die wel
tienduizend slachtoffers maakte. Zijn opvolger MelJcidin of Moesom verergerde het verval door streng
heid en willekeur. Van nu af aan waren de sultans
feitelijk slechts praalzuchtige hoofden van een en
kele armelijko kampong, wien alleen ter wille van do
traditie nog hoogo eer werd bewezen. Do voorlaatsto
■sultan Mohamad Sadik Sjah regeerde van 1862 tot
1889 en schafte in 1878 de slavernij in zijn gebied af.
Na zijn dood werd het bestuur over het sultanaat
•opgedragen aan den controleur der afdeeling en do
•rijksgrooton. Het Gouvernement dacht over eene
opheffing van het sultanaat. Do omstandigheid
evenwel, dat do sultan het eilandBatjan in 1881 voor
75 jaren in erfpacht had uitgegeven, on de gerozon
geschillen over do uitlegging van cnkclo bepalingen
van het orfpachtscontract dedon dat plan hangende
blijven. Eerst in 1900 werd de tegenwoordige sultan,
Oesman Sjah, oudste zoon van den vorigon sultan,
.als zoodanig verheven. Het door dezen aangegane
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politieke kontrakt werd in 1910 door de bekende
„korte verklaring” vervangen.
Literatuur. Valentijn. Oud en nieuw Oost Indien.
dl* 1* — P* Bleeker. Reis door de Minahassa en den
Molukschen Archipel. Bat. 1856. — J. F. G. Brumund. Fragment mijner reize door de Molukko’s.
Bat. 1856. — P. v. d: Crab. De Moluksche eilanden.
Bat. 1862. — H. A. Bemstein. Voorloopige mededeelingen nopens reizen in den Molukschen Archipel.
Bat. 1864. — M. E. F. Elout. Journaal eener reis en
bezoek aan de Batjan eilanden. 1881. — Idem. Iets
over het rijk van Batjan. 1882. —KoL Verslagen. —
Meded. Ene. Bureau 1911, afl. I., blz. 3.
BATJAN of SEKI. Eiland in de Moluksche zee
tusschen 0° 17' en 0° 55' Z.Br. en 127° 17' en 127° 54'
O.L. ten westen van het zuidelijk schiereiland van
Halmaheira, waarvan het door Straat Patiëntie
gescheiden is; het is 2366 K.M2. groot en het belang
rijkste van alle tot het gelijknamige sultanaat behoorende eilanden.
Batjan is blijkbaar ontstaan uit de — tamelijk re
cente— vereeniging van drie eilanden: het middelste,
grootendeels uit oude leigesteenten bestaande, is
het oudst en tevens het hoogst (de opgaven voor
den G. Sibela loopon uiteen van 1900—2200 M); het
noordelijke en het zuidoostelijke eiland zijn opge
bouwd uit jongo eruptiva, die door nog jongere
sedimenten ten deolo zijn overdekt. In het noordelij
ke. deel is echter ook graniet als ondergrond aange
troffen. Do drie gedeelten zijn duidelyk onderling
afgescheiden door twee smallo alluviale strooken, die
op diep-ingesneden baaien uitloopen: aan deze
baaien zijn gelegen de dorpen Laboeha en Babang
(in het westen, resp. oosten, der noordelijke strook)
benevens Wajoeawa en Songa (in het westen, resp.
oosten, der zuidelijke strook). Over de bedoelde
strooken loopen ook de eenige wegen, die op het ei
land te vinden zijn. Laboeha is de hoofdplaats. De
riviertjes zijn uit den aard der zaak van weinig be
lang. Genoemd kunnen worden: de Amasing, de
Sajoang eu'do Ajer besar in het noordelijke, de Bibinoi en de Songa in het zuidelijke gedeelte. De voor
naamste jong-vulkanische toppen zijn de Tepoek
en de Sendapat (150 M). ten noorden, de Bibinoi
(300 M.) ton zuidoosten van de Sibela.
Van mineralen zijn aangotroffen enkele bruinkoollagen van inferieure kwaliteit en een geringe
hoeveelheid koper on goud.
De heuvels on bergen van het eiland zijn grooten
deels bedekt met bosschen, die goed timmerhout
leveren on ook rijk zijn aan damar en andere gom
men. Wildo notemuskaat on kruidnagolboomen ko
men ook hior evenals bijna overal in do Molukken
voor. Mon treft er verder vrij belangrijke klapperaanplantingon aan langs de kusten on in het moe
rassige gedeelte ook sago-aanplantingon. Ook bam
boe komt er voor, maar slechts do kleinere soorten,
die speciaal gobruikt worden voor de vervaardiging
van manden. Rijst en tabak worden slechts voor
eigen gebruik en dan nog in zeer onvoldoondo. mate
verbouwd. De fauna vorschilt niet van die der andere
Moluksche cilandon (herten, wilde zwynen, papa
gaaien), bohalvo dat er nog — hoewel zeldzaam —
een paradijsvogel (semeioptora Wallacei) voorkomt
on do zwarto aap in groot aantal. De veostapel
bestaando uit rundoren, goiten en paarden is niet
noemenswaard. Do zeestraten Sambaki en Herborg,
die hot oiland Batjan van het eiland Kasiroeta
scheiden, zijn rijk aan parolbankon, die echter niet
naar bohooron worden geëxploiteerd.
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BATJAN OF SEKI—BATOE BATOE.

Het klimaat van het eiland wordt gezond ge
noemd, maar de ondervinding heeft anders geleerd;
er heerscht nog al malaria.
Het aantal zielen bedraagt volgens de telling van
einde 1909: 6166, waaronder 1314 Batjanners,
(inheemsche bevolking), 643 Inl. Christenen en ove
rigens een vlottende bevolking van Ternatanen,
Tidoreezen, Boetonners, Badjoreezen, Talauereezen
en Javanen. De Talauereezen en Javanen zijn op
enkele uitzonderingen na contractkoelies der Batjan Exploitatie Maatschappij. De Ternatanen en
Tidoreezen houden zich hoofdzakelijk bezig met het
inzamelen van boschproducten; de overige bewoners
met de vischvangst, den kleinen landbouw, de
klappercultuur, het vervaardigen van vischnetten,
bamboemanden en vlechtwerk.
Over den oorsprong der inheemsche bevolking
zie onder BATJAN (Sultanaat) geschiedenis.
Op het eiland hebben herhaaldelijk particuliere
ondernemingen hare krachten tot exploitatie be
proefd; zóó sedert 1SS2 de Bat jan maatschappij, la
ter de daarvoor in de plaats gekomen Bat jan-Exploitatie-maatschappij, die echter evenmin als de andere
noemenswaardig winst behaalt. De bodem heet zeer
vruchtbaar, maar nog nooit is goed onderzocht, voor
welke cultuur zich die het best leent, en de nood
zakelijke aanvoer van werkkrachten is altijd een
groot bezwaar.
Zie over Batjan, behalve de werken over de Molukken van Bleeker, v. d. Crab en Von Rosenberg:
Eene maatschappij tot ontginning van Batjan, Ind.
Gids 1880, Dl. II.; M. E. F. Elout, Journaal eener
reis en bezoek aan de Batjan-eilanden, Tijdschr.
van Ned.-Indië 1881, II, en vooral Verbeek’s Molukken-verslag p. 125, waar ook de overige literatuur te
vinden is benevens de eerste geologische schetskaart
van het eiland.
BATJANSCH. Te zamen met de Ombi- of Obieilanden, heeft Batjan eene taal gehad, die verwant ;
is met het Soela’sch, Banggaisch en de Loinanschc I
talen. De Ombi-eilanden zijn ontvolkten Batjan is i
grootendeels overstroomd door ingevoerde arbeiders, I
die het op Java gebruikelijke Maleisch spreken, met
Temataansch vermengd. Het Batjansch kent consonantische sluiters; de constructie van den genitief \
is de „averechtsche”, ook waar Maleische of andere i
niet-oorspronkelijke woorden gebruikt worden, b.v. \
soesoe mata (tepel), tangan ati (handpalm), losoeng
anaka(rijststamper). Door den zeer sterken invloed
van het ingevoerde Maleisch is het Batjansch geworden tot eene mengtaal, zooals er geen tweede in
de Molükken voorkomt.
j
Literatuur. N. Adriani & Alb. C. Kruyt, Do Bare’e- j
sprekende Toradja’s van Midden Celebes, III, 295- ;
!
i,.(f feATOE. Maleisch woord, dat steen, rots beteekent i
en ook bij het optellen in gebruik is. Men vindt het
woord vaak gebezigd in namen van plaatsen als bijvoegsel b.v. achter goenoeng (berg), poeloc (eiland),
tanah (land) enz.
BATOE. Hoogdal der Brantas in de afdeeling Ma
lang van de res. Pasoeroean, tusschen de zuidelijke
helling van den Ardjoeno en den noordelijken voet
van den Kawi. Dit breede, sawahrijke, dicht be
volkte dal gaat aan de oostzijde over in de lager lig
gende vlakte van Malang, terwijl het aan de west
zijde door den bergmuur Radjegwósi wordt be
grensd, die het van het hooger gelegen hoogland
van Bakir en Poedjon scheidt.;;
BATOE. * Contrdle-afdeeling met gelijknamige
hoofdplaats, gelegen op het hoogland van dien

naam, vormende de meest westelijke onderafdeeling van de afdceling Malang dor residentie Pasocroean. Zij omvat de districten Penanggoengan
en Ngantang. A 1 'f <? Z
BATOE (OÉDJOENG). I. Noordelijkste punt van
Japara, (ook genoemd Tandjoeng Batoe) tegenover
Poeloc Mandelike.
II. Een vrij steil voorgebergte, de grens vormende
tusschen de onderafdeeling Pangkadjene der afdce
ling Makasser en de onderafdeeling Barroe der afdeeling Boni, gouvernement Cclcbes en Ond.
BATOE BAPAHAT (= do uitgebeitelde rots).
Een in de rotsen uitgehakte waterleiding uit den
Hindoe-tijd, bij Soeroaso (Pad. bovenlanden), 4 K.M
ten Z.O. van Fort van der Capellcn. De leiding, die
water van do Sélo-rivier aftapte en naar Soeroaso
voerde, is door de wortels van ficus-boomen (cn
door den bliksem?) gedeeltelijk vernield. Er zijn
twee in den steen gebeitelde inscripties; het eene
opschrift is in het gewone zgnd. Adityavarmanschrift, het andere bevat 13 regels in een waarschijn^
lijk Zuid-Indisch alfabet, verder nog niet in de Pad.'
bovenlanden aangetroffen(Oudli. Versl.2de kw. 1912
bl. 46 No. 39). De romantische plek is in 1909 open
gelegd en van een toegangsweg voorzien, die aan den
linkeroever der Sólo, juist tegenover de ijzeren brug
in den weg naar Soeroaso, begint.
BATOE BASOERAT (= beschreven steen).
I. De plek, waar te Pagar Roejoeng, 2 K.M
van Fort van der Capellen, de beschreven steenen
uit den Hindoe-tijd staan, welke een soort van rijks
sieraden vormden voor de latere vorsten van Minangkabau te Pagar Roejoeng (zie Oudh. Versl. 2de
kwa. 1912, bl. 42, No. 23—35).
II. Eennegariaan den rechteroever der Kampar,
onderafd. Bangkinang (zie ald.). Er is een pasanggrahan; de beschreven steen waaraan het dorp zijn
naam ontleent, is in de rivier gestort en nog niet
terug gevonden (Oudh. Versl. 2de kw. I9J2, bl.
39 No. 9).
BATOE BATOE. Een onbelangrijk ondordisiriei
van liet district Simpang Kiri, onderafdeeling Singkei, afdeelingWestkust van At joh, gelegen aan do Luo
Batoe Batoe. Doschaarsche bevolking is Moluunm<
daansch en van Pakpaksoh bloed, dat echter niet
onvermengd is. De taal ten minste is een Pakpaksoh
waarin talrijke Maleische, Alassche on Atjèhsohe
woorden zijn overgenomen. Veeteelt heeft niet plaats,
landbouw maar weinig. Inzameling van boschproducten is de hoofdbezigheid der langs de rivier ver
spreid wonendo inboorlingen. Ook wordt uit de hei
densche Pakpaklanden wel benzoë opgekocht, om die
naar Singkel te verkoopen. Het landschap heeft
eenigc vermaardheid gekregen door het verzet van
den rad ja. In 1904 toch onderwierpen zichdclandschapshoofden langs Simpang Kiri on Simpang
Kanan met uitzondering van den radja van Batoe
Batoe. Deze stelde zich aan het hoofd van een
partij met Pasi Blo en Batoe Batoe als centra,
van waar uit te Singkel te plegen moordaan
slagen en andere rustverstoringen werden op touw
gezet. Den 22sten October 1904 werd het geducht
versterkte Batoe Batoe door een colonne, die vanuit
Boeloe sama over land daarheen was opgerukt, ge
nomen. De radja, hoewel gewond, wist te ontko
men. Hij onderwierp zich 17 Sept. 1905; maar week
Aug. 1908 opnieuw uit. Om hem te doen terugkeeren
werd zijn oude vriend en wapenbroeder T. Bón
Blang Pidië in den arm genomen, met het succes
dat hij zich in begin 1909 wederom onderwierp. (Ypes: Dairi en Singkel. Tijds. Bat. Gen. 1907).
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BATOE BATOE—BATOEBARA.
BATOE BATOE, ook wol PANINTJONG ge
naamd. Hoofdkampong van het district Mario riawa (Celebes), gelegen nabij den zuid westelijken
oever van het meer van Tempé.
BATOE BERTIKAM. (Doorstoken steen). Onder
dezen naam is een steen bekend, rustende op een
hoop kleinere steenen, die in zijn bovenste gedeelte
een gat heeft Jat door en door loopt en er uitziet,
alsof het door een steek met een recht zwaard is ver
oorzaakt. Deze steenhoop ligt ruim één uur gaans
Z.W.waarts van Fort Van der Capellen, en is bekend
uit de legenden van Minangkabau.
BATOE BOEA. Berg op Boeroe, 1567 M. hoog,
en door do bevolking als heilig beschouwd. Beschre
ven door K. Martin, Reisen i. d. Molukkon, bl. 381 —
384.
BATOE BOELAT. Npgari in Lintau (zie aldaar),
Sumatra’s Westkust./1 f c
BATOE BRAH of BOEAI KENJANGAN, marga
met 0 doesoens en 1200 zielen — in Kroë; zie
BLALAU.
BATOE EILANDEN. Een groep van 3 groote en 48
kleine eilanden, behoorendc tot de eilandenreeks, die
zich bewesten Sumatra, en in hoofdstrekking even
wijdig aan zijn lengte-as, uitstrekt. Deze groep, door
de straat van Si beroet gescheiden van de Z.O.lijk
gelegen Mentawei-eilanden, ligt tusschcn 0° 10' N.B.
en 0° 45' Z.B., en 97° 50' en 98° 35' O.L. De drie
hoofdcilanden zijn Pini, Tanah Masa en Tanah Bala;
zij zijn in het binnenland weinig bekend en slechts
aan de kuststreken bevolkt, waar zich uitgestrekte
klappertuinen bevinden. Tanah Masa en Tanah
Bala worden gescheiden door een goed bevaarbare
zeestraat, ruim 1 K.M. breed en 20 K.M. lang. Allo
eilandjes in deze straat zijn evenals Tello en ver
scheidene andere kleinere eilanden, als Masin, Orasa en Sigogolo, één en al klappertuin. Tello is het
meest bevolkte eiland, het heeft een oppervlakte van
ongeveer 10 vierk. K.M.; de hoofd])!, Poelau Tello
ligt op dit eiland; tot het Tcllo-groepjo moeten
verder gerekend worden: Marit, Lorang, Sipika,
Pono en Sigata, welko groep, gelegen ten W. van
Tanah Masa’s noordpunt, mèt de eilanden Masa en
Bai, die ten O. van Tanah Masa’s N.punt liggen, de
meest welvarende dor Batoe-eilanden zijn. Op Tanuh Masa loopt in de lengte-richting van het eiland
CC n rug, welks hoogste punt ongeveer 250 M. is. Op
Tanah Bala is een bodemverheffing tot ongeveer
300 M. en ook de eilanden van de Tello-groep heb
ben verheffingen tot ongev. 100 M. hoogte. De Ba
toe-eilanden hebben veel natuurschoon: heldere
koraal-st randen met fraaie schelpen, zeetuinen, stil
le vaargeulen tusschcn de eilanden, en aan de west
zijde scherpe koraalriffen, waarop de zware deining
donderend breekt. O]) het zuidelijkste eiland, Poelau
Bodjo aan do straat van Siboroet, die allo stoomers
uil Holland passeeren, staat een hooge vuurtoron;
ook Sigata is van een vuurtoron voorzien.
Do Batoe-eilanden zijn belangrijk geworden door
do cultuur dor cocos, die er welig tiert. Voor eon
groot doel is de copra-handel in handen van de tal
rijke Chincezon, dio ter hoofdplaats Poelau Tello
en aan de kusten dor andere oilanden wonen, en van
eenigo Mohammedaan geworden Batoeërs, doordat
deze twee categorieën de klappertuinen der inlanders
in pand weten te krijgen of do producenten binden
door voorschotten. Door hot vormen van Inlandscho crcdietbanken zal aan do bestaande minder
gowonschte tocstandon een eind wordon gemaakt.
Ook heeft het bestuur den Chineezen, dio onwettig
gronden hadden „gekocht”, in 1912 aangezegd des-
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gowenscht do betrokken gronden in erfpacht aan tevragen. De uitvoer van copra te Poelau Tello is
zóó belangrijk geworden, dat de Paketvaartbooten
deze plaats, die een volkomen veilige anker- en aan
legplaats aanbiedt, in geregcldo vaart aandoen. Vroe
ger worden ook de vogelnest-grotten op het eiland
Tello verpacht, doch tegenwoordig heeft geen uit
voer van belang van zwaluwnestjes meer plaats.
Hout is vooral op Tanah Masa en Tanah Bala in
goede kwaliteiten voorhanden, doch de bevolking
wil nog geen voordeel zien in do exploitatie ervan,
zoodat men voor Gouvernementsbouwwerken het
hout van Padang laat komen. Verschillende conces
sies tot houtaankap zijn in den laatsten tijd aange
vraagd. In 1850 werd de schoonerbrik „Dolfijn”
naar deze eilanden gezonden om er de orde te herstel
len, daar de bevolking verzet tegen het bestuur had
gepleegd. Sinds dien werd de orde niet verstoord; in
1913 werden directe belastingen ingevoerd.
De Batoe-eilanden vormen administratief een onderafdeeling der afdeeling Padang (met hoofdplaats
Poelau-Tello, standplaats van een Civiel Gezagheb
ber) bestaande uit het district Poelau Batoe (Ind.
Stb. 1913 no. 321). Ter hoofdplaats en op Sigata zijn
zendelingen, wier scholen bloeien.
Van de oorspronkelijke bevolking der Batoe-eilan
den is een klein aantal over: de zoogenaamde Boeloearo-stammen. Uit één dezer stamt de „radja” af,
een waardigheid tot nu toe erfelijk geweest in de
familie van het tegenwoordig districtshoofd. Verder
werden deze eilanden van Nias uit bevolkt (vgl. \
het slot van: „De Inlandscho Bestuurshoofden ter
Sum. YV. K.”, Koloniaal Tijdschrift 1913 no. 6.'
De belangrijkste plaatsen (eilanden) werden hier
boven genoemd; de voornaamste is de nette hoofd
plaats, waar verscheidene rijke Chineezen en Mo- '
hammedanen wonen.
BATOE KAHOE. Gewoonlijk Piek van Tabanan
genoemd, hoogste top van het centrale bergland,
2370 M. hoog. Het is een onwerkzame vulkaankegel,
met een ruimen, naar het Z.O. wijd geopenden topkrater, waaruit zich vroeger lavastroomen hebben
uitgestort.
BATOE LANTEH, eon niet meer werkzame vul
kaan, ongeveer 1800 M. hoog, in het westelijke ge
deelte van Soembawa.
BATOE MBOELAN. Zie ALASLAKDEN.
BATOE NA DOEA. District (koeria) van de
onderafdeeling Angkola en Sipirok der afdeeling
Padang Sidimpoean van do residentie Tapanoeli,
mot golijknamige districtshoofdplaats, gelegen op
korten afstand benoorden de afdeelingshoofdplaats
Padang Sidimpoean aan den weg naar Sipirok.
BATOE SANGKAR, Inlandscho naam van Fort
van der Capellen, (zio ald.).
BATOE TARA (zwarto steen), een klein eilandje
ton N. van Lomblem, bij Junghuhn (Java III,
1231) Pooloo Kom ba genoemd, waarop een 550 M.
hoogo vulkaan, die dikwijls schynt te werken (Tijdschr. v. N. I. I. 1850, S7 en 153; Tijdschr. Aardr.
Gen. 1891. 258; Jaarb. Mijnw. 190S, 364)—I--- f----BATOEANGOES. Bergtop, zio CELEBES, (o.
De Noordarm).
BATOEBARA. Stroomgebied van de rivier van
dion naam, die in tweo hoofdarmen, — de Batoebara kanan en kiri—in do Bataklanden ontspringt,
en ton N. van Asahan mot een diopte van 3 M.on eon
breedte van 120 tot 150 M. in zee valt. Do breedore
on dioperoB.kiri behoort tot de bevaarbare rivieren;
tot Lalang heoft zij eene gomiddolde diopto van 3,5
M., tot Limau Kapas van 3 M. Zij kan tot ll/t uur
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BATOEBARA—BATOEPOETÉ.

roeiens voorbij R-awa bevaarbaar worden gemaakt
voor prauwen van 20 kojang. Deze streken vormen
eene onderafdeeling van de afd. Asahan v. h. Gt.
O.kust van Sumatra, met do hoofdplaats Laboean
Roekoe,die ingesloten ligt tusschen do onderafdeeling
Padang en Bedagei der afdeeling Deli en Serdang ten
N. en de onderafdeeling Asahan der gelijknamige af
deeling ten Z. Zij omvat het stroomgebied van de ri
viertjes Pagoerawan, Balaban, Gamboes en Balé of
Salem. Het eigenlijke Batoebara was een confede
ratie van vijf staatjes,tot 18S4ondcrhoorigheden van
Siak: de Soekoes Tanah dat ar, Lima poeloeh, Lima
laras, Pasisir en de kampong Bogah. Aan het hoofd
staan soekoe-hoofden (datoe’s), die onder zich toengkats hebben, over een of meer kampongs gesteld,
door wier tusschenkomst alle bevelen aan de bevol
king gegeven worden en die door sokongs worden
bijgestaan. De landschappen Si Pare-Pare en Pagoer
awan, die vroeger onder Asahan stonden, en Tandjoeng, behooren ook tot deze onderafdeeling en
staan eveneens onder datoe’s. Sedert 1888 en 1889
hebben de landschappen Tandjoeng kasau en Siantar, en sedert 1891 het Bataksche landschap Tanah
Djawa het Nederl. oppergezag erkend, en zijn die
streken voor zoover eerstgenoemd landschap betreft
in 1907 bij de onderafdeeling Batoebara gevoegd,
terwijl de beide andere landschappen vereenigd met
nog eenige bewesten Batoebara gelegen Bataksche
landschappen, sedert 1907 resp. 1912, de onderaf
deeling Simeloengoen der afdeeling Simeloengoen en
de Karolanden vormen. Zie De Scheemaker, Nota
betreffende Batoebara. T. Bat. Gen.XVII (1869)
blz. 461 vlg.; over de rivier Batoebara zie aldaar
bl. 414 vlg.A; i r<p
batoedaA. District van de onderafdeeling Gorontalo der tot de Residentie Menado behoorende
Assistent-Residentie van dien naam met 8 kam
pongs en ^ 7500 zielen, onder een Marsaoleh (le
districtshoofd) gesteund door een 2e districtshoofd
(Walaapoeloe) met standplaats Isimoe.
BATOEDAKA. 'Zelfbesturend landschap in de
i onderafdeeling Posso der res. Menado, omvat een
deel der Togian eil. (zie aldaar); bevolkingssterkte 4; 2500 zielen.
BATOEDJADJAR. Artillerie-kampement op het
westelijk deel van het plateau van Bandoeng, waar
de artillerie van West-Java in den oostmoesson
schietoefeningen houdt en waar de commissie van
proefneming is gevestigd.
BATOEGADJAH. Hoogte, waarop het residentiehuis te Ambon gelegen is. Batoe Gadjah was het
buitenverblijf van den Gouverneur Adriaan van der
Stel (1701—1706) en volgende gouverneurs (vgl.
P. H. van der Kemp. Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817 (Bijdragen
. >tot de T. L. en Vk. van N. I., deel 65 en 66, 1911).
BATOEGADJAH. Landschap, behoorende tot
het district Tapoeng aan do Tapoong Kin, dat een
deel uitmaakt van het zelfbesturend landschap
Siak (Gouv. Oostk. v. Sum.). De bevolking is verdeeld in 4 soekoe’s, elk onder een panghocloe staan
de; een dezer hoofden is tevens bandahara, die het
landschap naar buiten vertegenwoordigt. Zie H. A.
Hijmans van Anrooy, Tijdschr. v. h. Bat. Gen. XXX
(1885) bl. 361. De gelijknamige hoofdkampong Ls
een klein plaatsje op een ongev. 40 M. hoogen heu
vel gelegen aan den rechteroever der Tapoeng kiri,
die met de Tapoeng k&Dan de Siak-rivier vormt, en
zelfs bij lagen waterstand voor vaartuigen van 2l/z
voet diepgang bereikbaar is. Zie J. A. van Rijn van
Alkemade, T. A. G. He SericII (1885) m. u.a. bl.208.

BATOEHIDEUNG (= zwarte steen), noordelijke,
smalle kam van het Hond jè-gobergte, steil verrijzend
uit straat Soenda, bij Java’s 3e Punt, hoogste top
274 M.
BATOEHIDEUNG LOR, hoofdplaats van het dis
trict Tjibalioeng, het zuidwesten der residentie Ban
tam op Juva uitmakend. Het ligt op 155 M. hoogte
aan den Oostvoet van het Hondjè-gebergte (zie aldaar).
BATOEI. Naam gegeven aan hot district Mandono, Oostkust van Celebes, behoorende tot het landschap Banggai.
BATOEKLIANG. Sasaksch district van de onder
afdeeling Lombok, residentie Bali en Lombok. De
plaats van den zelfden naam ligt aan den grooten
weg van Ampenan, aan de Westkust van Lombok,
naar Laboean Hadjie, aan de Oostkust van dat
eiland, en is bekend uit de Lombok-expeditie (zie
LOMBOK). A
BATOELAPA. Zelfbesturend landscliap op Cele
bes, behoorende tot het voormalig bondgenootschap
Masenrcmpoeloe, naar schatting groot 300 K.M2,
grenzende ten noorden aan Enrekang en Letta,
ten oosten aan Kassa, ten zuiden aan Sawietto
en ten westen aan straat Makasser. Het is verdeeld in do districten: Batoelappa; Talloempanoewa, Patirowang en Pondjieng; Tapporang; Waroe; Pasolengang; Baraba; Wietoëng; Boengieng,
dat vroeger tot Sawietto behoorde, doch ongeveer
een eeuw geleden aan Batoelappa werd afge
staan; en het vasalstaatje Lampa. Dc voornaam
ste rivier is dc Boengieng, een tak der Sadang,
die in het gebergte van Toradja ontspringt en in de
baai van Boengieng uitwatert. Zij is tot + l’/jK.M.
landwaarts in bevaarbaar voor inlandsche prau
wen en tot Enrekang, op ongev. 2272 K.M. voor
sampans. De andere watertjes, die allen op den berg
Tirasa ontspringen, zijn van geen belang. Het terrein
is zwaar bergachtig, alleen langs de kusten in Boe
ngieng vindt men een vrij groot vlak terrein. De voor
naamste bergtoppen, ter hoogte van 470—1250 M.
zijn Tirasa, Baroekkoe, Tamattee, Panonong, Ranja,
Doekalang, Parisi en Patoempoe. Dc bevolking, op
ongev. 3000 zielen geschat, is van Bocginecschen oor
sprong, doch weinig actief. De landbouw bestaat er
vooral in teelt van djagoeng, een weinig padi, aard
vruchten, en aanplant van klappers en kemirijook
wordt nog wat tabak, indigo on langa verbouwd. Dc
bosschen leveren veel deugdzaam timmerhout op. Do
visschcrij is van weinig beteekenis, evenals de nijver
heid, die zich bepaalt tot het weven van grove doeken en het maken van raatjes enz. van lontarbladcren. Dc handel is eveneens gering en hoofdzakelijk
ruilhandel; koffie wordt uit Letta en Toradja aange
bracht (gemiddeld 180000 K.G.) en onderden naam
van Boengieng-koffie naar Makasser uitgevoerd. Aan
het hoofd van hot bestuur staat eene vorstin, met
den titel Aroeng, op voordracht van den rijksraad
(hadat) benoemd en ontslagen, welke uit den Soclewatang en 2 Pabitjaras, (Aroo Lampa, bestuurder
van het vasalstaatje en Matowa Kalaoe) bestaat.
Mindere hoofden zijn galarangs, matowas en djannangs, die door het kampongvolk gekozen en dooi
den hadat aangesteld en ontslagen worden onder
toezicht en goedkeuring der Euröpeescho besturen
de ambtenaren. £\ 1
BATOELITJIN. Riviertje op Borneo’s Zuid-Oostkust. Het stroomgebied vormde tot 1905 een zelf
besturend landschap van denzelfden naam. Zie ook
TANAH BOEMBOE.
BATOEPOETÉ. (Witte steen). Rivier op de west-
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BATOEPOETÉ—BAUD (GUILLAUME LOUIS).
kust van Cclebes,grensrivier tusschen Soppeng riadja en Maloese Tasi, en bij Ocdjong Batoc-pooté in zee
vallende. Een gelijknamige kampong ligt aan deze

aan- en afgevoerd ;er wordt jaarlijks voor een waarde
van / 300.000 — aan landbouwproducten en van
ƒ 75.000 — aan bosehproductcn te Batoeradja ver
scheept. De plaats is door goede, voor auto’s berijd
bare, landwegen verbonden met Palembang (196
K.M.), Moeara Enim (89 K.M.), Moeara Doea (78
K.M.) en Loeboek Batang (13 K.M.), terwijl de
rechtstreeksche verbindingsweg met Martapoera
(aan de Komcringrivier) eveneens op het punt staat
voor autoverkeer te worden gereed gemaakt. In 1857
bestond hier een militaire post (op een heuvel, dicht
bij de tegenwoordige ossistent-residentswoning),
die echter in 18G3 reeds werd ingetrokken; vóór
1906 was het de standplaats van den controleur van
Oganoeloe en Enim; de naam Batoe radja komt
bij meerdere doesoens in Palembang en Benkoelen
voor. /-» 'j. 7.
BATOERETNO. Zuidelijkste (Mangkoenegaransche) district van de onderafdeeling Wonogiri, afdceling en residentie Soerakarta. Het district met
gelijknamige hoofdplaats telt 5 onderdistricten,
met name Tirtómójó, Batoerëtnó, Ngeromoko,
Pratjimantörö en Giritontró en had einde 1905 een
bevolking van 110.000 zielen, waarvan 160 Cliineezen. Het is het eenige district der residentie, dat
aan zee (den Indischen oceaan) grenst.
BATOETOE. Naam op de Aroe-eilanden voor
Ailuroedu.s melanotis, een Speelvogel; deze soort
wordt nergens anders gevonden; op Nieuw-Guinea
en in Australië komen nog een paar andere soorten
voor. De speelvogels zijn naverwant met de para
dijsvogels ; zij leven meer op don grond en bouwen
in den paartijd lusthoven, die zij opsieren met allerlei
blinkende of fraai gekleurde voorwerpen, als steen
tjes, schelpjes etc. De naam is geluidsnabootsing.
Hij is van boven groen, met zwarten, braingevlekten
bovenkop en geelbruine onderzijde^BATOE-TOELIS, Kampong nabij Buitenzorg,
waar men een beschreven steen in het Oud-Soendaneesch vindt, Padjadjaran vermeldende en geda
teerd 1355 9aka; daarnaast een steen met afdruk
ken van tweo voetzolen. Op eenigen afstand twee
ruwe Polynesische beelden; naar drie zijden verder
de overblijfselen van de muren van Padjadjaran, o.a.
te Lawang Gintoeng. Zie o.a. De Haan, Priangan Ipf
(1911) p. 231 en 783 en Pleyte, Het jaartal op den
Batoe-toelis nabij Buitenzorg, Tijdschr. Bat. Gen.
53 (1911) p. 155—163 en 183—187.
BATOK. Een der jongere eruptiekcgels, die zich
uit de zandzee van den Tengger (zie aldaar) ver
hellen; do vorm is zeer regelmatig, doch eigenaardig
is dat op don top geen krater te vinden is, maar al
leen een onbeduidonde inzinking.
BATOK LAOET (IKAN). Zie JUFFERVIS-

rivier.
BATOER. District van de afdeeling en het regent
schap Bandjarnêgara van de residentie Banjoemas,
met gelijknamige districtshoofd plaats, aan den voet
van den Goenoeng Petarangan. Het district vormt
den uitersten oosthoek van genoemd gewest. Onder
zijne merkwaardigheden behooren liet meertje Telaga Dringoe, de Soemoer Djolo Toendo (zie voor
beide DIËNG) en het beruchte Doodendal (Zie
DOODENDAL). Van uit de districtshoofd plaats Batoer, 1024 M. boven den zeespiegel gelegen, een wel
varend plaatsje, waar veel Chineezcn gevestigd zijn,
die zich in hoofdzaak bezighouden met het opkoopen en verwerken van Javaansche tabak, leidt een
goede weg naar het plateau van het Diëng-gebergtc,
en daarom heeft het bezoek aan dat plateau meest
al van Batoor uit plaats. Behalve inlandsche tabak,
worden in liet district Batoer ook veel Europeesche
groenten gekweekt. Het district heeft eene opper
vlakte van 158 K.M2, en telde einde 1905 51 desa’s
met 42.000 bew. w.o. 5 Europeanen en 700 Chineezen.
BATOER. Vulkaan in het Oosten van Bali; verheft
zich, 1500 M. hoog, ongeveer in het midden van een
eenigszins elliptischen en geheel gesloten ringwal
met assen van 15 en 10 K.M., waarvan het hoogste
punt, 1660 SI, in het N.W. gelegen is. In de caldera
ligt,ten O.van den vulkaankegcl,het vrij groote meer
Danau Batoer; dit heeft een langgestrekten tame
lijk on regelmat igen vorm, waarvan de N.Z. loopendc
grootste lengte 5 K.M. en de grootste breedte meer
naarde zuidzijde ruim 2l/2 K.M. bedraagt. De berg,
die nog niet lang geleden (1905) een eruptie had,
waarbij vele lavastroomen werden gevormd, heeft
twee steile toppen, elk met een diepen krater. Er
liggen verschillende dorpen langs het meer, in de
caldera en aan den ringwal; de voornaamste zijn
Batoer (met een bekenden tempel) en Kintamani.
De eerste bestijging van den top Batoer had plaats
in 1906 door W. O. J. Nieuwenkamp, die daarvan
een uitvoerige beschrijving leverde in het Tijdschrift
v. h. Aardrijksk. Gen. 1908, verlucht door eenige
penteckeningen, o.a. van den geheelen ketel, die
echter in vele opzichten niet overeenkomt met de
schetskaart op plaat NLIII in het Jaarverslag 1912
van den Topografischen Dienst. In 1857 werd do
ringwal bereikt door P. L. van Bloemen W’aanders;
zie Petennanns Milteilungen 18(54, 145 (beschreven
door Zollinger) en Bijdragen t. d. Taal- Land- en

Volkenki Be serie 1 (18(56), 497. '
BATOE RADJA. Hoofdpi. der afdeeling Ogan- en
Komering-oeloe(residenlioPalembang),zetel van den
ass.-resident,en v.h.districtshoofd v.h.gelijknamige
district, alsmede van hef hoofd der marga Bindoeng
Langit Lawang Koolon, De plaats ligt op een hoogte
van 45 M. boven zee aan den linkeroever der Oganrivier, ongeveer waar deze do Ajer Langkajap op
neemt. liet aantal inwoners bedraagt 1538 inlanders,
oenige Europeanen en 50 Chineezcn, die in een afzonderlijke wijk wonen. Op den tegcnoverliggcnden
oever vindt men een kalksteenrots van dien naam,
welke bij niet lè lagen waterstand onder waterstaat,
Er is van uit Palembang op deze plaats een vrij gere
gelde vaart van twee hekwiolers (van 2'/3 voet diep
gang), die gedurende het grootsto deel van het jaar
tot hier kunnen opvaren; er wordt een levendige
kleinhandel gedreven; allo handclsgocderen voor- on
van de Boven Ogan on Boven Komering worden hior
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BATTAM. Zie BATAM (ARCHIPEL).
BAUD (GUILLAUME LOUIS). Geb. 27 Dcc. 1S01
te ’s-Gravenhage, trad in 1823 in Indischen dienst,
waar hij als secretaris der residentie Kcdoe (1830),
als resident van Ivediri (1833) en van Semarang
(1838) en sedert 1841 als Directeur dor cultures groote diensten aan den lando bewees. In 1845 ging hij
met verlof naar Nederland en werd op 21 Nov. 1S4S
tot Minister van Koloniën benoemd, doch legde dit
ambt reeds in Juni 1S49 nedor, tengevolge van een
verschil van mcening tusschen hem on zijne ambtgenooten ovor de gedragslijn, tegenover do Randelmaatschappij bij het vorstrijkon van het consiguatiecontract te volgen. Niot lang na zijn aftreden als Mi
nister word hij tot Staatsraad in buitengowonen
dionst benoemd. In 1807 werd hij tot Kon. commis14
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saris bij de Handelmaatschappij aangesteld, en bleef j
5 jaar als zoodanig werkzaam. Hij overleed te ’s-Gra- j
venhage 5 Jan. 1891. Zie Guil. Louis Baud door |
H. D. Levysohn Norman in Eigen Haard. 1891. bl. <
694 vlg.
i
BAUD (JEAN CHRÉTIEN). Een der meest beteekenende Nederl.-Indische staatslieden, die èn als 1
hoofd van het bestuur in Indië, èn als Minister van !
Koloniën grooten invloed op het lot van Ned.-Indië !
heeft uitgeoefend. Geboren te ’s-Gravenhage den 23 |
Oct, 1789 trad hij reeds in 1804 als cadet-sumumerair bij de marine in dienst, werd in 1S10 tot waarnemend secretaris bij den benoemden G.-G. Janssens
aangcsteld en vertrok met dezen naar Java, waar hij
in 1S11 bij den burgerlijken dienst overging, en getuige was van de hervormingen, door Raffles en de
Commissarissen-Generaal op Java ingevoerd. Als
AJgemeen Secretaris stond hij sedert 12 Jan. 1819
Van der Capellen ter zijde, doch werd reeds 23 Aug.
1821 als zoodanig op zijn verzoek ontslagen, daar hij
naar Nederland wilde terugkeeren. Daar maakte hij
zicli o. a. verdienstelijk bij de oprichting der Ned.
Handelmaatschappij, waarin hij, als lid en secretaris der commissie, aan het ontwerpen der „artikelen
van overeenkomst” groot aandeel had (1824). Bij het
oprichten van het Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën werd Baud in datzelfde jaar daarbij benoemd tot Directeur voor de zaken der O.-I.
bezittingen, terwijl hij in 1825, toen het beheer der
Marine bij dat Ministerie werd gevoegd, als Directeur voor de zaken van koloniën ook de West-Indische koloniën onder zijne leiding kreeg. Daar werkte
hij samen met den Minister Elout, maar verleende
ook na het aftreden van dezen bewindsman onder
diens opvolgers zijn hulp tot de invoering van het
cultuurstelsel van Van den Bosch. Toen deze naar
het moederland wilde terugkeeren, viel de keuze des
Konings op Baud, en werd hij uitgenoodigd eene
zending naar Ned.-Indië op zich te nemen, met het
doel den Gouv.-Gen. de gelegenheid te geven spoedig
naar Nederland terug te keeren. In afwachting van
’s Konings nadere beschikking, zou hij het bestuur
uit handen van Van den Bosch ovememen en inmiddels zorgen voor de ongekrenkte handhaving van de
inrichtingen, door dezen tot stand gebracht. Baud
verklaarde zich daartoe bereid gedurende een zeer
korten en vooraf bepaalden tijd, die op hoogstens 2
jaar gesteld werd. Den 23 Jan 1833 trad hij op als
Vice-President der Hooge Regeering, in welke betrekking hij de werkzaamheden vervulde, overeenkomende met die van eenen Luitenant-Gouv.-Generaai: het bij wonen der vergaderingen van de Regeering, het bekleeden van het voorzitterschap, telkens
wanneer de Gouv -Gen niet tegenwoordig was, en
eindelijk het voorbereiden der behoorlijke afdoening
van alle zoogenaamde dagelijksche zaken, vóór dat
deze aan de beslissing van den Gouv.-Gcn. werden
onderworpen. Nadat Van den Bosch op 27 Juni
1833 de waardigheid van Commlssaris-Generaal had
aanvaard, trad Baud den 2en Juli als GouverneurGeneraal ad interim op, en stond als zoodanig eerst
onder Van den Bosch, en later na diens vertrek (2
Febr. 1834) alleen aan het hoofd der Indische Regeering. Met getrouwheid volbracht hij de hem opgedragen taak. Zijn naam ls onafscheidelijk verbonden
aan de consequente uitbreiding der grondbeginselen
van het stelsel door Van den Bosch ontworpen, al
liet hij geene gelegenheid voorbijgaan om de bezwa
ren, aan dat stelsel verbonden zooveel raogelijk te
temperen.
Niettegenstaande den aandrang uit Nederland,

o. a. ook door Van den Bosch als Minister van Koloniën, aangewend om Baud over te halen zijn verblijf
in Ned.-Indië te verlengen, wenschte deze niet langer aan het hoofd van het bestuur aldaar te staan,
dan gedurende eenigc maanden, die gevorderd mochten zijn om eenen opvolger de noodige inlichtingen
te verschaffen. Als die opvolger werd de Generaal
De Eerens aangewezen, die echter aanvankelijk (sedert 5 Maart 1835) slechts als Luit-Gouv.-Gencraal
onder Baud werkzaam was, totdat deze den 29 Febr.
1836 het bewind nederlegde en naar Nederland terugkeerde. Daar werd hem, die reeds spoedig na zijn
terugkomst tot Staatsraad in buitengewonen dienst
benoemd was (3 Oct. 1836), den 13 Juni 1838 zitting
in den Raad v. State verleend, nadat hij reeds bij
zijne benoeming tot Staatsraad in buitengew. dienst
in betrekking gesteld was tot den Minister, die verplicht was het advies van Baud in te winnen omtrent
alle punten van koloniale wetgeving en algemeen bestuur, mitsgaders omtrent alle verordeningen, voor
schriften en bepalingen, rakende de algemeene koloniale belangen, voor zooverre die in het moederland
een onderwerp van behandeling zouden uitmaken,
Tengevolge van de verwerping van het wetsvoorstel om op de ovcrzeesche bezittingen eene schuld te
vestigen van ƒ 56.000.000, verzocht V. d. Bosch zijn
eervol ontslag, dat hem bij Kon. Besluit van 25 Dec.
1839 verleend werd, terwijl Baud bij datzelfde besluit met ingang van 1 Januari 1840 tot Minister van
Koloniënad interim benoemd werd, wat gevolgd werd
op 21 Juli 1840 door zijne benoeming tot Minister
van Marine en van Koloniën, met ingang van 10
Aug. 1840, en na de afscheiding van Marine van dat
Departement door zijne aanstelling tot Minister
van Koloniën (23 Oct. 1841) met ingang van 1 Jan.
1841. In deze betrekkingen betoonde hij zich een
bij uitstek bekwaam staatsman, die echter volstrekt
vasthield aan het beginsel, dat de eenhoofdige regcering de eenigc Ls, die past voor koloniën en overzeesche bezittingen, welke de hoofdstoffen in zich bcvatten van een zelfstandig bestaan, terwijl naar
zijne meening het verlies dier koloniën een dreigend
gevaar werd, wanneer in deze de zoogen. constitutionneele begrippen heerschten en aan die begrippen
werd toegestaan zich in de koloniën te doen gelden,
Eenheid in beslissing en eenheid in uitvoering waren
naar zijne overtuiging de hoofdvereischten van elk
koloniaal regeeringsstelsel, waarop zoo min mogelijk
inbreuk moest worden gemaakt. Aan den eenen kant
koesterde hij dus de innige overtuiging, dat zoolang
men de bestaande Aziatische vormen van bestuur op
Java wilde behouden en deze dienstbaar maken aan
de instandhouding van een stelsel van gedwongen
arbeid, do eenigc hefboom kon zijn alleenheersching,
die men in geen opzicht verzwakken of verkorten
moest. Doch daarentegen was hij evenzeer overtuigd
van de waarheid, dat eene autocratische regeering,
om duurzaam te zijn, de driften en hartstochten aan
banden moet weten te leggen van de ambtenaren,
door haar aLs werktuigen gebruikt, behoorendc dé
autocraat de groote macht, welke hij verplicht was
op zijne beurt aan zijne vele ondergeschikten af te
staan, wijselijk, ter voorkoming van misbruik te om
ringen met eigenaardige waarborgen, welke evenwel
met het (autocratische) regeeringsstelsel in harmonie
moesten zijn.
Vele en gewichtige maatregelen werden tijdens
het Ministerie van Baud genomen. Wij noemen hier
slechts de regeling van de betrekkingen tusschen de
Regeering en do Handelmaatschappij door de zoonaamde Consignatie;, en Kapitalisatiecontracten
‘v ’
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BAUD (JEAN CHRÉTIEN)—BAWEAN.
(Zie HANDELMAATSCHAPPIJ), de instelling der j
commissie tot onderzoek der remises, de regeling van
do opleiding der ambtenaren voor Ned.-Indië (Zie
OPLEIDING VAN AMBTENAREN), de regeling
van het Indische muntwezen (Zie MUNTWEZEN),
do verbetering in sommige Gouvts-culturcs aange
bracht, en de terugtrekking van het Ned. gezag uit
een groot gedeelte van de Oostkust van Sumatra./
Tengevolge van de politieke gebeurtenissen van 1848
diende het Ministerie, waartoe Baud behoorde, den
loden Maart van dat jaar zijn ontslag in, dat den ;
25sten daaropvolgende verleend werd. In 1850 werd
Baud in het hoofdkiesdistrict Rotterdam tot lid der
Tweede Kamer van de Staten-Generaal gekozen, en
nam in September zitting. Toen Duymaer v. Twist
in 1850 werd aangezocht de betrekking van Gouv.Generaal to beklecden, bood Baud, die reeds herhaal
delijk tegen opdrijving on overdrijving van het cul
tuurstelsel had gewaarschuwd, maar de vrees koes
terde gedurende zijn langdurig bestuur wellicht niet
genoeg in die richting gedaan te hebben, geheel be
langeloos aan om den Gouv.-Generaal naar Indië te
vergezellen, ten einde dezen bij zijn taak behulpzaam
te zijn. (Zie nadere bijzonderheden bij P. A. v. d.
Lith, Levensbericht van Mr. A. J. Duymaer Van
Twist, Levensber. Maatschapp. v. Lettcrk. 1891 bl.
48 vlg.). Dit aanbod werd niet aangenomen. Baud
bleef lid van de tweede Kamer tot Sept. 1858, en
narn als zoodanig o. a. in hooge mate deel aan do ;
schriftelijke en mondelinge behandeling van het Re- j
glcment op het beleid der Regecring, waarop hij
grooten invloed uitoefende. Ook in andere opzichten
zooals door de oprichting van het Kon. Instituut
voor de Taal-, Land- en Volkenkunde to Delft (thans
te VGravenhage), en als voorzitter van de Commis
sie voor de emancipatie der slaven, toonde hij zyne
groote belangstelling in koloniale aangelegenheden.
Toenemende ziekelijkheid dwong hem zijn ontslag
als lid der Kamer te nemen; nog geen jaar daarna
(27 .Juni 1859) overleed hij.
Behalve enkele naamlooze artikelen in De Neder
lander, verschenen van de hand van Baud eene bro
chure: Het ontslag van J. D. Kruseman als Dir.-gen. |
van financiën in N.-Indië, ’s-Hage 1848, en in do |
Bijdr. t. i. 1. en vlk. Dl. 1 (1853) twee opstellen: Pa- |
lembang in 1811 en 1812, en de zeer belangrijke
Proeve cener geschiedenis van den handel en liet ]
verbruik van opium in N.-I., en in hetzelfde Tijdschrift, N. volgr. Dl. III (1800) De Bandjermasinsche
afschuwelijkheid. Zie over Baud: Jean Chréticn Baud
gesehetst door Mr. P. Mijer, ütr. 1878, en v. Rhede
v. d. Kloot, De Gouvs.-Gcn. ’s-Grav. 1891.'
BAVIAAN (ZWARTE). Cynopithecus niyér Dcsm.,
bewoont Noord- en Contraal-Celohes en Batjan—
(inlandsche naam in Gorontalo </iT£bp Butjan jakis),
maar is op dit laatste eiland waarschijnlijk ingevoord. Het geslacht Cynopithecus behoort tot do
familie der Ccrcopithecidac (zie MEERKATTEN) en
vormt een overgang van het geslacht Macacus (zie
JA VAANiSGHE AAP) tot de echte bavianen j
(Papio), die Afrika bewonen. Evenals deze laatste |
heeft Cynopithecus een paar overlangs loopendo
beenlijsten op den snoet, maar do nousgaten zijn niet
eindstandig geplaatst, zooals bij do bavianen het
goval Ls. Men onderscheidt gowoonlijk slechts één
soort, C. ni/jer (nigrescens Ternm.), een gohcol zwart
geklourdon aap, met een tot een vleezigon knobbel
gereduecerden staart on met gekuifden kop. Jongo
dioron zijn bruin van kleur. Het dier looft in kloino
troepen in do bosschcn.
BAWAL (IKAN). liiormedo wordon vischsoorton
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aangeduid uit de familie der Slromaleidae jbehoorende
tot do Percesoecs. (zio VISSCHEN).
BAWANG. District van do controle-afdeeling
Socnali, afdeeling en regentschap Batang van do
residentie Pekal'ongan, met gelijknamige hoofd
plaats. Het heeft een oppervlakte van ruim 1800
K.M2. en heeft 3 ondcrdistricten met 54 dosa’s; het
telde in 1905 di 35000 bewoners, waaronder een
20-tal Europeanen en een 60-tal Chineezen.
BAWANG (jav.). Zie MANGIFERA FOETIDA.
BAWANG. Zie ALLIUM.
BAWANG BRODJOL (jav.). Zie CRINUM ASIATICUM.
BAWANG KETJIL. Zio ALLIUM.
BAWANG MERAH. Zie ALLIUM.
BAWANG ONTJANG. Zie ALLIUM.
BAWANG POETIH. Zie ALLIUM.
BAWANG ROEMPOET. Zie ALLIUM.
BAWANG TJINA. Zie ALLIUM.
BAWANGIO (VLAKTE VAN) in het stroomgebied
der Bone, in Gorontalo. Zie CELEBES en BONE.
BAWEAN. Eiland in de Java zee, recht noord van
het Westgat van straat Madoera, tusschen 5° 34' en
5° 52' Z.B. en 112° 34' en 112° 44' O.L , behoorende
administratief tot de residentie Soerabaja,_waarvan
het een controle-afdeeling uitmaakt, die uit één dis
trict met 2 onderafdcclingen en 63 desa’s bestaat.
De controleur is gevestigd op de hoofdplaats Sangkapoera, welke plaats een geregelde stoomvaartverbinding heeft, daar de stoombooten der Paketvaart
van Soerabaja_naar Baiuljermasin ze aandoen. De
kust van het eiland is overal omgeven door een
strandrif van meest 500 tot 1000 M. breedte. Het
grootsto deel van het eiland,dat 200K.M.2oppervlak
te heeft, wordt ingenomen door een vulkaanruine;
de hoogste toppen daarvan staan op een naar het
noorden geopenden kraterwal in het centrum des
eilands (hoogste punt G. Besar, 656 M.). In de wijde
opening ligt een kleinere krater, waarvan de bodem
wordt ingenomen door het meer Telaga Kastobo,
600 M. lang en 400 breed, mot een diepte tot 139 M.,
dus grooter dan een der Javaansche kratermeren,
voor zoover die gemeten zijn. Diepe enge ravijnen
loopen tusschen de talrijke ribben van het gebergte,
waarop vele voortoppen staan. Het is grootendeels
met bosch en kreupelhout begroeid; cp de hoogere
doelen zijn nog zware wouden, maar in ’t algemeen
is het bosch licht, een gevolg van den roofbouw;
waar dezo geregeld gedreven wordt, liggen de velden
acht jaar braak, na één oogst van bergrijst,en bedekken zich dan met gras of met schraal struikgewas,
waarin verwilderde runderen zwerven, die alleen
worden opgevangen, wanneer men ze slachten of
vorkoopen wil.
Volgens do overleveringen zou Bawéan oorspronkelijk onder een onafhankelijk heidonsch opperhoofd
hebben gestaan,die bij deMadoorcezen den naam van
Ratoe Babi (Varkonskoning) zouhebbon gekregen,
waarnaar het eiland Pocloe llabian, later in Bawéan
verbasterd, genoemd werd! De naam Bawéan is vaak
weder in Baviaan verbasterd, een andere naam voor
het eiland is Poeloo Loobak. Bawéan kwam later onder Mataram, werd in 1743 aan de O.I. Comp. afge
staan, die er een bookhoudor plaatste; na do ophef
fing der Comp. word hot con district van Soerabaja
en in 1834 totassistent-residentie verheven;in 1900
werd het een contrólo-afdccling onder de afdeeling
Griseo. In 1911 werd bepaald, dat do functiën van
controleur dezer contrölc-afdeeling tijdelijk kunnen
opgedragen worden aan een civielon gezaghebber bij
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Ho* zielental bodtwg eind HXV> ruim 12000 I bakcntonuen gebezigd; daarna word overgegaan to('
eieJon waaronder slechts 7 Kimmanen De inland- ! aanmaal; in N.-l. van verschillende stalen boeien’
jfoho bevolking hooft \wl overeenkomst mot do Ma- : die ook in Nederland kort te voren Waren ingevoerd*
Omtrent do gasboolon, '/.ie onder KUST VERdoerverext; do Madoeiwsoho- taal is ov dan ook do
r.\w: goLrttikelyko, T.y bondon r.ioh voornamelijk j LICHTING.
tv$.k mot don bandok daar bot eiland niot i»\ do go- j
l>o beginselen op bot internationaal maritiem eonhoettexx dor \ry talvyiko bevolking kan vooralen. | gros. in 1889 gehouden to Washington, aangenomen
golden thans ook voor N, I., mot dien verstande «lat
Kon boiaxxgryk deel dor uuvnnolyiko bevolking is dan
spitse tonnen rood ‘on stompe tonnen '/.wart. geschilvx'k 00»\ groot doel van bot iaav afwezig. om in bynn
alle doelon vaxx don litdisobon arehipol bandol to
dovd worden,
Do zorg voordo bobakonmg is aan de havenmees
drijven ei. vooral ui Sixvgaporv en ia IVli aD koelie ;
ters opgedragen. Behalve door plaatsolyko luilpmidto dienen; ze staan èr~Wke:xd als Ik'jans (Kngelsoho
dolon wordt zy onderhouden door do bebakoningsverbastering van boedjang, los werkman). Of*
vaartuigon (/.ie onder KUSTVERLICHTIN(J). Ook
schoon do sawahs in hot vlakke land zoor vruchtbaar
a^jn en wn» zeer hooge pryzen bedingen, wordt weido gouvornomontsmarino verleent daarbij hulp,
uk zorg aan do bebouwing gewijd, die meest aan
Hot navolgende stolsel van betonning is voor do
vrouwen wordt overgelaten, daar do mannelijke l>e- vaarwaters in don Ned.-O.ï. Arohipol van kracht: S.
weners den oogsttijd niet afwachten, maar op Java B. of B. B. tonnonkant van hot vaarwater wordt gere
den maaltijd aan de suikerfabrieken medetnaken. kond vooreen binnenkomend schip of voor con schip
De vischvangst is een belangrijke tak van bestaan in de hoofdrichting van den vloedstroom varende,
voor de bevolking; aan het strand vindt men verSpitse tonnen liggen altijd aan S. B.-zijde van het
sehetdenevisehdrogerijen. Vissehersprauwen worden
vaarwater en zijn -rootl-geschildordAv.-» .•*
vee! op het eiland vervaardigd;de voornaamste uitStompe tonnen liggen altijd aan B. B.-zijde van
voerartikelen zijn legmatjes vau pandan, slendangs
het vaarwater on zijn zwart geschilderd,
en sarongs, »*el&e laatste in geheel Oost-Indië zeer 1
Kogeltonnen dienen om de scheiding van tweo
gezocht zijn: vele eilanders drijven op Ja va handel in , vaarwaters of om een ondiepte midden vaarwaters
deze artikelen. De meeste en grootste dorpen liggen aan te geven en zijn rood en zwart horizontaal gcaan de kusten en in het terrein ten N.W. der hoofd- streept, behalve wanneer zij liggen tusschen tonplaats Sangkapoera. De volkrijkste kampong is nen van denzelfden vorm en kleur; zij zijn dan geDaoen. aan de oostkust, de welvarendste zijn Tam- heel overeenkomstig deze geschilderd. Kogeltonnen
bak en Dipangga aan de noordkust, waar ook wel- zijn altijd, de overige in bijzondere gevallen, van topgestei-ie kooplieden wonen. In Dipangea wordt Ja- teekens voorzien,
Yerkenningstonnen liggen buiten het zeegat. De
vaacsch gesproken, in alle andere dorpen hoofdzakeL^k Madoereesch.
verkenningstonnen en in het algemeen die tonnen,
welke niet dienen voor de bebakening van vaarwa
Eecige kleine eilandjes worden in de na bij heid ters, blijven voorloopig zooals zij thans zijn.
van Bawean aangetroiien, van welke het 100 31.
hoog© Poeloe GUI aan de oostkust het grootste is,
Wrakken worden aangeduid door groen geschil
•Liz door eenige gezinnen. b-rwooad wordt, die zich
derde spitse of stompe tonnen, naar gelang het wrak
mee <i©
~ong-viss<;hohj bezighouden. Ook liggen
aanS.IL- of B.B.-zijde van het vaarwater ligt. Ligt
>:gz Bii.w£jLü w aar ral &£oirï-~a-._ Eenize voormali- het wrak midden-vaarwaters, dan wordt het aangeyj aiunij«rs srz. tcazis d:>; t
ranges Li Die laad- duid door een stompe ton aan 8. B. en door een
emrta* ss« BiWisst Tertxciien;au steken knotsvorspitse ton aan B. B.
uiur ui
Topteekens van tonnen en bakens zijn:
. s' EJaznakimurz
Axz-dr. Gen. 2e Sei. IX
een ruit ter aanduiding van den buitenkant (zee
'
üL Zl -ur, roe*, kaart; lAdi-vur. v. N.-L
zijde; eener bank;
: m a, l.l 2jZ: icu :■ c.k h vl ^
417 v]g.;
een kegel ter aanduiding van den binnenkant
eener bank;
Nrv. eu Luiio. is. N..-L Dl LXX. 1905,
Giz. 2; Tiliiijc sj. Ksm. Bev.uur, DL %\, 3 Wi, blz. 233.
een bol ter aanduiding van 8. B.-zijde van liet
BAWÉX. jjziZAvbz-:\r?A en hoofd plaats in bet disvaarwater;
\rjC*LsiLr* v a.di..tg Salati^a
de
een afgeknotte kegel ter aanduiding van B. B.vü.’ de groote v. eg,Dl ie van Semaraog, zijde van het vaarwater;
zu/t v aart- voert, zi' • splitst ir een tak over üalatiga
een staand en een liggend kruis als bijzondere merken en bij kogeltonnen ter aanduiding, dat men do
nas..’ ie Vorstenlanden en een tak over Am 1/arawa
Ziat:
weirjg ter; Z.H'. van dit plaatsje
ten aan weerszijden kan passeeren.
lisr. de ais zv/daniz opzeLeven *.e.-ting V/iJJem J._
De topteekens hebben dezelfde kleur als de ton
BA WOEI, B. DA HAK, B. R1MBA. Zfe ZV.1JNLN.
nen en bakens, waarop zij geplaatst zijn. De tonnen
BA WOK (IKAK). Zie VALLEN.
der vaarwaters zijn gemerkt met een doorloopcnd
BAZAR. Zie PAEAR.
nommer, van uit zee beginnende en bovendien met
BAZARBATOE-KOTEK. Zie COKVB31A.
de eerste letter van bet vaarwater. Nommer en
letters zijn wit.
BEAD/OE’S. Zie DAJAKL en BIADJOEiS.
BEAÏÏG. ÏZie I'A.'t'AK BEAXL.
Op enkele plaatsen worden kleine boeien, bouten
BEBAKESISG. De oorspronkelijke bebakening bakens, o versteek merken enz. aangetroffon, op welÏKaO/jSt&iu Nederiarid.seh-Itj/Jië uit vaste bakens, ge- ker aanwezigheid niet mag gerekend worden. Deze
dee£tel$k uit tijdeirjke materialen, doch ook gedeelkomen yiiet voor in den betonningsstaat, welke ieder
teb|k dsurzaam gebouwd. Deze werden echter omjaar in JinridU tuin zwvarr.n/hn no. 1 van liet Minisstreeka \tyto bijna geheel door drijvende bak en roer- 1
van Marine en van het departement der Marino
ker. vervangen. V/ei werden sedert en vooral ook
in N\ I. wordt opgenomen. Wel worden inde moeste
iu de iaatete jarer s/Ji/oefpaalbaken/j bijgebouwd,
gevallen de kosten van die niot officiëelo bebakening
dot* hoofdzaak blijft nog de drijvende bebakening. . door bet departement der Marine gedragen. De
Daargelaten de kleine boeien voor rivierl/ebakedienst van »e b ee p v aar t in N. 1. stolt er zich
r.fr.g ge.br*.;ct, werderi tot Y''/f£ bijna alleen Herberts
evenwel niet voor verantwoordelijk.
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B K BA K10 N I N O—B K DA O KT.
Do voornaamste kobakoningon op de Westkust |
van Kumatra zijn dio in do Habangbaai op Atjgh,. [
van hot binnonvaarwator naar Padang, naar de i
Koninginnebaai en do IOrn»nahaven.,Wat het verdoro gedeelte van Suinatra betreft, verdienen in !
do eornle plaats genoemd do bebakeriing iri de Bankastraat, straat Riouw en de vaste bakens naar
do binnenreede van Riouw, de bebakeriing van
hot vaarwater naar Ham boe tegenover Singapore,
van straat Padang en de Brouwerstraat bij Beng- i
kalis en de bebakoning naar en in de A roe baai
mei hare verschillende geulen. Verder zijn op Surnatra do geulen over banken en in rivieren van eenige j
beteekenis, dooreenedrijvende bebakeningaangegeven. J)e vaarwaters rond Banka en Billiton zijn
bebalcend, de monding der Tjeroetjoep-rivier (waar- j
aan de hoofdplaats van Billiton ligt) is met 23
stcokbakens, 2 lichtboeien en een bakenton afgeba- '
lcend, op de roede van Mnnggar (Oostkust van Bil- j
liton) liggen 0 tonnen. Alle vaarwaters rond Java zijn j
bebalcend; op de reeden vindt men veelal bakenton- ,
non en lichtboeien. Beoosten Java verdient vooral :
het vaarwater naar Benoa vermelding. De toegang
tot deze havenplaats in Zuidelijk Bali is afgeteekend
|
door 8 schroefpaal bakens en 2 bakentonnen.
Op Borneo begint de bebakening bij Groot-Natoe- I
na aan de N. W. leust. Alle rivieren van eenig belang !
zijn bebalcend. De nieuwe geul der kleine Kapoeas- !
rivier wordt aangegeven door 3 lichtboeien en G
lichtbakens; in de oude geul vindt men 3 lichtbakens
en een houten baken. In straat Laoet aan de Z. O. j
kust van Borneo vindt men 3 lichtboeien, 2 lantaren- !
boeien (waaraan ’s nachts een lantaren wordt gehangen), verscheidene tonnen en een vast baken,
Vóór en in de monding der Koetci-rivicr liggen 2
loodslichtschepen, 4 lichtboeien en een 15-tal baken- i
tonnen. Do bebakening in den Spermunde Archipel
(W.-kust van Celobes), bijna geheel uit vaste bakens
bestaande, is van een bijzonder karakter. In de golf
van Boni bestaat do bebakening in hoofdzaak uit
Hchroefpalcn met een bol of afgeknotten kegel als
topteeken; in de golf van Tomini zijn 20 zulke
scbroefpaalbakens geplaatst. Dc straten en vaarwa
ters van eenige beteekenis langs Celobes zijn bebakend. Bij Ceram, de Ivei-eilanden, de Sermata- en
Tanimbar-eilanden en op de Zuid- en Noordkust van
Niouw-Guinea wordt bebakening aangetroffen.
Zie ook: BE BA K E N1XG. K l’ST YERLICHTING, EN LOODSWEZEN. •
BEBAKENING, KUSTVERLICHTING ENLOODSWEZEN. Bij do eerste indienststelling van een Inspecteur, waarmede deze dienst werd opgerieht, ressorl eerde deze onder liet Dept. van Middelen on
Domeinen (Ind. Kil». 1862 no. 65). .Met I Januari
1867 ging de dienst imnr het Departement derMnrino over (Ind, Stb. 1866 no 140). Vóór do oprichting
was er wel eenige bebakening en bestonden er ook
reeds enkele kleine lmvonliehten, doch van oen bepaalden veroenigden dienst, waarop het nood ige toezirlit werd gehouden, was geen sprake. Do functie»
van Inspeeteur over de Gouvernements Marine worden met ingang van I Jan. 1 SOS tevens aan voornoemden Inspecteur opgedragen, die met begin j
1005 (Ind. Stb, nn'SS) zijn titel gewijzigd zag in dien ■
van lloofdinspeetóur van scheepvaart, (.'hof van den
Dienst . Tot d ion dienst bolmoron nog do lm vondopnr* ,
tementen en de sedert «angotrokken aangelegenhe
den op scheepvaartgebied, als vlo bemoeienis mot vlo
zoo brie ven, jaarpassen, sohoopsmot ing, soheepvaart statistiek, haven- en ankoragegoldon enz.
Den llvxifdinspoulour staan inspecteurs on ad-
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junct-inspeclours ter zijde, thans IJ916) respectieve'
lijk ten getale van 2 en 3. De ba ven meestere zijn,
tenzij ander» is bepaald, belaft met het toezicht op
de bebakeriing, kust verlichting en het loodswezen
binnen het ressort, waar in zij geplaatst zijn. fn art. 16
van bet Alg. Politiereglement voor fieeden in
X.I. (Ind. 8tb. 1905 no 547 en J9J 1 no. 4J4jzHn
verbodsbepalingen tot beveiliging daarvan vastgesteld,
Voor de toepasselijke ordonnantie» en gouvt.-beschikkingen op dezen dienst betrekkelijk wordt ver
wezen naar het eerste deel van den Regeeriugsalmanak voor N.L, waarin zij volledig zijn vermeid
met aanhaling van de Staatsbladen. Zie voorts de
afzonderlijke artikelen BEBAKENING, KITSTVERIACHTINO en LOODSWEZEN,
BEBATAN. Kanaal gegraven op last van eender
vroegere sultans van PaJembang, en dat deilasoedji,
grensrivier van dat gewest met de Larapongsche
districten, verbindt met de Komering, aldus een
handelsweg tusschen de beide gewesten vormende,
echter slechts in den regentijd voor de handelsprauwen bevaarbaar,
BEBED. Stuk katoen, geweven of gebatikt, dat
door mannen op Java om de lendenen gewikkeld
wordt en dc heupen en het onderlijf bedekt. De uaam
beteekent „omwinding, omwikkeling/’ Als vrouwenkleeding heet deze lichaamsomwikkeling tapir, (zie
aldaar). De lengte bedraagt 2.45 tot 3 31., de breedte 1 tot 1.12 31. In plaats van bëbéd zegt de Javaan
ook sindjang uijnr (het wijde doek), de Maleier kaïn
pandjarg (het lange doek). (Zie KLEEDINGj.
Literatuur. G. P. Rouffaer en Dr. H. H. -Juvnboll. De Batik-kunst in Nederlandsch-Indië. pag.
68—70. — Poensen, Iets o ver de kk-eding der Javanen (3Ied. Ncd. Zend. Gen. XX (1876), p. 395 401
en XXI (1S77), p. 5—6).
BEBER. District van de afdeeling en het regent
schap Cheribon van de gelijknamige residentie, met
Tjilimoes als~~ zetel van het districtshoofd. Het
heeft .eene oppervlakte van 190 K_3£2. en zéh 60
desa’s met — in 1905 — 67000 inwoners,
onder een paar Europeanen. 1060 Chineeocn en 60
Arabieren.
BEBESARAN mal.. sosxu.% Zie MORCS.
BEBOKI. L&ndschap op het oi'.sni limcr. Iehoerende tot de cnderafdeeHitg Noc rd-Mktcec-Tsmor der afdeeling Noorvi-on-Mtdd«t Ttm;r vas de
residentie Timer en O- He: is een van de crinss; :okende landscha ppen.
BEDADOENG. Rivier, ontsauuKie in bec N.doei
van de vlakte der afd. Djember m de ces, Resooki. uit beken, die zoowel va:i he: Jar g-als van nee
Raoen-geb. afdalen. Zij hoeft een Z.W.-Yv^rtsehea
loop en stroomt, na kort bi: haar monding de Kalt
Besini. uitwatering van de rawu Bèsèk. ow-cmm
te hebben, bij Pooger in vte baai van dien ita&nfe.
Nabij de desa Rawatamtoe is itt deze rivier eea
groot o dam gelegd ten behoeve van de bevloeiiug
van hot oostolyk gedeelte vat' de in ontwikkeling
zijnde vlakte van Zuid-\\ est Djetnber,
BEDAGEL^ Uudschap. hot stroomgebied van
«loTïMyKnamige rivier, mot do hoofdplaats Tandjong
Bringin nab\j vlo mending van dio rivier. l>u iandschap vormt mot hot «uideUik daaraan gtvnr.ov.de
landschap l\ulaug do ?.uidohjksto ondorafdcchng
vau vlo afvloeiing lV'li on Sordang van hot Gowvt.
Oostkust van Sumatva. Hot is oen ondothooiigheld
van hot /oUbosturond landscha p lVli. waarvan oen
vortogonwoord igor mot don titel van l'angx'van tv'
Tandjong Bringin is gevestigd.
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BEDAK—BEDEVAART NAAR MEKKA.

BEDAK. Fijn rijstemeel, vervaardigd van uit- Dzoe’l-Hiddjah. De oorspronkelijke bedoeling der
gegiste rijst. Veelal wordt dit meel, dat tor bepoede- velerlei plechtigheden aan liet haddj-feest vorbonring van het aangezicht en den hals wordt gebezigd, den was ongetwijfeld in Mohamineds tijd reeds lang
inet een of andere welriekende stof geurig gemaakt. niet meer bekend. Een taai gebruik hield de eeuwenVoortdurend gebruik maakt, dat de huid een groe- oude traditiën in stand, zooals de vaderen die nu
zelig aanzien krijgt. De Chincozon bereiden bedak eenmaal hadden overgelcverd. Men mag echter aanuit gadoeng-soorten, maar sommigen houden hot
nemen, dat oorspronkelijk ook de haddj evenals
zoo verkregen poeder voor schadelijk.
andere dergelijke jaarfeesten bij verschillende volBEDALI (jav.). Zie RADERMACHERA.
ken hoofdzalcolijk eeno vereering der natuurkrachBEDERr*fZie ivAMBIN"G” OETANT"
ten ten doel had. De plechtigheden waren grootenBEDEVAART NAAR MEKKA. 1. De oud- deels zinnebeeldige voorstellingen, oude vormen,
lieidcnsche heiligdommen en hunne waarin men de godheid vruchtbaarheid, regen en
beteekenis voor den Islam. Het voor- rijkdom aan vee wilde afsmeeken, de booze machten
naamste heiligdom te Mekka, do Ka’bah, „Allahs trachtte te bezweren, enz. De haddj bracht eenen
huis”, is een zeer primitief, ongeveer kubusvor- tocht mede naar ’Arafah (buiten den liaram, ten O.
mig gebouw, aan alle zijden dichtgemetseld. Toe- van Mekka gelegen, en vandaar uit per kameel in on gang tot het binnenste verleent, slechts een deur, geveer 4 uren te bereiken) en van Arafah weder naar
die in den N.-O.-muur op vrij aanzienlijke hoogte Mekka terug over Moezdalifah en Moena (oudtijds
boven den grond is aangebracht, zoodat men, als Mina genoemd), welke ook ten O. van Mekka maar
de Ka’bah bij sommige gelegenheden geopend binnen liet heilige gebied liggen. — Te Medinah,
wordt, een trap moet aanbrengen, om door die deur eenigen tijd na de hidjrah, verkondigde Mohamnaar binnen te kunnen gaan. Het inwendige van de- med de leer, dat de oud-Mekkaansche gebruiken
zen oudheidenschen „tempel” is ledig en heeft geen tevens een bestanddeel van den waren dienst van
beteekenis voor den Moslimschen eeredienst. Reeds Allah vormden, dat reeds Ibrahim (de aartsvader
in den heidentijd werd de Ka’bah metkleeden ver- Abraham) op Allahs bevel de Ka’bah gebouwd en
sierd en nog ieder jaar wordt namens den sultan van den haddj ingestcld had, dat wel is waar een later afTurkije van uit Egypte een aldaar vervaardigd, don- vallig geslacht dezen eeredienst door afgoderij had
kerklcurig kleed (kistcah, d.i. dekkleed) bij gelegen- verontreinigd, maar dat tocli ook in den Islam de
heid der bedevaart naar Mekka gezonden; daarmede Ka’bah als hot centraal heiligdom van den eenig wazijn de vier zijden der Ka’bah gedurende het geheele ren God en deelname aan den haddj als een godsjaar behangen. Naar overoud gebruik heeft men bij dienstplicht van iederen Moslim moest beschouwd
een godsdienstig bezoek aandentempel een7-maligen worden (Koran 111, 89 vv„ II. .192 w.). Dientcngci-aio&j (d.i. omgang)daaromheenteverrichten, waarbij volge werdén de Mekkaanscïfe plechtigheden voor
tevens de aan de buitenzijde inden Oosthoek ongeveer een zeer belangrijk deel nagenoeg ongewijzigd in den
5 voet boven den grond ingemetselde „zwarte steen” Islam overgenomen. Zelfs bleven daarbij vele der
moet gekust worden. Is dit laatste wegens de volte niet zgn. „afgodische practijken”, hoewel door den Islam
mogelijk, dan kan men volstaan met naar den heili- verboden, tot grooto ergernis der Moslimschc wetgegen steen te wijzen of hem zoQ.mogehjk met de hand leerden tot op onze dagen voort leven.J)
aan te raken. Evenals verscheidene andere, als heilig j
2. D e ’o c in r a h. Wie oudtijds ter vervulling van
vereerde steenen te Mekka getuigt ook de zwarte religieuze ceremoniën het gebied van Mekka bezocht
steen nog van den steendienst, die bij de oude. Mek- (hetzij dan voor een haddj, hetzij voor een ’oemrah,
kanen bloeide. Een godsdienstig bezoek aan den of wel voor beide tegelijk) placht zich daartoe vooraf
tempel ging in den heidentijd gewoonlijk gepaard door onthouding van verschillende zaken in een
met offeranden en heette ’oemrah (d.i. cultus). Voor- | staat van godsdienstige wijding [ihrdm) te brengen,
al in de lente placht men bij den tempel eerstelingen Dit gebruik werd ook in den Islam als godsdienstvan het vee te offeren. Het ruime, langwerpig vier- plicht overgenomen (zie IHRAM), maar toch nietzonkante, met zuilengaanderijen omgeven plein om de der een vrij belangrijke wijziging. De oorzaak duarKa’bah, de zgn. moskee van Mekka, dateert in den van was deze. Toen Mohammed zich in het jaar 10 in
tegenwoordigen omvang eerst uit den tijd, toen de ihrdm-slaat naar Mekka had begeven om den haddj
Islam reeds een wereldgodsdienst was geworden en van dat jaar te vieren, verbrak hij tot verbazing en
duizenden zich jaarlijks bij de bedevaart te Mekka ergernis zijner volgelingen reeds kort na zijn aanvereenigden. Aan de N.-O.-zijde van deze moskee komst in het heilige gebied zijnen staat van wijding,
liggen twee andere oude heiligdommen: Safa en blijkbaar niet langer tegen de daaraan verbonden
Marwah, eertijds heuvels, thans echter, na het hoo- ontberingen bestand. Eene openbaring (Koran II,
ger worden van den bodem te Mekka, slechts eenige 1926)t moest don Profeet te hulp komen om de ver
treden hovende omgeving verheven. Bij het bezoek óntwaardiging der geloovigen hierover tot bedaren
.dezer heiligdommen heeft van ouds de in het Ara- te brengen. Bij zijn aankomst te Mekka had Mohamhisch ea'j (d. i. loop) genoemde plechtigheid plaats, : med eenen lawdj om de ka’bah en den sa'j tusschen
waarbij men zeven maal, op nauwkeurig voorgeschre- j-------------ven wijze loopende, den afstand tusschen Safa en i
J) Zie: C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaan
Marwah aflegt. De omtrek van het heilige gebied van j
sche feest,' Leiden 1880; Mokka, Haag 18S9 I,
den Mekkaanschen tempel (de haram) is met grens- I 1—23; Bilder aus Mekka, Jxddcn 1889. J. VVellsteenen kenbaar gemaakt. Ook andere heidensche j hausen, Rékte Arabischen Ileidenlunis, 2. Ausg.
tempels in Arabic hadden zulk oenen haram. — Eén- i
Berlin 1897; M. Th. lloutsma, Het skopelismo en
maal ’s jaars had in de nabijheid van Mekka een
het steenworpen te Mina (Verslag, en Mededeel,
groot godsdienstfeest plaats, waaraan ook de omv. d. Kon. Acad. v. Wetensch. 1904 Afd. Leltcrk.
wonende stammen deelnamen. Dit feest was de
4e R. VI, 194 vv.); Enzyklop. des Islam, Artikel:
haddj (d. i. oorspronkelijk: omgang, maar het woord
Hadjdj; A. W. T. Juynboll, Iets meer aangaande
had ook in andere Semitische talen de algcmccnc bodo Moslimschc bedevaart (Ind. Gids 1881, I, 42
teekenis van „godsdienstfeest” gekregen) en besloot
vv.), R. Dozy, De Israëlieten te Mekka, Haarlem
het eerste tiental dagen van de twaalfde maand
1864.
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Safa en Marwah verricht. Blijkbaar ter verontschul wccst is, diens haddj is ongeldig. *) Valt deze Arafahdiging van den Profeet moesten deze heilige hande dag samen met den Vrijdag, dan geldt de haddj van
lingen nu voortaan in den Islam als een volledige
dat jaar als buitengewoon gezegend en pleegt de toe
’oemrah beschouwd worden, terwijl het ccncn Mos vloed van pelgrims nog grooter te zijn dan in andere
lim bovendien zou vrijstaan, na het verrichten van
jaren. — Na zonsondergang begint de tocht (de zgn.
zulk cene ’oemrah zijnen ihrdm-staat voorloopig afte ifadhah, ook daj’ of nafr genoemd) naar Moezdalifah,
leggen, totdat do tijd voor den haddj was aangebro naar oud gebruik in snellen vaart afgelegd. Deze
ken. — Dientengevolge werd het in den Islam regel,
tocht wordt na een korter of langer verblijf geduren
dat pelgrims, die niet zéér kort voor den aanvang
de den nacht te Moezdalifah (waar velen in de mor
genschemering bij een 2en woekoef tegenwoordig
van liet haddj-icc&i te Mekka aankomen, steeds met
eene ’oemrah beginnen. Hoewel voornemens, aan den
zijn) nog vóór zonsopgang voortgezet naar het dal
liaddj deel te nemen, behoeven zij dan bij nadering
van Moena. — Aldaar wordt, den lOen Dzoe’l-Hidvan liet heilige gebied slechts den ihrdm voor eene
djah, de groote offerdag gevierd. Aan het slachten
’oemrah aan te nemen en mogen hun staat van wij der tallooze offerdieren gaat de plechtigheid van het
ding dadelijk na het volbrengen dier ceremonie we „steenwerpen” vooraf, daarin bestaande, dat iedere
der afleggen. Eerst later, nl. tegelijk met de Mekka pelgrim zeven steentjes, één voor één, naar den zgn.
nen, bij het begin van den haddj, heeft men zich dan i „steenhoop van de ’Akabah” werpt, aan eiken worp
nogmaals in staat van wijding voor de bedevaart te de woorden: „In naam van Allah, Allah is grootI”
brengen. — De ’oemrah in den Islam bestaat, naar toevoegende. 2) Na het offer is het haddj-ieest in enMohammed’s voorbeeld, in het verrichten van een geren zin voleindigd en men laat zich dan het hoofd
tavj&J om de Ka’bah, gevolgd door oenen sa'j tus- | scheren (oorspronkelijk, evenals bij de ’oemrah, ten
schen Safa en Marwah, waarna men zich bij Marwah teeken, dat men de voorgenomen ceremoniën volhet hoofd laat scheren als teeken, dat de gelofte, bracht heeft). Toch mag men den ihrdm-st&at nog
voor welke men den gewijden staat heeft aangeno- niet geheel afleggen. Dit is eerst geoorloofd, nadat
men, volbracht is.1)
men den tocht van Moena naar Mekka heeft voortge3) De haddj. De haddj-viering is meermalen zet en aldaar den „taicdf van de ijddhah" om de
beschreven, niet alleen door Moslimsche schrijvers, Ka’bah heeft volbracht, gevolgd door den sa'j tusmaar ook door eenige Europeanen, die in do gelegen- schen Safa en Marwah (tenzij de pelgrim dien reeds
heid waren, de bedevaart bij te wonen.2) Verder te voren mocht verricht hebben). Deze taxedf en sa'j
lecren de Moslimsche wetgeleerden welke ceremo- gelden (evenals de ivoekoef te Arafah) als zuilen van
niën verplicht, welke slechts verdienstelijk of zelfs den haddj, zonder welke deze ongeldig is. Men beafkourenswaardig zijn. De meeste bedevaartgangers hoeft deze ceremoniën echter (evenals ook het offemocten over dit alles voorgclicht worden door hunne ren) niet noodzakelijk op den lOen te volbrengen, ofgidsen. Bovendien herinnert ook een cliatib (d. i. schoon dit uitdrukkelijk wordt aanbevolen. — Geprediker, gewoonlijk de kddhi van Mekka) de geloo- durende de drie volgende dagen (11—13 Dzoe’1vigen aan hunne godsdienstplichten, in eene toe- Hiddjah) blijft het te Moena nog levendig. Het
spraak, welke vóór den aanvang der bedevaart, op steenwerpon wordt dan nogmaals herhaald, nu
don Ten Dzoe’l-Hiddjah, in de groote moskee wordt zelfs op drie vorschillcnde plaatsen te Moena, maar
gehouden. — Den volgenden dag (8 Dzoc’l-Hiddjah)
eerst na den middag. Overigens zijn dit „dagen van
begeven de meeste bedevaartgangers zich na het eten en drinken en zingenot”, zooals ook Mohamaannemen van den ihrdm, naar Arafah op weg, to med ze, volgens do overlevering, genoemd zou hebvoet of op kamcelen of andere rijdieren. Wel verdient ben. In verband met hot oorspronkelijke karaktor
het volgens de wetgeleerden aanbeveling, onderweg van het haddj-iccst, dat immers ter verkrijging van
to Moenah te overnachten en eerst den volgenden welvaart en vruchtbaarheid moet zijn gevierd, had
morgen vandaar naar Arafah to vertrekken, maar dit besluit der plechtigheden oudtijds wellicht zinnode meerderheid pleegt toch reeds den 8on naar Ara- beeldige botcekonis. De wet staat toe, reeds den 12en
fah door to gaan en daar te overnachten. — To Dzoe’ 1-Riddj ah van Moena te vort rekken en do meerArafah heeft den Oen Dzoe’l-Hiddjah de hoofd- J derheid pleegt van dezo vrijheid gebruik to maken,
plecht igheid plaats, nl. de woelcoef (d. i. het „zich op4. Do pelgrims uit Ned.-Indië. Deze
liond' n”, vertoeven) in de ruime vlakte bij den berg
komen over zeo en landen te Djiddah. Alvorens van
van Arafah, van af hot oogenblik, nadat do middag
‘) Berichten uit lalcren tijd maken melding van
zon haar hoogste punt aan den hemel heeft bereikt,
een toespraak, overeenkomende met die van den
tot even na zonsondergang. Dien tijd moet men
7cn D’zoe’l-Hiddjah, welke gedurende den woekoef
liefst in gepaste, godsdienstige stemming doorbrenoj) den berg van Arafah wordt gehouden. In vroe
gon, met gebeden, het recitcorcn van Koranplaatgere geschriften is slechts sprake van zoodanige
son, aanroepingen van God, enz. Bindende voor
preek vóór den woekoef (nog voordat men op den
schriften te dier zake bestaan echter niet; het is
9cn Dzocl-Hiddjah op weg naar Arafah het mid
zelfs voldoende, althans eenige oogenblikken van den
daggebed verrichtte). Tot dc haddj-ceremoniën be
voorgiselireven tijd te Arafah vertoefd to heb
hoort dezo preek niet.
ben, hoe dan ook; maar wie daar niet aanwezig go2) Evenals verschillende andere ceremoniën
van den haddj met voorvallen uit het leven van
) Men kan do 'oemrah herhalen zoo dikwijls
Abraham in verband werden gebracht, trachtte
men wil; do Mekkanen zolvcn plegen vooral in do
men ook dit steenworpen later te verklaren als
maand ltamadhan 'oemrah's tc verrichten.
eene steoniging van den Satan, die hier aan den
2) Zie o. a. : Ali Bey, Travels, London 1810; J.
aartsvader zou zijn verschenen, om hem tot
L. Burckhardt, Travels in Arabia, London 1829;
plichtsverzaking to verleiden. — Do godsdienst
R. F. Burton, A pilgrimagc to El-Mcdina and
oefening in de moskee, welke in alle Moslimsche
Mcccah, London 1857. II. Kazem Zadeh, Rclalanden op den lOon Dzoe’l-Hiddjah plaats heeft,
tion d’un pèlerinago a la Mccquo en 1910-1911
, wordt to Moena slechts door weinigen byge(Revue du monde musuiman. XIX (1912) 144woond.
227).
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BEDEVAART NAAR MEKKA—BEGROOTING VAN NED.-INDIË.

daar naar Mekka door te reizen moeten zij zich aan
de quarantaine-maatregelcn onderwerpen,die sedert
1S71, door de Turksche regecring ingesteld (vgl. Bij
blad. nos. 2551 en 2596) en overeenkomstig de
besluiten der internationale sanitaire conventies van
Parijs in 1894 en 1903 nader geregeld zijn (Ind.
Stb. 1898 no. 287 en 1907 no. 489). Eene heilzame
uitwerking dezer sanitaire maatregelen heeft zich bij
gebrek aan deugdelijk toezicht nog niet laten bemer
ken. Sedert 1S72 is te Djiddah een Nederlandsch
consulaat gevestigd ter behartiging van de belan
gen der Nederlandschc onderdanen gedurende hun
verblijf in den Hidjaz; daar laten de pelgrims
hunne reispassen viseeren. Dc consul behoudt de
aan den pas gehechte strook, welke dc noodige
gegevens bevat betreffende persoon en herkomst
van den pelgrim alsmede aanwijzing, aan wien
diens nagelaten goederen, in geval van overlijden,
overhandigd moeten worden. Reeds bij aankomst
te Djiddah worden de Indische bedevaartgangers
opgewacht door de pelgrimgidsen (sjech, da lil of
moetaiowif genoemd). De sjech kent de taal zijner
cliënten en is hun in allerlei opzicht van dienst
(o. a. bij het zoeken naar een geschikt verblijf, het
huren der noodige rijdieren enz.);hij wijst hun, hoe
zij de 'oemrah, den tawdj, de dagelijksclie sevibahjang's op het plein der groote moskee en andere
godsdienstplichten hebben te vervullen, enz. Ook
treedt de sjech wel als geldschieter op jegens cliënten,
die geen voldoende som aan contant geld hebben
medegebracht. Deze gidsen vormen een gilde. Hunne
jaarlijksche inkomsten zijn van het aantal hunner
klanten afhankelijk; geen wonder dus, dat de sjech
onder de pelgrims geschikte personen tracht te vin
den. die later in Ned.-Indië teruggekeerd, tegen
zekere vergoeding als wervers onder hunne landgenooten optredende, nieuwe klanten voor hem kun
nen winnen. — De meeste Indische pelgrims stellen
hun komst te Mekka liefst niet uit tot het begin der
haddj-ceremoniën, maar komen reeds vroeger aan.
Zeer aanbevelendswaardig wordt het geacht, reeds dc
vastenmaand (de 9e maand van het Moslimsche
jaar) in de heilige stad door te brengen wegens den
zegen aan den vastentijd in zulk eene gewijde omge
ving verbonden. Het verblijf te Mekka benuttigt
men tevens voor bezoeken aan verschillende heilige
plaatsen aldaar en in den omtrek, in het bijzonder
aan het graf van den Profeet te Medinah. Vóór en na
den huddj-tijd vertrekken daartoe karavanen van
Mekka naar Medinah. Andere ceremoniën, welke
door de Indische pelgrims te Mekka gewoonlijk niet
verzuimd worden, zijn o. a. de opname in een mys
tieke orde, het aannemen van een passenden Arabischen naam, het drinken van Zemzem-water, enz.
Zie C. Snouck-Hurgronje, Mekka II, 312 vv.; vgl.
verder' MEKKAGANGERS, TAREKAT, ZEM
ZEM. — Na afloop van den haddj vertrekken de
meeste Indische pelgrims, zoodra daartoe gelegen
heid voor hen bestaat; toch blijft meestal een zeker
aantal te Mekka achter en sluit zich daar aan bij
de zgu. Djawahkolonie. Zie verder: C. Snouck
Hurgronje, De hadjipolitiek der Indische regecring
(Onze Eeuw 1909, II, 331—360); Th. W. Juynboll,
Handbuch des islümischen G eset zes, p. 134—158;
C. Spat, Maleische pelgrims te Mekka (Vragen van
den dag XIII [1898] 209—221); S. Keyzer, Onze
tijd in Indië, ’s-Gravenhage 1860; Schetsen uit het
leven der Inlanders op Java, Amsterdam, 1868;
C. Poensen, Brieven over den Islam, blz. 72—92.
BEDJAI. Inl. naam door de Beadjoe-Dajaks op
Bomeo aan den lijstkrokodil, Crocodilus po-

rosus Schcind. gegeven. (Zie ook onder BOWAJA
en onder KROKODILLEN).
BEDJAI PAKATAK. Dajaksche naam voor den
zoogen. zoetwater variëteit van den lijstkrokodil,
Crocodilus Porosus Schneid. (Zie onder
BOWAJA en onder KROKODILLEN).
BEDJAI RAWEN (ook alleen rawing). Dajaksche
naam voor den lijstkrokodil, Crocodilis p orosus Schneid. (Zie onder BOWAJA en onder
RAWING).
BEDJAI SAMPIT. Inl. naam door de BeadjoeDajaks aan den Maleischen gaviaal, Tom is to
rna Sc h leg el i Midi. gegeven. (Zie ook onder
BOWAJA en onder KROKODILLEN).
BEDJI. Het Zuid-ooslelijkste Soesoehoenansche
district van de afdeeling KlatènJ_i,csidentie SoeraJcarta.-Het district met dekoofdplaats Pédan heeft
7 onderdistrieten met name Karangdowo, Soeko,
Tjawas, Kalisogo, Kradènan, Bèdji en Tjèpèr (Tjepper) en had op ’t einde van 1915 eene bevolking van
97.500 zielen, waaronder 175 Europeanen en 450
Chineezen. De hoofdplaats Pédan is een der belang
rijkste bevolkingscentra van de afdeeling Klatèn.
Er is een Chinecsche wijk, een groote passer en de
belangrijkste veemarkt der afdeeling; voorts de
suikerfabriek Manisardjo, die door den Soesoehoenan en de Koloniale Bank voor gezamenlijke reke
ning geëxploiteerd wordt.
BEDJIT. Zie SLANKAPEN.
BEDOEDAK. Maleische naam voor de addersoort
Ancistrodon rhodo stoma Boie (zie onder
OELAR en onder SLANGEN).
BEDOEG. Zie MOSKEE, c.
BEDOEL. Zie ZWIJNEN.
BEDÖJÖ. Danseres aan de vorstenhoven op Java.
Zie,DANSEN.
BEDÖJÖ7 Een huurland in Djokjakarla, bekend
in de geschiedenis, in verband met de voorvallen,
die aan leid i n ajfcege ven hebben tot den Java-oorlog
(1825—1830)2^:, '■
BEEIES. Inl. naam op Rotti aan den lijstkrokodil,
Crocodilus porosus Schneid. gegeven (zie
onder BOWAJA).
BEELDEN. Zie OUDHEDEN.
BEELDHOUWKUNST. Zie KUNST (BEEL
DENDE).
BEER. (MALEISCHE) Zie BEREN.
BEERANG. Rivier in Zuid Celebes. Zie CELEBES
onder: e. de Zuid arm.
BEERMARTER. Zie BINTOERONG.
BEGRAAFPLAATS en BEGRAVEN. (GEBRUI
KEN BIJ). Zie GRAF en OVERLIJDEN
BEGROOTING VAN NED.-INDIË. Onder deze be
naming verstaat men de raming van de maxima der
uitgaven, welke over een bepaald tijdvak
dienstjaar genaamd, — vermoedelijk voor den Lands
dienst in Ned. Indië zijn te doen en de aanwijzing van
de middelen, bestemd voor het bestrijden dier uit
gaven. De vraag, welke macht die begrooting moet
vaststellen, is van groot belang, daar deze niet alleen
de controle der geheele Landshuishouding in handen
krijgt, maar ook tot in do details in die huishouding
kan ingrijpen. Na het herstel van het Nederlandsch
gezag in Indië werd de regeling der jaarlijkecho be
grooting opgedragen aan den Gouverneur-Generaal
in Rade, die ook te beslissen had over alle verande
ringen, aanvullingen of overschrijvingen, welke noodig mochten zijn, en de juistheid beoordeelde van
den algemeenen jaarlijkschen staat, uit de boeken
opgemaakt (Art. 17 Reg.-Reglt 1818). Do gevolgen
van deze bijna onbeperkte macht in hnancieeleaan-
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BEGROOTING VAN NED.-INDIË.
gelegenheden, aan de Indische Regeering toegokend,
waren weinig bevredigend; het bestuur van v. d. Capellen sloot met een tekort, en een dor gevolgen van
de zending van Du Bus de Gisignies als Commissaris*
Generaal naar Indië, was de vaststelling van het Regeerings-Rcglement van 1827, dat de Indische Re
geering ook in financieel opzicht veel meer dan te voren aan banden legde. Art. 17 bepaalde, dat do
Gouv.-Gen. in Rade cene vijfjarige begrooting zou
ontwerpen, die daarna naar Nederland zou moeten
worden gezonden om door den Koning te worden
vastgesteld, terwijl de buitengewone jaarlijksche be
grooting, die daarnevens gold, door den Gouv.-Gen.
in Rade zou worden geregeld. De eerste vijfjarige be
grooting, die voor 1826—30 moest gelden, kwam
eerst in 1829 tot stand; de volgende gold slechts tot
1834. Art. 13 Reg. Reglt van 1830 had toch bepaald,
dat de begrooting van uitgaven en de staten van in
komsten door den Gouv. Gen. in Rade zouden wor
den ontworpen, maar er bijgevoegd dat de inrichting
daarvan en het tijdvak, waarover zij zouden loopen,
door den Koning zouden worden geregeld. Van den
Bosch ontwierp als Commis.-Gen. eene nieuwe jaar
lijksche begrooting, terwijl bij Incl. Stb.1834 n°.48bcpaaldwerd,datdobegrooting voor 1834 over 1835 en
volgendcjarenzougclden,metdienverstande, dat de
zelfde sommen zouden worden uitgetrokken, vermin
derd met de gelden die bezuinigd konden worden, en
in geen geval zonder \s Konings uitdrukkelijke mach
tiging te vermeerderen. Hiermede was het zwaarte
punt van het financieel beheer bij den Koning over
gebracht; strenge bepalingen, vervat in het besluit
van den Comm. Gen. van 30 Jan. 1834 (v. Deventer,
Bijdr. t. d. kennis v. h. landel. stelsel II. GOS) beves
tigden dit stelsel, dat ook bij de grondwetsherziening
van 1810 in hoofdzaak behouden bleef, al werd toen
aan art. 00 der Grondwet de bepaling toegevoegd,
dal aan de Staten-Gen. in den aanvang van elke ge
wone zitting de laatst ingekomen staten van ont
vangsten en uitgaven zouden worden medegedeeld.
Bij de grondwetsherziening van 1848 werd be
paald (art. 00), dat de wijze van beheer en verant
woording dor koloniale geldmiddelen bij de wot zou
worden geregeld. Een tweetal pogingen,om dat voor
schrift ten uitvoer te leggen (1855 Minister Pahud,
1858Min. Rochusscn)leidden niet tot eonig resultaat.
Aan den Min. Kransen v. d. Putte gelukto het een
door hem ingediend ontwerp tot wet te doen verhoffen, die als Comptabiliteit»-wot (zie COMPTABILI
TEIT) bekend, als Wet van 23 April 1864 (Ind.Stb.
100 Ned. Stb. 35) word afgokondigd. Eene der voor
naamste bepalingen dier wet was het voorschrift, dat
de begrooting voor Ned. Indië jaarlijks bij afzonder
lijke wet of wetten zou worden vastgesteld, die de uit
gaven regelen en de middelen teharer dekking aan
wijzen moeten. Heftig werd over dit beginsel gestre
den; voor de daarbij gebruikte argumenten zijn, be
halve de mondelinge on schriftclijkc gedachten wisse
ling in do Staton-Goncraal, vooral belangrijk do op
stellen gepubliceerd in de Bijdr. t. d. kennis v. h.
Staats-, prov. en gemeentebestuur in Nederland van
do HH, P. P. v. Bosso (Dl. VI, (bl. 99), Mr. W. Bn.
v. Gollstein, (Dl. VIII, bl. 116, IX bl. 284) en E. (Dl.
IX, bl. 335). Do voorschriften der Comptabiliteits
wet zijn het eerst op do begrooting voor 1867 tocj gepast.
, De ^begrooting voor Ned. Indië bestaat uit eeno
begrooting van de
< uitgaven en eene aanwijzing van
de middelen tot dekking dier uitgaven. Do begrooting der uitgaven is verdeeld in 2 hoofdstukken,
waarvan het eerste bevat de uitgaven in Nederland
(bijv. voor pensioenen en vcrlofstraktcmenlcn, aan-
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schaffing van benoodigdheden, aandeel van Indië in
de uitgaven wegens rentebetaling en aflossing van
schuld, uitgaven voor land- on zeemacht), het tweede
de uitgaven in Indië te doen. Evenzoo zijn do midde
len verdeeld over twee hoofdstukken, welke de in
Nederland (hoofdzakclijk wegens verkoop van pro
ducten) resp. in Indië te ontvangen middelen be
treffen. De geheele begrooting is derhalvo gesplitst
in vier hoofdstukken, welke bij afzonderlijke wet
ten worden vastgesteld.
De twee wetten betreffende de uitgaven bestaan
elk uit 3 artikelen. In artikel 1 worden de uitgaven
met de ramingcijfcrs opgenoemd, naar eene splitsing
in afdeelingen, welke op haar beurt weer in onder
afdelingen zijn gesplitst, terwijl na do vaststelling
der wetten de onderafdcelingen bij Koninklijk be
sluit, zoogen. splitsingsbesluiten, voor zooveel noodig nog in artikelen worden onderverdeeld. De split
sing in onderafdeelingen houdt verband met de verdeeling van de regecringstaak over departementen
van algemeen bestuur, zoodat de uitgaven departementsgewijs in afdeelingen zijn samengebracht; ver
der zijn de uitgaven voor „Regeering en Hoogo Col
leges” in eene afdcóling vereenigd, terwijl op het
tweede hoofdstuk nog eene afdccling voor geweste
lijk en plaatselijk zelfbestuur (zie DECENTRALI
SATIE) voorkomt. Het aantal afdeelingen bedraagt
daardoor op het Ie hoofdstuk 10 en op het Ilde 11.
De Comptabiliteitswet laat in het midden welke
macht, de wet of de Kroon, de onderafdeelingen
moet vaststellen, doch uit den aard der zaak werd,
toen zij in werking trad, die vaststelling aan de wet
opgedragen uit overweging, dat het wenschelijk is
dat de wetgever zijn medezeggenschap ook uitstrekke
tot de verdeeling van de voor de departementen in
hun geheel bestemde sommen over de daaronder ressorteerendc takken van dienst. In de practijk is die
splitsing in onderafdeelingen geleidelijk verder door
gevoerd om die medezeggenschap te vermeerderen,
zoodat thans bijv. betreffende eiken tak van dienst
de uitgaven van personeelcn aard en andere uitgaven
het onderwerp van afzonderlijke onderafdeelingen
vormen. Dientengevolge is ook in verband met de
toeneming van het aantal departementen en de uit
breiding van de Landstaak, het aantal onderafdee
lingen bij do begrooting voor 1915 vermeerderd tot
102 op het Io hoofdstuk on 353 op het Ilde.
Door de splitsing in artikelen worden ten slotte de
posten aangeduid waarop do betalingen van don
Landsdienst worden geaffecteerd. Hoewel die split
sing zooals gezegd, door do Kroon geschiedt, is zij
toch niet geheel aan den invloed van do StatonGencraal onttrokken, daar bij do ontwerpbegrooting
„uitgewerktc en toelichtende staten” worden over
gelegd, waarop do voorgenomen splitsing reeds voor
komt; daarover kan dus een oordeel worden uitge
sproken. Het aantal artikelen is bij do begrooting
voor 1915 geklommen tot 203 op het Ie hoofdstuk en
986 op het Ilde.
De boteckenis van deze regeling komt het best aan
het licht, als men haar vergelijkt met do wijze van
vaststellen der Staatsbcgrooting, waarbij zelfs de ar
tikelen bij de wet worden vastgesteld. Daarbij vormt
echter do begrooting nopens elk departement het
onderwerp van eene afzonderlijke wet, zoodat de inlioud van eene wet daar gelijk is te stellen met dien
van eene afdccling bij do Indische begrooting.
Het voorgaande betreft artikel l dor begrotings
wetten (uitgaven). Artikel 2 strekt om aan te gevon
ton behoeve van welke onderafdcelingen (o.a. die
welke voor memorie zijn uitgotrokken) geput mag
worden uit don post voor onvoorzieno uitgaven,

'
;
:

21S

i

.

;I

|

f !

h

I
!

.
I

i:

BEGROOTING VAN NED.-INDlft.

welke aan hot slot van elke afdeeling voorkomt,
terwijl artikel 3 die posten aanwijst om te voorzien in
de in den loop van het dienstjaar opkomende be
hoeften, welke niet in de begrooting zijn omschre
ven. In de splitsingsbesluiten zijn dienovereenkom
stige artikelen opgenomen met betrekking tot de ar
tikelen der begrooting. Zie bijv. Ned. Stb. 1914 nos.
7 t/m 10; Ind. Stb. nos. 18 t/m 21. Splitsingsbesluiten
in Ind. Stb. nos. 22 en 23 (niet in ’t Ned. Stb.).
De wetten op de middelen bevatten in tegenstel
ling met die op de uitgaven, geen enkel cijfer, maar
bepalen er zich toe de tot dekking der uitgaven te
bestemmen middelen met name te noemen. Intus
schen blijkt de raming van de opbrengst met split
sing, zoo veel het Ildc hoofdstuk betreft, over Java
en Madoera eenerzijds en de buitenbezittingen an
derzijds, uit staten welke aan do wetten worden toe
gevoegd, zonder dat zij daarvan deel uitmaken. Zie
over dit gebruik Hand. 2de K. 1903/’04, bl. 416.
Omtrent de samenstelling van de ontwerp-be
grooting werden enkele jaren na de inwerkingtre
ding der C.W. voorschriften gegeven, welke in Bijbl.^
/nos._266S,en 2S02 zjjn opgenomen. Deze zijn, behou
dens voor wat den vorm betreft, als verouderd aan te
merken. Over de tegenwoordige werkwijze werd
eene mededeeling gedaan op blz. 4 der M. v. T. Begr.
voor 1906 (zie ook Gedr. St. ’06—’07 180 n° 4 bl. 4).
Daaruit blijkt dat het oorspronkelijk ontwerp, na
ontvangst van gegevens omtrent het Iste hoofdstuk
van het Dept van Koloniën, in Indië wordt samenge
steld en vervolgens behandeld in eene in de tweede
helft van Mei te houden, door den Gouverneur-Generaal voorgezeten vergadering van den Raad van
Indië, welke ook door de departementschefs wordt
bijgewoond. Verder wordt het zoogen. Indisch ont
werp — of juister gezegd: worden ramingstaten met
Memorie van Toelichting — in Indië openbaar ge
maakt, hetgeen voor het eerst met de ontw. begr.
voor 1912 Ls geschied {zie voor de beteekenis daarvan
§ 1 M. v. T., § 2 V. V. en M. v. A. Tw. K.; § 4 V. V. en
M. v. A. Eerste K., alsmede de mondelinge gedach
tenwisseling nopens die begrooting). Hoewel het
door den Minister in te dienen ontwerp daarop ge
grond is, zal het zelden of nooit geheel daarmede
overeenstemmen, niet alleen omdat de Minister in
sommige opzichten over nieuwere gegevens kan be
schikken en in ieder geval vrij blijft om te wijzigen,
maar ook omdat Minister en G.G. na de samenstel
ling van het Indisch ontwerp nog tot overeenstem
ming kunnen komen omtrent nieuwe maatregelen,
waarvan dan nog melding kan worden gemaakt in
het ministerieel ontwerp. Zie vooris Bijbl. nos. 7646,
7958, 8121 en 8359.
—------------------De wetsontwerpen moeten uiterlijk op liet tijdstip
voor de indiening der Staatsbegrooting bij artikel
124 der Grondwet bepaald, aan de Staten Generaal
worden aangeboden en worden verder op de gewone
wijze behandeld.
Naast de algemeene begrooting kent men supple
toire begrootingen. Somtijds, wanneer ten tijde van
de indiening der algemeene begrooting een bijzon
dere maatregel aanhangig moet worden gemaakt
van zoodanig belang, dat het wenschelijk voorkomt
de Eerste Kamer, die het recht van amendement
mist, in staat te stellen daarover eene afzonderlijke
beslissing te nemen, wordt reeds tegelijk met de al
gemeene begr. eene aanvullingsbegrooting ingediend
om zoodanige beslissing mogelijk te maken. (Zie b, v.
Ned. Stb. 1912 n° 481, Ind. Stb. 1913 n° 32). Verder
bestaat er aanleiding voor suppletoire begrootingen,
wanneer nog voorzien moet worden in behoeften.

waarmede bij de algemeene begrooting nog geene
rekening kon worden gehouden, maar welker voor
ziening nog in liet loopende dienstjaar noodig of
wenschelijk is. (b.v. Ned. Stb. 1913 nos. 122,285 t/m
287,290, Ind.Stb. nos. 401,469 t/m 472. )En eindelijk
komt ieder jaar nog eene suppletoire begr. tot stand
om van de begrooting betreffende het dan afgeloopen dienstjaar onderafdeelingen, die ontoereikend
zijn gebleken, te verhoogen of daarin nieuwe onderafdeelingen in te lasschen. Dit zijn de zoogenaamde
regularisatiewetten, welke strekken om wettelijke
goedkeuring te verleenen op overschrijdingen van
toegestane bedragen of uitgaven voor niet in do be
grooting vermelde onderwerpen, welke niet uit „on
voorzien” konden worden bestreden en toch door
den goeden gang van zaken geëischt werden. In die
wetten wordt met het oog op het eindcijfer, tevens
eene verlaging opgenomen van andere posten, waar
op belangrijk minder behoefde te worden uitgegeven
dan was toegestaan. (Zie b.v. nopens het dienstjaar
1912Ned.Stb. 1913 nos.490 en 471,Ind.Stb. 1914nos.
268 en 269.) Daar dergelijke wettelijkc goedkeuring
uit den aard der zaak nog tijdens het openstaan van
den dienst van het desbetreffende jaar moet geschie
den en de dienst openblijft tot en met 31 December
van het jaar volgende op het dienstjaar (art. 13
O.W.), komen de regularisatiewetten nog voor het
eind van dezen termijn tot stand.
Deze handelwijze heeft zich onder den drang der
omstandigheden gevormd, zijnde daaraan uit. practisch oogpunt de voorkeur gegeven boven het telken
male openen van kredieten boven de begrooting dooi
den G.G., welke op artikel 31 C.YV. steunende prak
tijk vroeger meer werd gevolgd. In do Tweede Kamer
werd herhaaldelijk tegen de belangrijke „kredietopening” bezwaar gemaakt en op 11 October 1883
verwierp dat Staatslichaam zelfs een wetsontwerp
tot bekrachtiging van twee kredioten boven do bogrootingen van 1881 en 1883; daar liet intusschen
reeds gedane uitgaven betrof, werd reeds in 1884 een
wetsontwerp ingediend, waarbij ongeveer dozelfdo
kredieten ter bekrachtiging werden voorgedragen en
dat in de vergadering van 3 .Juli 1884 werd aangeno
men. Doch niet dan nadat de itegeoring eono aan
schrijving naar Indië had gezonden om ernstig er op
aan te dringen, dat tegen onnoodige overschrijding
der begrooting zooveel mogelijk zou worden gewaakt.
Zie verdor voor thans Bij bh 764(k_ Van het middel
van „Kredietopening” 'bovciT de begrooting wordt
thans nog slechts gebruik gemaakt, als er geene gele
genheid meer bestaat om de begrooting nog tijdens
het openslaan van den dienst te verhoogen. (Zie
Ned. Stb. 1903—357 en 1907—210; Ind. Stb. 1.904—
188 en 1907—415)of in zeer spoedeischonde gevallen.
(Ned. Stb. 1914—589; 1915—43; Ind.Stb. ’15—264.)
In zulke gevallen wordt echter, om do overschrijding
te wettigen ook wel gebruik gemaakt van de wet tot
vaststelling van het slot der rekening. Zie Bijbl. 6774.
Vermelding verdient in dit verband nog Harde
C. W. zelve in art. 27 overschrijding van de begroo
ting toestaat ter zake van de uitgaven voor aankoop,
aanmaak, vervoer en verkoop van producten. Be
staat er voorts noodzakelijkheid, ten aanzien van
een zelfde soort van uitgaven, va,n overschrijving
van het eene hoofdstuk op het andere, dan kan do
Kroon daartoe, buiten den wetgever om, overgaan
(bijv. Ned. Stb. 1912 n° 170, Ind. Stb. n° 398). Uit
den aard der zaak is de Kroon, die de artikelen der
begr. vaststelt, ook bevoegd tot af- en overschrijving
van het eene artikel op het andere, alsmede tot wij
ziging van de omschrijving van artikelen, een on
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ander binnen do grenzen van eene zelfde onderafdeeling, terwijl de G. G., zooveel het Ildc hoofdstuk
betreft, dezelfde handeling kan verrichten onder na
dere goedkeuring der Kroon (bij v. Ind. St. 1913 n°466).
Do zorg voor de uitvoering der begrooting in Ne
derland is opgedragen aan don Min. van Koloniën,
die daarbij de regelen der Nederlandscho comptabili
teit in acht neemt, terwijl de Nederl. Rekenkamer
daar het toezicht uitoefent. Voor Indië berust die
zorg bij den Gouverneur-Gen., die daarin wordt bij
gestaan door tal van ambtenaren, in ordonnateurs
en comptabelen onderscheiden. (Zie COMPTABILI
TEIT). Vooral zijn het de Directeuren, die, elk voor
zijne administratie, de uitvoering der begrooting be
zorgen en het toezicht houden over de ambtenaren,
bij het beheer betrokken. Binnen de grenzen hunner
bevoegdheid en behoudens de perken door do begrooting gesteld, kunnen de ordonnateurs de Indi
sche Regeering verbinden en last geven tot het
betalen van schuldvorderingen; de comptabelen
zijn belast met de betaling daarvan. Het algemeen
toezicht op die uitvoering is opgedragen aan de
Algemceno Rekenkamer. (Zie REKENKAMER,
ALG EM EENE).
De eind-controle op de uitvoering der begrooting
berust bij de wetgevende macht. Zoowel in Indië als
in Nederland wordt geregeld aanteekening gehouden
van do uitgaven, ten laste der begrooting gedaan, en
van de ontvangsten gedurende het dienstjaar ver
kregen. Dit geschiedt bij de verse lullende Departe
menten van algemeen bestuur, die daardoor in staat
zijn om mede te werken tot het ontwerpen der zoogen. Koloniale Rekening. Daaronder verstaat men
eene rekening en verantwoording van het gehouden
beheer, die de begrooting voet voor voet volgt en in
gelijke omschrijving der hoofdstukken, afdeelingen,
onderafdcclingen en artikelen afzonderlijk vermeldt
het geraamde bedrag en wat daarop ontvangen is, en
in uitgaaf liet geraamde bedrag en wat daarop ver
evend (d.i. betaalbaar gesteld) is, met aanwijzing
van do verschillen in meer en minder en met vermel
ding wat van de verevende vordering voldaan en wat
nog verschuldigd is; alles met opgave van de redenen
der verschillen. Ook wordt daarin vermeld het ge
bruik, dat gemaakt is van do crcdictcn, boven do be
grooting geopend. Do directeuren bezorgen dit alles
voor hun Dcpartemont; de directeur van financiën
maakt daaruit een geheel, dat naar den Gouv. Gen.
wordt gezonden, die beslist, na do Algeraecno Reken
kamer daarover gehoord te hebben, on do rokoning
voor Hoofdstuk II aan den Minister van Koloniën
zendt. Deze laat ecno dergelijko rekening voor
Hoofdst. I opmaken, waarop do Nederl. Rokenkamer
gehoord wordt, on na de beslissing dor Koningin
wordt dit gohool, „Koloniale Rokoning” gonaamd,
aan de Tweede Kamer gezonden, met eon wotsontwerp tot vaststelling van het slot der uitgavon on
ontvangsten van den Indlschen dienst over dat jaar.
Dat wetsontwerp is natuurlijk gegrond op do kolo
niale rekening, die echter zelve niet aan do goedkeu
ring der Staton-Goneraal onderworpen is. Tengevol
ge van allorloi omstandigheden heeft het samenstol
len dier koloniale rekening in den aanvang langen
tijd gevorderd,zoodat b. v. do vaststelling yan doslo
ten dor rekeningen ovor 1871/79 eorst in 1892 (Ind.
Stb. 122-130)heeft plaats gehad. Over latere jarengeschieddo do vaststelling reeds veel spoedigor — in
1893 (Inu. Stb. 241-247) worden do sloten vastgosteld
van de kol. rekeningen over 1881/87. — 'terwijl do
zaak thans een noimaal verloop heeft gekregen. Zoo
word betreffende de rekening over 1910 het slot
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reeds vastgesteld bij wet van 15 Mei 1914 (Ncd. Stb204, Ind. Stb. 492). Het spreekt van zelf, dat het
vastgeltelde slot afwijkt van het slot der begrooting,
daar dit laatste slechts rekening houdt met de ge
raamde ontvangsten en uitgaven, en do werkelijk
heid daarmee vaak zeer veel verschilt. Zoo was het
(nadeelig) slot van de begrooting over 18S7 geraamd
op een te kort van / 10,668,321, terwijl het dienstjaar
in werkelijkheid sloot met een voordeelig slot van
ƒ 25,454,569,305. De begrooting voor 1910 sloot met
een nadeelig cijfer van / 35,393,558, doch bij de
rekening was het nadeelig saldo gedaald tot
ƒ 9.911.050.
Ten slotte heeft do wet, ingevolge eene bepaling,
die in 1895 in de C. W. is opgenomen (art. 74 lid 2),
nog te regelen de bestemming van de voordeelige
sloten en de voorziening in de dekking van de nadeelige sloten der rekeningen. Voor de eerste maal is dit
geschied voor het tijdvak 1867 t/m 1891 bij de wet
van 24 Juni 1901 (Ned. Stb. 167; Ind. Stb. 316),
daarna voor de periode 1892 t/m 1901 bij de wet
van 15 Juli 1907 (Ned. Stb. 206; Ind. Stb. 414) en
ten slotte nog voor 1902 t/m. 1911 bij de wet van
22 September 1916 (Ned. Stb. 451). Zie verder nog
bijlagen A on B der M. v. T. Begr. v. 1915 en
Gedr. : 1915-1916-392.
Het voorgaande betreft de practijk onder de te
genwoordige bepalingen der C. W. Eene belangrijke
wijziging daarvan heeft de Minister Fock voorgesteld
bij do wetsontwerpen, welko ovorigens strekten om
de rechtspersoonlijkheid van Indië te erkennen en
den Raad van Indië met cenige buitengewone, niet
ambtelijko leden aan te vullen. (Gedr. St. 1906—’07180.) Volgens die ontwerpen zou de begrooting in
Indië worden vastgesteld bij vier ordonnanties, welke
om te werken goedkeuring bij de wet zouden behoe
ven. Het recht van wijziging der ordonnanties was
daarbij buitengesloten, in verband waarmede de
vaststelling in sommige gevallen bij de wet zou moe
ten plaats hebben. Dit voorstel ontmoette bij de
Tweede Kamer geen gunstig onthaal. Nadat de Min,
de Waal Malefijt do desbetreffende bepalingen had
teruggenomen, werd het ontwerp tot wijziging der
C. W. met zeer beperkte strekking (n.1. de wettelijke
erkenning van de rechtspersoonlijkheid van N.-I.) tot
wet verheven (1912, Ned. Stb. 207; Ind. Stb. 459).
Laatstgenoemde minister diendo in verband daar
mede wotsontwerpon in tot instelling van een Kolo
nialen Raad in Indië, volgens welke do begrooting in
overleg mot dion Raad door den G. G. voorloopig en
daarna bij do wet dofinitief zou worden vastgesteld.
(Gedr. St. 1912—’ 13-344.) Zijn opvolger handhaafde
het wetsontwerp tot wijziging der C. W., doch ver
ving dat tot wijziging van hot R. R. door een nieuw
wotsontworp. (Gedr. St. 1914—1915—365 on 1915—
1916 45 on 54.) Do beide aanhangige ontwerpen
werden in het najaar 1916 door do Tweede Kamer
aangenomen met verandering van den naam Kolo
nialen Raad in „Volksraad”. (Handel, bl. 19—111.)
Voorts is nog in overweging hot denkbeeld om
voor Indië eono regeling te troffen in den geost van do
Nederlandscho bedrijvenwet (Ned. Stb. 1912 no. 85.)
Voor do bogrootingen van do gewesten en ge
meenten zio men DECENTRALISATIE on voor die
van do niot ondor rechtstreeksch bestuur gebrachte
landschappon ZELFBESTUREN,
Thans volgt eon overzicht van do bedragen op de afdeolingon dor begrooting uitgegeven volgens de rokoningenovor 1867,1887 on 1907, en do oorspronkelijke
raming voor 1916, alsmede van do totalon dor over
die jaren verkregen (resp. geraamde) ontvangsten.
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Literatuur: E. De Waal, Aant. over kol. onderwerpen. 's Grav. 18G7. II bl. IS vlg.; P. H. Van der
Kemp, De administratie der geldmiddelen van Neerl.
Indïë. Amst. 18S1—1883. 5 dln. —Ind. Gen.: Le
zing v. d. Lith 27 Nov. 1888 en 26 Februari 1889,
van Deventer 2 April 1901 en Pierson 18 Februari
190S. —Moederland en Koloniën, 1906/07. VII Ad
viezen over do Wctsontw. tot het verleenen van
financieele zelfstandigheid aan N. I. —Zie ook I. G.
1907,881; Kleintjes I. G. 1907,657; Argus, I. G.
1907, 841; voorts I. G. 1907, 843; ’s Jacob, I. G.
1908,1, 736; ’s Jacob, T. N. en L. in N, I. LXXIV,
137. — Martens, Financieele zelfstandigheid van
N.-I. 1907. — de Louter, Gids 1907,413 — Wellenstein, Hervorming van cU* Indische^ Staatsbegroo...
ting.I.G. 1915,756; 91l/ ’ , '
BEHOUDEN PASSAGE. Tusschen Prinsen-land
f ; > en den vasten wal van Java.J[s in het nauwste ge/V. 57
'deelte nog ruim 5.5 K.M. breed en wordt in den
Oostmoesson verkozen door schepen, welke van om
de West Straat Soenda aandoen, omdat men in de
Behouden Passage ankergrond aantreft in 45 tot 72
M., goeden hougrond. Bij flauwe winden en stilte
loopt men dan geen gevaar de straat weder uit te
drijven, hetgeen kan voorkomen beN. Prinsen-eiland
De verkenning is gemakkelijk aan het hooge land
van Javahoofd en de vaart ook des nachts veilig
door het licht op Eerste punt. In den Oostmoesson
loopt de stroom overwegend naar buiten, maar de
Z.O. wind blijft over het lage land van Java door
staan. Van den getijstroom is weinig bekend; de vertikale waterbeweging is overwegend dubbeldaagsch.
doch gering.
BEIJOGO. Inl. naam in Borneo aan de moeras
schildpad, Notochelys platynota Gray ge
geven. (Zie onder SCHILDPADDEN, fam. Testudinidae II. B. 2).
BEKASI. District van de afdeeling Meester-Cornelis_van de residentie Batavia, met*- 220 desa’s
(m~”i905 ongeveer 163000 zielen) met gelijknamige
hoofdplaats, vroeger de hoofd plaats van het z.g.
Oosterkwartier van Batavia, gelegen aan de Tjileungsi of rivier van Bekasi en aan den spoorweg
Batavia-Cheribon. Het is een plaatsje van eenige
betëekenis, met levendigen binnenlandschen han
del, grooten pasar, dateerende van 1752, en Chineesche wijk. Het is de standplaats van den con
troleur van Meest er-Cornehs en een der weinige
plaatsen op Java buiten de afdeelingshoofdplaatsen, aangewezen voor do zitting van een land
raad. De assistent-resident van Meester-Comclis
houdt er ook politierol. In 1869 had er een ernstige
rustverstoring plaats, bij welke gelegenheid de assistent-resident van Meester-Comelis Mr. C. E.
Kuyper den dood vond.
BEKEL. Javaansche benaming voor een onderge
schikt hoofd. In Midden-Java de gewone benaming
voor desahoofd. Echter niet in de Vorstenlanden,
waar het de betcekenis van „zet-baas” van een apanagehouder (loerah-patoeh) in de desa heeft. Zie
DESA en VORSTENLANDEN. In Oost-Java was
bekel ook de titel voor een onderdistrictshoofd.
BEKETAN, een der nomadenstammen, welke men
nog in Centraal-Boni co, in de brongebieden dor
groote rivieren aantreft. De leefwijze dezer jagcr8tammen, welke onder verschillende namen bekend
staan, is in hoofdzaak gelijk. Daarover worden nade
re bijzonderheden gegeven onder het art. POENAN,
zijnde een der meestbekende namen.
BEKIKKO. Zie AJAM.
BEKOEMPAI (bet. grasrijk, namelijk rijk aan wa-

■:

terplantcn, moerassig). District der onderafdeeling
Marabahan der afdeeling Bandjermasin, res. Z. on
O. afdeeliug-v. Borneo, tevens degehcele onderafdëö7~
Iing vormende, onder het bestuur van een kjai
(districtshoofd). — Voornaamste plaats is Mara
bahan, uit verschillende groote kampongs bestaande
(zie aldaar), de standplaats van den kjai. De be
volking leeft van den rijstbouw, do eendenfokkerij,
atapfabricage, poeroencultuur en roembia-aanplan
tingen. Zij staat als lastig bekend. De uitgestrekte
moerassen verleenen een geschikte schuilplaats aan
onwilligen en allerlei gespuis.
... ’ \ (
BEKTI ook wel BOEKTI genaamd. I. Badplaats,
6 K.M. bezuiden Toeban (res. Rembang) gelegen;
een door de natuur gevormd bassin, waarin verschei
dene wellen ontspringen. De vier voet diepe kom
mot kristalhelder water en door zwaar geboomte,
waaronder reusachlige waringins, belommerd, is een
aangenaam koel bad, dat veel door Europeanen,
Chineezen en inlanders wordt bezocht.
II. Onder b 8 k t i (of b o e k t i) wordt ook ver
staan een h u 1 d e b ew ij s door een mindere aan
een meerdere gegeven, en dat bij de landverhuur in
de Vorstenlanden.aan bepaalde regels onderworpen
is. (Zie VORSTENLANDEN).
BELA. Zie BALIËRS blz. 118.
BELAIRAN (hoog 1870 M.). Een der toppen van
den drieling vulkaan Beriti-Belairan-Gedang oeloe
Lais, Z.O.lijk van Ma Aman (res. Benkoelen), deel
der gebergten, die de vallei der Ketaoen omsluiten
en de grenzen van Lebong vormen.
BEL'ANAK (IKAN). Zie HARDERS.
BELANG. Vervallen strandnegory in het district
Passan-Ratahan-Ponosakan der onderafdeeling
Tondano, afdeeling Menado der residentie Menado
San de gelijknamige baai der Oostkust gelegen. Het
is een ongezonde plaats; men vindt er nog de ruï
nes van een vroegere benteng tegen zeeroovers
gebouwd.
BELANG. Zie VAARTUIGEN.
BELANG-BELANG. Efin der eilanden van de Obigrdepp’esidcntie Ternate, vlaken uit koraalkalk be
staande.
BELANGA. Zie FETISISME.
BELANGIRAN (mal.). Zie SIIOREA BALANGERAN.
> BELASTINGEN. Onder do onderworpen, welke na
het herstel van het Nederlandseh gezag door Commissarissen-Generaal ter hand werden genomen, be
hoorden ook do belastingen. De door hen ter zake
getroffen regelingen werden bestendigd bij art. 73
R. R. van 1818, terwijl art. 74 daaraan toevoegde,
dat geen belastingen mochten worden geheven dan
op uitdrukkelijkon last of met goedkeuring van den
Gouverneur-Generaal in Rade. In de Reg.-reglcmonten van 1827 (art. 76 vlg.), 1830 (art. 72 en 73) en
1836 (art. 60 en 61) werd deze bepaling eenigszins
uitgebreid.in dien zin namelijk, dat voorde te tref
fen regeling voorafgaande toestemming des Konings
noodig was. Bij het geldend R.R. van 1854 (art. 58),
werd die bepaling wel niet uitdrukkelijk bestendigd, maar in art. 24 toch ceno beperking aan de
macht van den G.G. in zake belastingheffing vastge
knoopt, welke dien eisch de faeto deed handhaven.
Blijkens bijblad no. 4774 bepaalt de voorafgaande/
machtiging vair'do Kfoon zich reeds sinds den
loop van 1893 tot hoofdzaken, daar toen eene algemeene machtiging werd verstrekt tot het aanbren
gen van wijzigingen van ondergeschikt belang dio
het systeem der belasting niet aantasten en de op
brengst geene belangrijke vermindering doen onder-

'•!

a.% i

’■

< 0i

'I a
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gaan. Overigens is die macht van den G.-G. nog
beperkt door de invoering der Comptabiliteitswevan 23 April 1864, daar sinds dien de Stat en-Gene
raal in de aanwijzing van de middelen moeten wor
den gekend. Art. 19 dior wet eisclit verder nog mede
werking v n den begrootingswetgever voor invoe
ring, verhooging, verlaging en afschaffing van belas
tingen, terwijl art. 20 waakt tegen willekeurige
teruggave of vrijstelling.
Op den regel, dat de belastingen bij ordonnantie
worden vastgesteld, bestaat ééne uitzondering; art.
129 R.R. schrijft n.1. vaststelling der tarieven van
in- en uitvoer bij de wet voor. Intusschen heeft de
tariefwetgever zelve die vaststelling ten aanzien van
een groot deel van Indië weder aan den G.G. overge
laten. Belastingen op de pasars zijn bij art. GO R.R.
verboden.
Bij Kon. besluit in Ind. Stb. 1879 no. 267, gew. bij
de besluiten in Ind. Stb. 1899—268, 1911—36 en
1914—501 (zie ook Ind. Stb. 1889—68,1910—446,
1914—362, 771, 772 en 1915—160) is eenc regeling
vastgesteld voor de invordering door middel van
dwangschriften van belastingen, begrepen in kohie
ren, registers, leggers of staten, vastgesteld door het
administratief gezag,alsmede van boeten,kosten van
voorbereidingen opcenten voor locale raden geheven.
Die dwangschriften hebben dezelfde kracht en wor
den op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd als de gros
sen van in kracht van gewijsde gegane vonnissen
in burgerlijke zaken.
Over verjaring van vorderingen, voortspruitendo
uil belastingverordeningen, handelen de Kon. be
sluit <-n in Ind. Stb. 1882—280en 1892—159;daarbij
is *011 termijn van 5 jaar vastgesteld. Zie voordo for
mulieren Ind. Stb. 1915 nos. 771 en 772; en ook nog
Ind. Stb. 1891—47; 98, 1 8; 1893—260; 1904—277
eri 1906—36.
Met ingang van 1 Januari 1916is eene ordonnantie
(Ind. Stb. 1915—707) in werking getreden, waarbij
ter zake van de inkomstenbelasting, de personeelo
belasting en de verponding een Raad van Beroep
(voor belastingzaken) is ingesteld, waaraan de be
slissing in hoogs ten aanleg, is overgedragen, welke
tot dusver van don Gouvorncur-Generaal uitging.
(Ind. St 1). 1915—708, 709 en 710). Bij dat lichaam
zal men dus nopens aanslagen in de genoemdo belastingon in beroep kunnen komen van beslissingen
van den Directeur van Financiën, die te oordeclen
he- ft over dcleantiën tegen beslissingen van eomnit iën van aanslag. De Raad is te Batavia geves
tigd rn bestaat behalve uit den D'recteur van Finan
ciën, die ambtshalve lid en voorzitter is, uit vier
leden die even als hunne plaatsvervangers door den
Clou vei nou r-Gonoraal, voor don t ijd van vier jaar
worden benoemd. Van die vier leden worden twee ge
kozen ieder uit eene voordracht. van twee personen,
opgemaakt onderscheidenlijk door den Raad van N.1. en den President van het Hooggerechtshof; do
twee. overige worden aangewezen uit voordrachten
van vier personen, ingediend door elk der Kamers
van Kooph. en Nijv. Do Raad kan slechts met vijf
leden vergaderen. Wanneer do aanslag bij zijn uit
spraak vastgesteld, hooger is dan het bedrag, dat
door don belastingschuldige verschuldigd word ge
oordeeld. wordt die aanslag me' 25 % van het meer
dere verhoogd, met dien verstande dat do vorhooging niet meer dan / 200 kan bedragen. Voor vacatie
gelden zie men Ind. Stb. 1916—711.
Hieronder volgt nu een overzicht van do belastin
gen door hot centraal gezag geheven (voor dio van
do locale ressorten zio DECENTRALISATIE en
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voor die van de inlandsche zelfbesturen zie ZELF
BESTUUR), voor zoover betreft heffingen in geld
(voor heffing in arbeid zio HEERENDIENSTEN)
en buiten verband met eenigen bijzonderen dienst
van de overheid opgelegd; voor retributiën mogo
worden verwezen naar de desbetreffende hoofden.
'De in Nederlaudsch-Indië geldende belastingen
geven een beeld van groote verscheidenheid te aan
schouwen, hetwelk bovenal historisch is te verklaren.
Zij zijn in dat uitgebr'eide en uit economisch zoozeer
verschillende deelen samengesteld gebied geleidelijk
ingevoerd, sommige tezelfder tijd op Java en Madoera en in de Buitenbezittingen, andere in een ge
deelte van dat gebied of zelfs gewestgewijze, naar
mate de toestanden er rijp voor waren en er mits
dien eene redelijke opbrengst van was te verwach
ten. Om tot eene indeeling van het tegenwoordig sa
menstel te komen, heeft men de keuze tusschen ver
schillende onderscheidingen. De regelingen hebben
vooral in de laatste twintig jaar menige hervorming
ondergaan en daarbij is er naar gestreefd, om ver
schil in heffing tusschen gewesten onderling zooveel
raogelijk weg te nemen en om regelingen, waar mo
gelijk, over geheel Indië uit te strekken. Maar in alle
opzichten kon daartoe uit den aard der zaak nog
niet worden overgegaan, zoodat nog naast belastin
gen voor de geheele kolonie, heffingen worden aange
troffen, welke slechts voor een deel, sommige slechts
voor enkele gewesten of een enkel gewest gelden.
Een tweede punt betreft de wijze van heffing. Bij de
bedoelde hervormingen is het stelsel van verpach
ting, dat in de vorige eeuw zuIk eene belangrijke
plaats als wijze van heffing innam, meer en meer
vervangen door rechtstreeksche inning door regeeringsambtenaren. Daardoor is het regiestelsel, het
welk reeds voor een paar middelen bestond, uitge
breid tot een paar andere. En daar men nog niet tot
eene algeheele afschaffing van het pachtstelsel kon
komen, valt derhalve te onderscheiden tusschen:
rechtstreeksche heffing zonder meer, regie en pacht.
Wijders oefent de bekende verdeeling van de inwo
ners van Indië in drie groepen; Europeanen en m. h.
g., Vreemde Oosterlingen en Inlanders, invloed uit
ten aanzien van sommige maar niet van alle belas
tingen, zoodat valt te wijzen op belastingen welke
door allo groepen, naast andere welke slechts door
één o of twee zijn verschuldigd. Eindelijk heeft de
verdeeling van het gebied in rechtstreeks en nictrechtstrceks bestuurd gebied beteokonis, daar de
Landsbclastingen slechts in het eerstbedoeld gedeel
te en voor de Gouvernemontsonderhoorigen in hot
andere golden, tenzij de Indische regeering van het
zelfbestuur het recht tot heffing heeft overgenomen,
zooals met de in- en uitvoerrechten en de accijnzen
liet geval is. De zelf best uursonderhoorigen zijn ove
rigens onderworpen aan de belastingen van hot zelf
bestuur in het landschap waar zij wonen.
Daar de hierbedoeldo onderscheidingen echtor
dooreenloopen, zal men zich in hot volgende — na af
scheiding van de monopolies: t.w. opium-, pandhuis
en zout regie benevens openbare vorkoopingen, als
mede van do heffingen, welko meer het karakter
hebben van retributiën, over welk con en andor
wordt gehandeld in afzonderlijko artikelen — be
palen tot eenc verdeeling in tweo hoofdgroepen, per
soonlijke en zakelijko belastingen, mot ondervordeeling van de laatste groep in kohiers belast in gen on an
dere. Duidelijkheidshalve zal in deze laatsto groep,
ton oindo de weinige, wol is waar onbelangrijke,
doch voorshands nog bestaando pachten in ééne ru-

!

i’

■ !l

224

r
!!
:

'

1

|
ü

!

h

I

I

I

:
i
ii
1 ■
i

BELASTINGEN.

briek samen te vatten, ten slotte nog onderscheiden
worden naar de wijze van heffing, t. w.: recht'
streeks door ambtenaren of door den pachter. Bij
een en ander zal tevens v. z. n. worden aan gegeven,
voor welke groep van inwoners eene belasting geldt,
terwijl dan bij de behandeling van elke belasting af
zonderlijk de bovenbedoelde onderscheidingen ver
der kunnen worden besproken, voor zoover daartoe
aanleiding bestaat.
Op die gedachte berust het volgende overzicht:
I. PERSOONLIJKE BELASTINGEN, blz. 225
-233.
a. Inkomsten dasting, geldende voor de in Indië gevestigde Europeanen en met hen gelijkgestelden; alle aldaar een bedrijf uitoefenende lichamen,
zoowel die welke in Indië als die welke daarbuiten
gevestigd zijn; zoomede aldaar een bedrijf uitoefe
nende personen buiten Indië, van eiken landaard;
blz. 225.
b. Belastingen op de bedrijfs- en andere inkom
sten, geheven van de in Indië gevestigde Vreemde
Oosterlingen en inlanders (de laatstcn behoudens
uitzonderingen en beperkt tot het rechtstreeks be
stuurd gebied en de rechtstreeksche onderhoorigen
van het Gouvernement); blz. 228.
c. Personeele belasting van de in Indië geves
tigde Europeanen en m. h, g. en Vreemde Oosterlin
gen; blz. 231.
d. Schutterijbelasling, eene heffing van de Euro
peanen en m. h. g., die zijn vrijgesteld van de ver
plichting om bij de schutterij te dienen; blz. 231.
e. Hoofdgeld van inlanders op Java en Madoera,
getreden in de plaats van thans afgeschafte heerendiensten; blz. 232.
Voorts nog enkele voor ééne residentie (Menado..
Benkoelen) of zeker gebied (Makasser; de Spermunde-cilanden) geldende heffingen van inlanders.
II. ZAKELIJKE BELASTINGEN, blz. 233
—243.
A. Volgens Kohieren.-^
a. Verponding en dienovere nkomslige heffingen,
eene belasting van onroerende goederen in Ncd
Indië (hoofdzakelijk Europeanen en Vreemde Oos
terlingen treffende); blz. 233.
en verder van inlanders:
b. Landrente op Java en Madoera; blz. 234.
c. Vertieningébelasting in de residentie Z. en O.
Afdeeling van Borneo; blz. 242.
d. Tiende van hel rijstgewas in het gouvernement
Celebes en Ond.; blz. 242.
e. Landrente van de sawah's en belasting van de
legalvelden en tuinen in het rechtstreeks bestuurd
gebied van de residentie Bah” en Lombok; blz. 242.
zijnde alle grond- of oogstbclaslingcn (de landren
te mede geheven van vischvijvers en nipabosschen).
B. Zonder Kohieren; blz. 243.
1. Rechtstreeksche heffing.
a. In- en uitvoerrechten; blz. 243.
b. Accijnzen; blz. 257.
c. Slachtbelasling, voornamelijk ten aanzien van
buffels, runderen en varkens; in de buitenbezittin
gen gewestgewijze geregeld; blz. 258.
d. Zegelrecht; blz. 259.
e. Recht van overschrijving (hoofdzakelijk van
Europeanen en Vr. 0.); blz. 261.
/. Rechten van successie en overgang bij overlijden ;
het eerste uitsluitend van boedels van Europeanen
en m. h. g; blz. 261.
g. Belasting van loterijen; blz. 262.
h. Vergunningen van Ghineesche dobbelspelen;
blz. 262.

i. Hondenbelasting; blz. 2G3.
j. Belasting van uitvoerproducten op het eiland IVè
(Atjeh en 0.); blz. 263.
' k. Belasting van boschproductcn in de bovonMahakam (Z. en 0. Afd. Borneo); blz. 263.
1. Belasting op het graven van diamant (Z. en 0.
Afd. v. Borneo); blz. 263.
m. Voorloopig gehandhaafde belastingen in het
voormalige landschap Lingga-Riouw en O.; blz. 263.
Ten slotte valt nog melding te maken van eene
heffing in de afdceling Zuid-Nieuw-Guinea der resi
dentie Amboina van een vergunningsrecht van / 35
pervuurwapen en per jachttijd voor de jacht op para
dijs- en aanverwante vogels. (Ind. Stb. 19l6no. 197).
2. Niet rcchtstrceksche heffing =
Pachten.
a—Je; blz. 263—264.
Alvorens nu de belastingen elk afzonderlijk te be
handelen, moge nog een kort woord voorafgaan ovede richting, waarin het belastingstelsel zich ont
wikkeld heeft. In het algemeen is die richting, welke
uit den aard der zaak verband houdt met die van de
ontwikkeling van Indië, hoofdzakelijkopeconomisch
gebied en van de denkbeelden omtrent belastinghef
fing in Europa, te kenschetsen — vooral met be
trekking tot de laatste veertig jaar — door het licht
te doen vallen op deze drie omstandigheden:
1°. Geleidelijke afschaffing van het pachtstelsel
en vervanging daarvan v. z. n. door rcchtstrceksche
heffing;
2°. Naast uitbreiding van de heffing van in- en
uitvoerrechten over geheel Indië en vermeerdering
van de beteekenis van accijnsheffing — eene tocne- ming derhalve van indirecte belastingen — een stre
ven om aan directe heffingen meer en meer de plaats
te geven, welke daaraan in het stelsel tockomt.
3°. als gevolg van lo. en 2o. eene bil lij kor verdeeling van de belastingen over Europeanen en de
andere bevolkingsgroepen.
Ad Jum. Het stelsel van verpachting is van ouden
datum, en werd zelfs door inlandscho vorsten gehul
digd. Ook de Compagnie voerde het in, eerst in Ba
tavia en Ommelanden; onder Van Imhofï werd lu i
over hel Gouvernement van Java’s Noordoostkust
uitgebreid. Jteeds onder het Engelsche tusschonbe
stuur werden eenige pachten afgeschaft, o.a. de tol
poorten, en werd de zoutverkoop onder direct be
heer gebracht. Het Nederlandse!) bewind ging daar
mede voort. Bij Ind. Stb. 18J8 no. 7!) werd o.a. be
paald dat mot het einde van J818 zouden worden
afgeschaft de pachten en heffingen, bekend onder
den imam van trouwgelden of huwelijken der .Java
nen, het maken van klein geschut, de sirih of fijne
kalk, de houtskolen, de suikerpotten, het brand
hout en de ronggèngs. De verpachting der tolpoor
ten en bazaars in de Vorstenlanden werd in 1827
(Ind. Stb. 44) opgeheven en door directe heffing
vervangen, deze werd in 1830 afgeschaft. Do bij
Ind. Stb. 1828 no. 88 in de residentie Batavia in
gevoerde pacht van den verkoop van zout werd
met 1 Januari 1848 wederom opgeheven. Van groot
belang was de afschaffing der pasar-belosting in
1851. Zie PASAR.
Een goeden blik in de verpachting van ’sLands
middelen op Java en Madoera in 1850 geeft Ind. Stb.
1849 no. 52 en in die van lateien tijd Ind. Stb. 1897
no. 179. Ten aanzien van de buitenbezittingen zie
men bijv. Ind. Stb. 1857 no. 105. Daaruit blijkt dat
oudtijds de heffing van alle belangrijke middelen aan
een pachter was opgedragen. In den loop der jaren,
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maar vooral in de laatste twintig & dortig jaar is do
afschaffing al of niet met vervanging door rechtstreeksclie heffing, voortgezet.
Ten einde de beteekenis daarvan te doen uitko
men volgt hier een overzicht van de verpachte
middelen welke in 1885 bestonden met de bedragen,
welke zij in dat jaar opbrachten, naast die, waar
op de opbrengst der thans nog geldende verpachte
middelen voor 1916 zijn geraamd. De in do laatste ko
lom niet ingevulde nummers zijn derhalve vervallen.

Verpachte middelen.

1885
(afge
rond)

1916
(raming)

a. Verkoop van opium in' het
klein:
pacht ............................... 15501600
verstrekking van opium
aan de pachters ................ 4308300
b. Slachten van rundvee, buf
fels, schapen, geiten, paar
den en veulens .................. 1444700
c. Licentiën op de plio- en tophospelen ...........................
811100 1105000
d. Verkoop van arak en andere
sterke dranken in het klein in
do Buitenbezittingen ........
398600
44200
e. Javasche en Chincescho ta
bak .......................................
234000
/. Slachten van varkens en
verkoop van varkensvleesch
152400
9480
g. Sluisgelden, voren en overt oom en ................................
162800
25700
h. Vogelnestklippen ..............
147100
43600
66400
720
i. Belading op peper (Riouw)
k. Nipaliout en kreupclbos7700
sehon .....................................
17200
44600
l. Verkoop van Saguweer....
144
8700
m. Goudmijnen (Borneo) ....
n. Verkoop van sirih (Celobes)
14200
3200
o. Do Duizend Eilanden ....
14000
d. Wajangs ...........................
'/. Belasting op de zitplaatsen
9500
dei' vischpasscrs te Makasser
r. Invoer en verkoop van zout
10900 484700
(Oostkust van Sumatra).....
876800 310000
h. Pandhuizen ........................
I. Sagoc, was, getah, enz.
37200
16-100
(Oostkust van Sumatra)...
u Houtzagerijen (Oostkust
00
van Sumatra)......................
v. Degenen dezer middelen die
gezamenlijk verpacht wor
151900
den .......................................
Bij dit overzicht is nog in aanmerking te nemen,
dat hot voornemen reeds was aangekondigd om over
Ie gaan tot afschaffing: lo. van do pacht van do
licentiën op de pho- en tophospelen in de gewes
ten waar zij nog bestond; 2o. van do pacht der
pandhuizen in de eenigo residentie waar zij op Java
nog goldt, n.1. Soerakftcla, doch dat mot het oog op
do go volgen van den in 1914 uitgebroken EuropeeBchon oorlog voorshands van con on ander werd afgozion. Het ligt nu in do bedooling deze laatste pacht
met 1917 op to heffen. Do overige nog gehandhaafde
pachten werken uitsluitend in gewesten der buiten
bezittingen, uitgezonderd die der vogelnestklippen,
welke ook nog op Java geldt (raming aldaar ƒ31,600).
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Dat overigens de slachtpacht en de drankenpacht
nog niet geheel tot het verleden behooren, komt
doordat hare afschaffing in hot niet tot het tolgebied
behoorende gedeelte van Riouw en Ond. uit practisch oogpunt op overwegende bezwaren stuitte.
Voor de wijze van verpachting en de rechten en
plichten van den pachter zie men ten aanzien van
Java on Madoera Ind. Stb. 1853 no. 86 en van de
buitenbezittingen Ind. Stb. 1854 no. 75, beiden
meermalen aan gevuld en gewijzigd en ten slotte te
zamen vervangen door het reglement in Ind. Stb.
1902 no. 184, 1902 no. 258 en 1905 no. 339.
Literatuur over de pacht'. E. De Waal, Aanteekeningen over kol. onderwerpen. Dl. I. bl. 291. T. Tho
mas, Eenigo opmerkingen naar aanleiding van het
pachtstelsel op Java, Leiden 1893. Dr. E. B. Kielstra. Do Financiën van Ned.-Indië. F. Fokkens. Af
schaffing van pachten op Java en M. enz., Ind. Gen.
2 Febr. 1897.
Ad 2um. Voor de in- en uitvoerrechten en accijn
zen wordt naar het desbetreffend onderdeel verwe
zen. Het tijdperk, waarin aan de directe heffingen
meer zorg wordt besteed, is in het algemeen aange
vangen toen de tijd der Indische baten voorbij was
en die der tekorten begon. Patentrecht en personeele
belasting werden met 1879 ingevoerd, nadat de be
drijfsbelasting op Java en Madoera met ingang van
1878 was herzien. De verponding onderging eene
herziening in 1886 en op nieuw in 1912. Eene suikerbelasting vond een paar maal eene plaats als tijdelij
ke heffing, terwijl ten slotte eene algemeene inkom
stenbelasting met eene belasting van de overwinst
van lichamen in 1908 haar intrede deed. In 1907,
1908 en 1914 eindelijk kwamen nieuwe regelingen
van directe belastingen van Inlanders en Vreemde
Oosterlingen tot stand.
Ad 3um. Dit vindt reeds hare verklaring in het
geen onder lo en 2o is medegedeeld. Het behoeft
geen nader betoog dat afschaffing van pachten en de
genoemde directe heffingen werken in de richting als
hier werd aangegeven. Voor cijfers en bedragen zie
men op GELDMIDDELEN VAN NED.-INDIE.
Zie Tollenaar. Het belastingstelsel op Java en
voor zooveel de inlandsche bevolking betreft, Ind.
Gen. 1896, bl. 61—82. Kielstra. De financiën van
Ned. Indië 1904; v. Deventer,.Overziekt van den
economischen toestand* der inl. bov. op Java en M.
1904, bl. 129—167.
---------Thans moge naar do volgorde van bovengenoemd
overzicht eene nadere bespreking volgen.
I. PERSOONLIJKE BELASTINGEN.
I. a. Inkomstenbelasting.
Do inkomstenbelasting wordt onderscheiden, voor
zoovor lichamon betreft, in belasting naar het zuivor inkomen en belasting naar do overwinst. Zij werd
in 1908 ingovoerd ter vervanging van het sedert 1879
geheven patentrecht en van twee als tijdelijke hef
fingen in 1906 ingevoerde belastingen, nL de suikerbelasting en eeno verhooging van hot uitvoerrecht
van tabak ter Oostkust van Sumatra. Terwijl over
laatstgenoemden maatregel (Ind. Stb. 1906—75)
wordt gehandeld bij IN- EN UITVOERRECHTEN,
moge hier allereerst cone bespreking van het patentreoht en do suikerbelasting volgen.
Het Patentrecht. Toen in verband met de tekor
ten, welko de Indische begrootingen begonnen te
vertoonen, naar versterking der goldmiddelen van
hot jaar 1879 moest worden omgezien, werd die o.m.
gevonden door invoering van eene belasting ad -2
15
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percent van alle inkomen, verkregen door uitoeferdng binnen N.-I. van landbouw, fabrieks-, ambachts- en handelsnijverheid, van kunst of wetenschap, van eenig ander beroep of bedrijf, zoomede
door het vervullen van ambten, bedieningen of betrekkingen, voor zoover die uitoefening of die vervulling niet geschiedt uitsluitend door en ten bate
van personen behoorende tot de inlandsche of daarmede gelijkgestelde bevolking”. Daaraan werd de
naam van patentrecht gegeven (Ind. Stb. 1878—
350, 1880—15,1881—114,1890—251, 1896—4,1897
__127, 1899__ 15 en 261, 1903—289,1905—24,1906
__59, 338 en 449, 1907—105 en 181) Aan die heffing
waren o.m. alle naamlooze vennootschappen onderworpen behalve die, waarvan de aandeelhouders
uitsluitend uit Vreemde Oosterlingen en (of) inlanders bestonden. Deze groep werd eerst bij Ind. Stb.
1907—isi onder het patentrecht gebracht, in verband met de toenmalige herziening van de bedrijfsbelasting (waarover nader).
Onder de inkomsten die werden vrijgesteld, vedienen vermelding: lo. de bezoldigingen, wachtgelden, pensioenen en andere inkomsten ten laste van
de begrooting, m. a. w. de inkomsten van landsdienaren en gewezen landsdienaren als zoodanig; en 2o.
het inkomen van naamlooze vennootschappen, welke ter zake van de uitoefening in Ned.-Indië van
eenige nijverheid of eenig ander bedrijf in Nederland
werden aangeslagen. Beide vrijstellingen zijn lang
gehandhaafd en vervielen eerst bij de herziening,
welke het patentrecht met ingang van 1906 onder
ging, derhalve slechts een paar jaar voordat de be
lasting zelve werd afgeschaft. Ter versterking van de
Indische middelen werd toen het tarief voor natuur
lijke personen met vrijstelling van inkomens beneden
/ 900, oploopend in dier voege, dat de heffing, aanvangende met / 1, bij inkomens van ƒ 1800 2 % be
droeg en opklom tot ƒ 4.50 per volle bedrag van / 100
boven ƒ12.000, terwijl de belasting van naamlooze
en andere lichamen werd verhoogd van 2 op 3 per
cent. De intrekking van de vrijstelling van de in
komsten van landsdienaren als zoodanig ging voorts
gepaard met eene verlaging van hunne contributie
aan het weduwen- en weezenfonds (Ind. Stb. 1906—
59 en 60).
De intrekking van do vrijstelling sub 2o. heeft
eene lange voorgeschiedenis. Die vrijstelling strekte
om dubbele belasting — nl. in Nederland en in Indië
— te voorkomen van in Nederland gevestigde maat
schappijen, welke haar bedrijf geheel of gedeeltelijk
in Indië uitoefenden. Op de onbillijkheid, dat de door
die maatschappijen betaalde belasting, in den vorm
van Nederlandsch patentrecht, ten volle aan Neder
land ten goede kwam, terwijl door Indië ter zake
niets werd genoten, werd in de Tweede Kamer bij de
behandeling van de Indische begrooting voor 1890
gewezen. Doch toen, om daaraan tegemoet te komen,
bij de daarop volgende begrooting werd voorgesteld
de vrijstelling te doen vervallen, ontmoette zulks
bezwaar wegens de dubbele belasting welke daar
van het gevolg zou zijn. Eene daarop in de vergade
ring van 13 December 1890 ingediende motieHartogh leidde vervolgens tot de benoeming van
eene commissie om dit vraagstuk te onderzoeken.
Haar rapport is afgedrukt als bijlage van de Mem.
van Antw. Tw. K. der Indische begrooting voor
1895. Inmiddels was het patentrecht in Nederland
door de bedrijfsbelasting vervangen, hetgee n eene
nieuwe regeling van de vrijstelling in Indië noodig

op tijdelijkon voet getroffen (Ind. Stb. 1894—95.
1895—53, 1896—75). Toen de Regeering daarop bij
do begrooting voor 1897 een voorstel deed in den zin
van de oplossing der Commissie (zie M. v. T., bl. 27
en de bijlage der Mem. v. Antw. aan do Tw. K.), rezen echter in de vergadering der Tweede Kamer van
25 Novembor 1896 op nieuw bezwaren, welke w dcrom in eone motie-Hartogh werden belichaamd. Het
resultaat der gedachtenwisseling was ten slotte dat
in 1897 eeno wet tot stand kwam (Ned. Stb. no. 84;
Ind. Stb. no. 150), waarbij werd bepaald dat van do
opbrengst der door de bedoelde lichamen betaalde
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten jaarlijks een gedeelte op den voet als in de wet aange
geven, aan de Indische geldmiddelen zou worden
uitgekeerd. In verband met die regeling was er niet
langer bezwaar om de vrijstelling der hierbedoeldo
lichamen van het Indische patentrecht definitief
te handhaven. Dit geschiedde bij Ind. Stb. 1897—
127, met dien verstande echter, dat verzekeringmaatschappijen van de vrijstelling werden uitgezonderd. Van de door die maatschappijen betaalde
bedrijfsbelasting werd namelijk geene uitkeering
aan de Indische geldmiddelen gedaan. Voor haar
—■ dat zijn derhalve alleen de in Indië werkende
verzekeringmaatschappijen, welke in Nederland
J haar zetel hebben — werd bij laatstgenoemd Indisch Staatsblad eene bijzondere regeling getroffen.
Overigens waakte artikel 37 der wet op de bedrijfs
belasting tegen dubbele belasting voorzoover be
lastingplichtigen betreft, die ook in Indië werden
aangeslagen.
Ten slotte is de vrijstelling vervallen, toen, zooals
reeds boven werd medegedeeld, met ingang van 1906
het patentrecht van de in Indië gevestigde lichamen
van 2 tot 3 percent werd verhoogd; het werd billijk
geacht, dein Nederland gevestigde lichamen tegelij
kertijd aan een heffing van 1 percent to onderwer
pen. Het patentrecht bracht op: in 1903 / J. 156.000,
in 1904 /1.128.000, in 1905 /1.254.000, in 1906
/ 2.813.000 en in 1907 / 3.859.000.
De suikerbclaslin/j. Toen in 1905 versterking
van middelen noodig bleek, werd naast verhooging
van het patentrecht de keuze gevestigd op eeno be
lasting van de suikomijverheid, doch in afwachting
van eeno heffing van algemeenen aard slechts als t ijdclijke maatregel. Zulks hield verband met het feit
dat de suiker vroeger onderworpen was geweest aan
een uitvoerrecht dat in 1898 (Ind. Slb.no. 65), na
herhaaldelijk te zijn geschorst, was afgeschaft, om
dat do cultuur dat recht toen reeds eenige jaren
wegens dc lage suikerprijzen niet kon dragen. (Zie
IN- EN UITVOERRECHTEN.) Eene, mot ingang
van 1893 ingevoerde, tijdelijke belasting ter ver
vanging van hot uitvoerrecht (Ind. Stb. 1892—264),
werd slechts gedurende één jaar geheven, daar het
voorstel, bij de begrooting voor 1894 gedaan, om do
tijdelijke belasting ook over dat jaar te heffen, werd
verworpen. (28 Nov. 1893.) Evenzoo faalde eeno po
ging der Regeering om het uitvoerrecht door eeno
definitieve suikerbelasting to vervangen. (Gcdr. St.
1893- 1894—110.) Hot wetsontwerp, in wellis toe
lichting de grondslagen dier belasting werden uit
eengezet, verviel door de Kamerontbinding van
1894. In 1905 daarentegen had het voorstel tot hofing van eene suikerbelasting beter resultaat, omdat
de suikercultuur toen in een gunstigen toestand vorkeerde; do regeling kwam bij Ind. Stb. 1906—250
en 251 tot stand en onderging bij Ind. Stb. 1907—
. 243 e<fG kleino wijziging. De belasting werd geheven
naar de gemiddelde winst per pikol suiker, volgens

ï
:

:

/

i
i

ii

y
I!
I
;

t

f

}

)

BELASTINGEN.
een oploopend tarief, dat opklom van £ccnt per/0.25
tot 24 cent per ƒ 4. Haar opbrengst bedroeg overl906
/ 1.117.500 en over 1907 ƒ 462.000. Zooals reeds werd
medegedeeld heeft deze belasting slechts zeer kort
gewerkt, daar het reeds bij hare totstandkoming in
de bedoeling lag om niet alleen van suiker en tabak
(hiervoor gold een verhoogd uitvoerrecht; zie boven)
maar van alle cultures en bedrijven meer belasting te
heffen dan bij het patentrecht het geval was. Daar
toe strekte
de inkomstenbelasting; deze had daarnevens ten
aanzien van in Indië gevestigde natuurlijke perso
nen, ten doel om het geheele inkomen — niet alleen,
zooals bij het patentrecht dat uit bedrijf of beroep —
te treffen. (Ind. Stb. 1908—298, 1909—233 en 498;
1910—264, 371, 450 en 571; 1912—77; 1913—182;
1915—367, 520, 641 en 708.) Zij bepaalt zich, wat de
inwonenden betreft tot de Europeanen on met hen
gelijkgestelden. Ten aanzien van de buiten Indië ge
vestigde natuurlijke personen heeft de belasting een
zakelijk karakter, daar zij slechts berekend wordt
over de inkomsten, welke door hen in Indië uit be
drijf of beroep worden verkregen. Voor eene onder
scheiding naar afstamming of landaard is daarbij
geene plaats; zij treft hen daarom allen.
Het tarief voor do in Indië gevestigd en is, met vrij
stelling zoo hot zuiver inkomen blijft beneden ƒ 900,
oploopend, naar do volgende schaal:
bij / 900 tot beneden ƒ 960 is verschuldigd ƒ 1.50;
bij / 960 tot ben. / 1020 ƒ3; bij / 1020 tot ben. ƒ 1080
/ 4.50 enz., met geleidelijke opklimming tot / 34.80
bij een zuiver inkomen van / 2040 tot ben. /2100;
verder
van / 2100 tot ben. / 3600, / 36.75 -f / 3.50 voor
elke geheele som van / 100 boven de ƒ2100;
van / 3600 tot bon. / 5400, / 89.25 + / 3.75 als
voren boven / 3G00;
van / 5400 tot ben. / 7200 / 156.75, -f- / 4 als voren
boven /5400;
van / 7200 tot ben. / 12000 / 228,75, + /4.50 als
voren boven /7200;
van / 12000 en hooger / 444.75 + / 5 als vo
ren boven / 12000.
De buiten Indië govestigden worden, zonder eonige vrijstelling, voor hun belastingplichtig inkomen
belast met 3 percent, voor zoover dat inkomen niet
meer dan / 6000 bedraagt en daarboven op denzelfden voet als de binnen Indië wonenden. Buiten
landers, die hun beroep of bedrijf in Indië rondrei
zende uitoefenen, betalen dertig cent per tien gulden.
Onder het belastingplichtig inkomen vallen sinds
1912 (zie Ind. Stb. 1912—77) ten volle do inkomsten
uit onroerend goed. Wel werd bij de invoering van de
inkomstenbelasting — zulks reeds in afwijking van
do regeling van het patentrecht, waarbij algoheele
vrijstelling werd verleend voor liet gedcelto der in
komsten, dat bij den aanslag in de grondlasten in
aanmerking kwam (zie Ind. Stb. 1890—235 en 1903
■—289) — nog eene zekere vrijstelling in verband met
heffing van grondlasten toegestaan. (Zie artikelen
4 en 6 van Ind. Stb. 1908—498.) Doch toen de verpondingsordonnantie met ingang van 1912 eene her
ziening onderging (zieverponding blz. 233, hier
achter) werd aan die vrijstelling een einde gemaakt,
mede op grond van eeno gewijzigde opvatting van
do verhouding tusschen inkomstenbelasting on
grondbelasting. (Zio blz. 130/1, der Mem. v. Tool.
der Indische Begrooting voor 1912).
Ten aanzien van naamlooze vennootschappen on
overige lichamen — andere dan vorzokoringmaatscliappijen, die buiten Indië gevestigd zijn, waarover
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nader — onderscheidt de regeling tusschen de be
lasting naar het jaarlijksch zuiver invomen en dienaar de jaarlijksche overwinst. Do eerste komt on
geveer overeen met het vroegere patentrecht en
treft derhalve hetgeen als winst van het lichaam is
te beschouwen. Met afschrijving mag daarbij tot ze
kere hoogte rekening worden gehouden, wat vroeger
niet het geval was. Het percentage is oorspronkelijk
bepaald gebleven op 3 percent en 1 % voor de in Ne
derland gevestigde lichamen en aldus gehandhaafd
tot het jaar 1915. De vervanging met 1 Mei van dat
jaar van de belasting op bedrijfs- en andere inkom
sten in Nederland door eene inkomstenbelasting,
maakte het noodig eene voorziening te treffen ten
aanzien van de heffing van de in Nederland geves
tigde Indische vennootschappen, omdat de hooger
genoemde uitkeeringswet van 1897 (Ned. Stb. do.
84) slechts betrekking had op de opbrengst van
eerstgenoemde belasting en derhalve hare practische beteekenis verloor, wanneer die belasting niet
meer geheven werd. Dit vraagstuk kon echter, bij de
behandeling van de wet op de inkomstenbelasting
nog geene oplossing vinden (zie Gedr. St. 1913—14,
no. 25, 35 en 43; Handel. Tw. K. blz. 2085—2099),
zoodat deze bij artikel 100 dier wet naar eene latere
regeling werd verschoven. Die regeling is tot stand
gekomen bij do wet van 16 April 1915 (Ned. Stb. no.
197). Daarbij is met do omstandigheid dat de be
doelde vennootschappen zoowel in Nederland als in
Indië aan eene inkomstenbelasting zullen worden
onderworpen, rekening gehouden door haar voor de
uitdeelingen, welko te beschouwen zijn als inkomsten
door uitoefening van bedrijf in Indië verkregen, in
de Nederlandsche belasting slechts voor y3 aan te
slaan. Voor uitkeering van een deel der opbrengst
van do Nederlandsche belasting aan de Indische
geldmiddelen bestaat dientengevolge geen reden
meer on evenmin voor heffing in Indië van een lager
percentage dan dat, waaraan de overige aldaar wer
kende lichamen worden onderworpen. Bij de ordon
nantie in Ind. Stb. 1915—367 is daarom het percen
tage voor do in Indië werkende lichamen algemeen
(uitgezonderd voor buitenlandsche verzekeringmaatschappijen) op 3 percent gebracht, waarbij het ech
ter voor do in Nederland gevestigde vennootschap
pen en vereenigingon over hot jaar 1915 als uitzon
dering op 2]/3 % is gesteld in verband met het feit,
dat do Nederlandsche inkomstenbelasting eerst met
1 Mei van dat jaar is begonnen te werken.
In het bovenstaande is eeno uitzondering ge
maakt ten aanzien van do buiten Indië gevestigde
vorzekoringmaatschappijen. Daarvoor is de regeling
nagovolgd, waarvan reeds boven nopens patontreoht
van dergolijko in Nedorland gevestigde maatschap
pijen sprake was. (Ind. Stb. 1897—127). Na de wijzi
ging in Ind. Stb. 1913—182 sub D, komt die regeling
daarop neer dat zij belastingplichtig zijn, voor zoo
veel inkomsten betreft verkregen uit overeenkom
sten tot levensverzekering, naar eeDe winst bere
kend op 5 % en overigens naar eene winst berekend
op 10 % van do in het vorig kalender- of boekjaar
van in Indië gevostigdo verzekerden aan premiën of
kapitalen ontvangen bedragen. Do belasting be
draagt 4 % in verband mot het feit dat deze maat
schappijen niot voor belasting naar de overwinst in
aanmerking komen. Zie overigens nog do reeds genoemdo ordonnantie in Ind. Stb. 1915—367. jf£ï
De belasting naar de overwinst is de heffing van algemeenon aard, die do suikerbelasting en het extrauitvoorrecht op tabak tor Sum.’s O. K. verving. 2\j
heeft ton doel „de dikwyls hoogo winsten, verkregon
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met in landbouw, nijverheid en handel gestoken kapitalen, behoorlijk aan de Indische financiën te doen
bijdragen”. Zij treft zoowel de binnen als de buiten
Indië gevestigde lichamen, behalve buitenlandsche
verzekeringmaatsehappijen. Als overwinst wordt
aangemerkt het bedrag van de gewone en buitengewone uitdeelingen van welken aard ook, over het
laatst verloopen kalender- of boekjaar uitgekeerd
aan oprichters, concessionarissen, aandeelhouders
en andere deelgerechtigden—uitgezonderd aan het
Gouvernement anders dan als aandeelhouder on
met vrijstelling van uitdeelingen aan in Indië ge
vestigde bestuurders enz. (en personeel) als zoodanig
en sedert 1915 ook van die aan verzekerden als zoo
danig — boven 5 percent van do op aandeelen,
bewijzen van lidmaatschap of deelgerechtigdheid
effectief gedane en niet terugbetaalde stortingen.
Het woord „stortingen” werd daarbij oorspron
kelijk in zeer ruimen zin genomen; daaronder word
nl. ook begrepen hetgeen in den loop der jaren uit
de gereserveerde winst aan het kapitaal was toe
gevoegd en op het tijdstip van inwerkingtreding
der belasting op I Januari 1908, geacht mocht
worden nog aanwezig te zijn. Voor de aantooning
van het bedrag, waarmede het tot grondslag van
de berekening der belasting te becijferen kapi
taal zou zijn te verhoogen werd aan belastingplich
tigen een termijn van één jaar toegostaan, welke na. der met een jaar werd verlengd. Het tarief was oploopend; het percentage van heffing steeg van 1 tot
6 percent over zekere gedeelten van de uitkeeringen,
naarmate de overwinst een grooter percentage van
de stortingen bedroeg; het beliep ƒ 1 per / 100 over
de eerste 2 pet. der stortingen, ƒ 2 over de volgende 2
pet. enz. (Zie art. 18 § 2 van Ind. Stb. 1908—298).
Reeds na enkele jaren bleek dat deze regeling niet
aan haar doel kon voldoen, omdat vele kapitaal
krachtige en bloeiende maatschappijen daarbij aan
de overwinstbela3ting ontsnapten of daarin slechts
weinig behoefden bij te dragen. De rogelingonderging
daarom met ingang van 1913 bij Ind. Stb. no. 182
van dat jaar twee belangrijke wijzigingen. Vooreerst
verviel de ovengenoemde uitbreiding van het begrip
„stortingen”, waardoor dit tot zijne natuurlijke beteekenis werd teruggebracht. Hierbij is in aanmer
king te nemen dat bijschrijving op en uitreiking van
aandeelen of obligaties, voorde belastingheffing, als
uitdeelingen worden aangemerkt tot het bedrag
waarvoor geen® storting plaats heeft gehad. In de
tweede plaats is het opklimmende tarief vervangen
door eene evenredige heffing van 6 percent. Voor do
wijze waarop het belastingplichtig deel der over
winst van buitenlandsche lichamen wordt berekend,
zie men art. 21 dor ordonnantie. De aanslag in do
inkomstenbelasting met inbegrip van de ovorwinstbelasting bedroeg in 1912 / 8.165.300, in 1913
f 11.278.000 en 1914/ 11.134.600. Voor bijzonderhe
den zie men bijl. B.B. van het Kol. Verslag.
Literatuur. Zie over patentrecht Bijbl. 3_382.cn
3427j}xi Jhr. W. H. W. do Koek. Hof patentrecht,
Leiden 1887. — Ordonnantie op het patentrecht bij
gewerkt tot 1906. Semarang, 1906. Over inkomsten
belasting de bij het Dept. van Financiën te Batavia
bewerkte toelichting. Batavia 1908 met supplement.
Indische Gids en Ind. W. v, h. R., Jg. 1908, passim.
Ind. Mercuur 1908,p. 710,784 en 804. (Paots tot Gansoijen) en 1909, p. 133 en 153. (Hierneiss.) De inkoms
tenbelasting van naaml. vennootschappen, door
Mr. L. A. O. Kolff, 1912. B. Hulshoff. De inkomsten
belasting. Batavia 1913.1. G. Juni 1913. (Gerritzen).
Over de suikerbelasting, Economist 1906, I. p. 15,
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Ind. Mercuur, I. G. 1906 en Tijdschr. v. Nijv. on
Landb. in N. I. LXXII, p. 194. Zie voorts over belastingverhooging tot dekking van defensie-uïtgaven
of in hetalgemeon, v. Deventer, Gids 1914, III, 254.
Marchant, Vragen des Tyds, Sopt. 1914. Van Blom,
Econ. 1914, II, 669. Ramaer, I. G., 1915, I, 1.
Mr. J. C. Kielstra, T. B. B. ,1915, afl. I en vervolg,
Kern, Belasting van stijgende grondwaarden, I. G.
1913, I, 456; II, 1139.
I. &. Belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten.
Deze is in ’t algemeen te kenschetsen als de inkom
stenbelasting van de in N.I. gevestigde Vreemde
Oosterlingen en inlanders met dien verstande dat
zij niet voor alle inlanders geldt, daar sommige cate
gorieën daarvan nog aan eene van vroegeren tijddagteekenendo eenvoudiger belasting zijn onderworpen.
Eene tweede opmerking van algemoenen aard is
deze dat bovenstaande benaming niet ééne enkele
belasting aanduidt, maar meer als soortnaam ge
bruikt wordt. Onder die benaming toch valt te
onderscheiden tusschen:
1°. eene progressieve belasting op Java en Madoera van de aldaar gevestigde Vreemde Ooster
lingen en inlanders behoudens enkele uitzonderin
gen onder de laatste groep (Ind. Stb. 1907—182 jis
1908—146; 1909—499; 1912—117 en 605)
2°. eene met de vorige overeenkomende progres
sieve belasting in de buitenbezittingen van de al
daar gevestigde Vreemde Oosterlingen, voor zoover
zij rechtstreeksche onderhoorigen van het Gouverne
ment zijn, welke heffing werd uitgebreid tot oen
paar groepen van inlanders, die nog niet aan eene
rechtstreeksche belasting waren onderworpen. (Ind.
Stb. 1907—183 jis 1908—147; 1909—21, 121. on 499;
1911—545; 1912—118; 1913—22, 420, 493, 558 en
1914—131).
3°. eene evenredige belasting, ad 4 percent
van hot inkomen van do inlandsche bevolking in do
buitenbezittingen behalve in die gewesten on ge
deelten van gewesten on ten aanzien van die groe
pen der genoemde bevolking, welke do G.G. voorloopig van de heffing heeft uitgezonderd. (Ind. K: b.
1914—130 j° 132); terwijl de benaming ook gebruikt
werd tor aanduiding van de thans vervallen even
redige belasting ad 2 percent van het inkomen, van
do inlandsche bevolking in de residenties Djambi en
Tapanodi en het toenmalig gouvernement Santatra's Westkust alsmede van de inheemscho bevolking
itrlfel'gouvernement Atjehoa onderh. Voorts is in liet
oog te houden dat onder de heffingen sub 2° on 3°,
evenmin als onder de hoofdelijke belastingen, welke
nog in sommige streken bestaan (waarover nader)
vallen do inlandersin do onder Inlandschzelfbestuur
staande landschappen, die goeie rechtstreeksche
onderhoorigen van hot Ned. Ind. Gouvernement zijn.
Deze zjn onderworpen aan eene door het zelfbestuur
geheven belasting naar hot inkomen volgens den in
Bijbl. no. 7323 opgonomon ontwerploidraad. Wie
ahr’ömlörHoorigon van het zelfbestuur zijn aan te
merken, blijkt uit art. 14 van Ind. Stb. 1914—24.
Ad luin. Deze heffing heeft do belasting op hot bodrijf vervangen, welke op haar beurt was voortge
sproten uit don tenemenl tav, dien Raffles bij de in
voering van zijn „revenuo system” vorderde van allo
inlanders, die goone landbouwers waren en dus niet
aan de landrente onderworpen waren. De taz word
door do belastingplichtigen opgebracht als „a small
rent for the ground on whioh their hoiises stand”
on is dan ook later huistaks gsnoomd. Hot Nedor-
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landsch gezag handhaafde die belasting ten deelo
(Ind. Stb. 1818—14 en 1819—5) en bepaalde in 1824
(Stb. 47) dat zij behoorde te worden geheven van allo
ingezetenen, dió hun middel van bestaan niot hoofd
zakelijk vonden in den landbouw, maar door het
uitoefenen van ecnig ambacht, nering of andere vaste
handteering. Do naam „kuistaks” werd bij Ind. Stb.
1839—26 vervangen door „belasting op het bedrijf”.
De daaromtrent achtereenvolgens bij Ind. Stb. 1857
—75 en 1857—99 getroffen regelingen werden ten
slotte vervangen door die van 1878, welke ook de
hoofdelijke belasting in Soerakarta en Djokjakarta
verving (Ind. Stb. 12jis 1878^35171879—338/T883~
—244, 1885—24 en 147, 1892—98 en 275, 1894—
131,1900—57,1904—18 en 1905—33). Toel. in bijbl.
3253, 3414 en 3415. Zij ging evenals de vroegere uit
van het beginsel, dat nevens de landrente die op de
voortbrengselen van den landbouw drukt, eeno be
lasting behoort te worden geheven van de vruchten
van den arbeid der niet-landbouwende bevolking.
Het percentage bedroeg aanvankelijk voor alle be
lastingplichtigen 2%, maar werd bij Ind. Stb. 1885
n° 24 ten aan zien van Vreemde Oosterlingen ver
hoogd tot 4 %. Daarbij werd tevens dc minimumaanslag, welke voor allen ƒ1 bedroeg, voor genoem
de categorie gebracht op ƒ 2. Voor inlanders verviel
de minimum aanslag vervolgens bij Ind. Stb. 1892—
275; in plaats daarvan werden inkomens tot een be
drag van ƒ 25 vrijgesteld. Ten slotte is aan die ver
schillende behandeling van Vreemde Oosterlingen
en inlanders een einde gemaakt bij de invoering met
ingang van 1907, van de belasting op bedrijfs- en an
dere inkomsten. De •vrijstelling is daarbij voor allen
gebracht op ƒ 50; het tarief begint met / 0.72 voor in
komens van ƒ 50 tot beneden ƒ 60 en klimt dan per
inkomenvermeerdenng van ƒ 10 geleidelijk op tot
ƒ 27.72 voor inkomens van / 620 tot beneden ƒ630
om ten slotte bedragen van ƒ 630 en hooger met 41/.,
percent to treffen. In de residentiën Soerakarta en
Djokjakarta zijn de eigenlijk gezegde inlanders uit
gezonderd, terwijl overigens nog de hoefden en be
volking van de zoogen. vrije desa’s”,, alsmede do
zoogen. perdikanlieden volgens do in bijbl. 7847
omschreven beginselen zijn vrijgesteld. Overeen
komstig het oude beginsel blijven buiten aanmer
king de inkomsten uit gronden vallendo onder do
werking van do landrenle-ordonnantiën — de vrij
gestelde daaronder begrepen •—die uit vischvijvers,
onderworpen aan de in Ind.Stb. 1893—30 j° 1905 no.
290 geregelde belasting, zoomede de gronden en op
stallen van opgezetenen van particuliere landerijen.
Overigens wordt overeenkomstig hetgeen bij de
inkomstenbelasting geldt bij de berekening van hot
belastingplichtig inkomen met grondlasten geono
rekening meer gehouden (Ind. Stb. 1912—J18).
Do aanslag in do belasting op Java en Madoora
bedroeg over 1912 / 2.973.000, 1913 / 3.252.300
en over 1914 ƒ 3.307.000. —Voor bijzondorheden
zie men bijl. B. B. of C. C. van het Kol. Ver
slag.
Ad. 2ura. In do buitenbezittingen gold ten aan
zien van dc Vroemde Oosterlingen oudtijds slechts
in enkele gewesten eene hoofdclijke belasting (bijv.
Benkoelen ind. Stb. 1872—205) of een Hoofdgeld
(Menado, Ternate, Timor Ind. Stb. 1857—185;
Wcsterafdeeling van Borneo Ind. Stb. 1859—0).
Met ingang van 1878 vervielen deze heffingen en
trad daarvoor in de plaats eene bedrijfsbelasting
van 2 % met een minimumaanslag van ƒ 3 en vrij
stelling van inkomsten uit landbouw voor zoover
daarvan grondlasten worden betaald. (Ind. Stb.
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1878—86 en 87 en latere wijzigingen). Aanvankelijk
slechts in eenige gewesten ingevoerd, werd dezebelasting geleidelijk ook over de overige gewesten
der B.B. uitgebreid met toepassing hier en daar op
de inlandscho bevolking (Ind. Stb. 1878—303 en
319; 1879—307; 1895—290 en 1903—94). Toen nu
de sub o bedoelde progressieve belasting voor Java
en Madocra tot stand kwam, lag het voor de hand
ook in de B.B. de bedrijfsbelasting door dergelijke
heffing te vervangen. Zulks geschiedde bij Ind. Stb1907—183, waarbij tevens voorshands nog voor
die heffing in aanmerking zijn gebracht de inlander»
ter Oostkust van Sumatra, voor zoover zij rechtstreeksche onderhoorigen van het Ned. Indisch
Gouvernement zijn, alsmede de inlanders in de
residentie Riouw en Ond., die werkzaam of geves
tigd zijn op ondernemingen van landbouw. De aan
slag van deze progressieve belasting in de buiten
bezittingen bedroeg over 1912 ƒ1.941.000 1913
/ 2.143.600 en over 1914 / 2.425.300.
Ad. 3um. Met de invoering van deze belasting is,
behoudens de nog onvermijdelijke uitzonderingen^,
met ingang van 1914 een einde gemaakt aan het
verschil hoofdzakelijk in percentage van heffing,
tusschen de belastingregelingen voor de inlandsche
bevolking in de onderscheidene gewesten der buiten
bezittingen. Dc nieuwe regeling toch strekt:
A. ter vervanging van de hoofdelijke en daarmede
overeenkomende (bedrijfs-)belastingen in: de resi
dentie Palembaiuj-buiten de hoofdplaats — ad 6 per
cent van hëtlnkomen; het gouvernement Celebes en
Onderhoorigheden ad 5 pet. van de inkomsten uit het
landbouwbedrijf voor zoover die niet door de vertiening worden getroffen — en ad 2 pet. van alle
overige inkomsten; do residentiën Benkoelen, Wester
afd. van Borneo, Zuid- en O. ajd. v. Borneo, Bali en
Lombok en ter hoofdplaats Palembang ad 2 pet. van
het inkomen behoudens een minimum-aanslag van
ƒ 1 per persoon en p. jaar; de gewesten Lampongsche
districten en Billiton ad 2 pet. behoudens een minimumaanslag van ƒ2;
de Minahassa in de residentie Menado ad 2 pet-:
behoudens"'een minimumaanslag van ƒ 6.50; de afdeeling Qorontalo van die residentie ad ƒ 5 per man;
de residentiën Amboina en Ternate, naar eene in.-deeling in klassen, ad ƒ 1 tot ƒ 25.
(Voor bijzonderheden der regelingen on Staats-bladen zie men Dl I der Reg. Alm. voor 1914 blz.
485—490).
B. ter vervanging van de bovenbedoelde reeds
vóór 1914, doch tot een quotum van 2 % in een
viertal gewesten geldende proportioneele belasting
op do bedrijfs- en andere inkomsten nl. in het gou
vernement Atjeli en Ondh. (uitgezonderd dc Gajoen Alaslandon Ind. Stb. 1907—184 en 1906—148),
de rcsklcntio Djambi (Ind. Stb. 1908—69, 149 en
397; 1912—119 en 1913—383), do residentie Tapanoeli met uitzondering van Nias en omliggeude ei
landen (alwaar wèl met 1914 de nieuwe belasting is
ingeveerd, zie Ind. Stb. 19C8—94, 97 en 149; 1910—
13, 1912—119 en 1913—l)en het toenmalig gouver
nement Sumatra'8 Westkust, in welk gewest de ver
vanging echter eerst met ingang van 1915 plaats
had (Ind. Stb. 1908—93, 97, 149; 1912—119, 166
en 528).
C. om eenige groepen van inlanders, die vóór
1914 nog niot aan eenige directo heffing waren
onderworpen, door zoodanigo belasting te treffen
(zie blz. 102 der Mem. van Toel. Ind. Begr. voor
1914).
Intusschen is dio algemeono belasting van inlan-
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ders nog niet overal in de buitenbezittingen en op
•alle groepen van inlanders aldaar van toepassing.
'Om redenen van practischen aard zijn do gewesten
•Oostkust van Sumatra en Banka en Ond. alsmede
-een igo groepen van inlanders, vooral in den Ooste•lijken Archipel, nog daarvan uitgezonderd. (Ind.
Stb. 1914—131 en 132 y*. 1915—190 en 1914—785).
De met ingang van 1914 vervallen regelingen ver-eischen verder geene bespreking behalve die, welke
golden voor Atjéh en Onderh., Tapanodi en Djambi.
Over elke een kort woord.
Bij de begr.: voor 1906 werd voorgesteld om in de
afdeeling Groot-Atjeh, waar ingevolge Ind. Stb. 1904
—20 de niet tot de inheemsche bevolking behooren■de inlanders seder' 1 Januari van dat jaar aan de be
drijfsbelasting waren onderworpen, van de inheem
sche bevolking een hoofdgeld van / 6 te heffen. Daar
dit voorstel in de Tweede Kamer op groote bezwa
ren stuitte, werd het in de vergadering van 30 No
vember 1905 teruggenomen. Na een nieuw onderzoek
•in Indië werd bij de daarop volgende begrooting be
sloten tot invoering in 1907 in Groot-Aljeh en de
Onderhooriglieden —• dus niet in de Gajo- en Alaslanden — van eene belasting van de inheemsche be
wolking van 2 pet. van het inkomen, met vrijstelling
van inkomens van ƒ 50. Toen deze belasting in 1914
door de nieuwe afgemeene heffing werd vervangen,
werden echter de Onderhooriglieden er aan onttrok
ken, omdat aldaar geen rechtstreeksch bestuur be
staat en de Regeering ook aldaar wenschte vast te
houden aan het beginsel dat in de zelfbesturende
landschappen de belastingheffing, voorzoover al
thans de inwoners betreft die geene onderhoorigen
van het Gouvernement zijn, van het zelfbestuur
moet uitgaan. Zoowel in de Onderhooriglieden als
in de Gajo- en Alaslanden is daarom eene belasting
ingevoerd op den voet van bij bl. no. 7328.
De in het gouvernement Atjeh en O. in 19Ó7 inge
voerde heffing strekte ten voorbeeld, toen men den
tijd gekomen achtte om in de residenties Djambi
en Tapanodi, alsmede ter Sum.'s Westkust eene
rechtstreeksche belasting van de inlandsche bevol
king in te voeren. Zulks geschiedde met ingang
van 1908.
De in 1914 ingevoerde, algemeene heffing wijkt
van die van 1907 en 1908 daarentegen in twee voor
name opzichten af. Het percentage Is dubbel zoo
hoog; het bedraagt 4 % in overeenstemming met dat
van de inkomstenbelasting, welke in het algemeen
in de zelfbesturende landschappen van zelfbestuurswege wordt geheven. Voorts wordt, in stede van
vrijstelling van inkomens tot zeker bedrag, een minimumaanslag van / 2 geheven waarbij er intusschen voor wordt gewaakt dat zij, die niet in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien, niet worden ge
troffen. Tot zoodanige regeling is overgegaan om
dat zij in de zelfbesturende landschappen goed vol
deed en bij het toenemend verkeer met die land
schappen voor de hand lag.
Intusschen wordt in de residentiën Bali en Lombok, Gelebes en O. en Z. en O. ajd. van Borneo ook eene
grond- of oogstbelasting geheven; daarmede is bij do
nieuwe regeling rekening gehouden door in die ge
westen een belastingplichtige, die tevens in zooda
nige heffing is aangeslagen, voor de inkomsten uit
eenig nevenbedrijf, te belasten met 3 % met een minimumaanslag van ƒ 1.50. Eene andere afwijking van
den regel is dat voor de residentie Menado de minimumaanslag, in overeenstemming met hetgeen voor
een deel der residentie bestond, is vastge3teld op
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De aanslag bedroeg in de jaren:

in Tapanoeli
in Djambi
in Atjeh en O.

1911

1912

1913

232.900
'i 189.900
ix243.400

240.500
197.200
264.000

271.000
204.100
323.800

De aanslag in de proportioneele heffing ad 4 %
bedroeg in 1914 / 4.671.100 tegenover een aanslag
in de hoofdelijke belastingen in 1913 van ƒ 4.470.400.
Ter Sumatra's Westkust alwaar, zooals boven
werd vermeld, de nieuwe belasting eerst met 1 Janu
ari 1915 is ingevoerd, was de directe heffing welke
zij verving, niet zonder moeilijkheden tot stand ge
komen. Reeds bij de ontwerp-begrooting voor 1895
werd mededeeling gedaan van het voornemen om
van de niet bij de gouvernements-koffiecultuur
ingedeelde inlandsche bevolking in dat gewest,
waartoe destijds nog de residentie Tapanoeli be
hoorde, eene hoofdelijke belasting te heffen van
2 pet. van het inkomen, met een minimum-aanslag
van ƒ 1, gepaard met eene uniforme verhooging van
den koffie-inkoopprijs in dat gewest. Omtrent ver
scheidene onderdeden der belastingregeling zou
eerst eene beslissing kunnen worden genomen na
afloop van een met de hoofden en do bevolking te
houden overleg. Nadat deze zaak een paar jaar han
gende was geweest, werd er ten slotte geene uit
voering aan gegeven, omdat de economische toe
stand der bevolking door een samenloop van om
standigheden zoodanig te wenschen overliet dat het
tijdstip niet gunstig werd geacht voor do invoering
van de voorgenomen belasting. Intusschen bleef
het dringend noodig het verbroken evenwicht
tusschen de inkomsten en de uitgaven van het
gewest zooveel mogelijk te herstellen en een einde
te maken aan de onbillijkheid dat de inlandsche
bevolking ter Sum.’s W.K., in tegenstelling van
die elders in Indië, van eene directe belasting naar
het inkomen bleef vrijgesteld. Ten slotte werd
aldaar (Tapanoeli was inmiddels een afzonderlijk
gewest geworden), met ingang van 1908 tot heffing
daarvan overgegaan uitgezonderd op do Batoe- en
Mentawei-eilanden, waar do invoering, echter al
leen ten aanzion der niet-inheemsehe bevolking,
met ingan ; van 1913 plaats had. (Ind. Stb. 1908
—93 jis 97 en 149 en 1912—119, 166 en 528). De
belasting trof de geheele inlandsche bevolking tegen
intrekking van de gouvernements-koffiecultuur en
opheffing van de verplichte levering aan het Gou
vernement van de door de bevolking geteelde koffie.
Met de destijds nog bestaande matriarchale toestan
den werd rekening gehouden door te bepalen dat do
aanslag voor inkomsten uit gemeenschappelijk fa
miliebezit (harta poesaka) geschiedt ten name van
het hoofd der familie, alsmede dat voor het bedrag
van dien aanslag on do boete dat hoofd aansprakolijk is. De belasting bedroeg 2 pet. van hot inkomen
met dien verstande dat aanslagen van / 1 en minder
achterwege blijven. Bij do invoering der belasting
deden zich ongeregeldheden voor welke aanleiding
gaven tot eene uitvoerige gedachtenwisseling bij do
behandeling van de Indische begrooting voor 1909
over de rechtmatigheid en het stelsel van de belas
ting. (Zie de M. v. A. Tw. K. blz. 18—25 en de alge
meene beschouwingen bij do beraadslagingen). Daar
bij kwam ook ter sprake het bekende Plakaat Pandjang van 1833, waarop langen tijd een beroep was
gedaan om van belastingheffing te weerhouden.
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Toen nu het voornemen rees om deze belasting te
vervangen door de algemeene heffing voor de bui
tenbezittingen, werd hot raadzaam geacht dien
maatregel, met het oog op de verdubbeling van het
porcentago te doen samongaan met eene herziening,
d.i. eene verlichting, van heerendiensten. Die her
ziening is tot stand gekomen bij de ordonnanties in
Ind. Stb. 1914 nos. 731 en 732, waarna de bedoelde
vervanging heeft plaats gehad bij Ind. Stb. 1915
nos. 190 en 191. De inheemsche bevolking op de
Mentawei-eilanden blijft intusschen van de belas
ting vrijgesteld. (Ind. Stb. 1915—308.)
De aanslag in de proportioneele heffing ad 2 %
ter Sum.’s W.K. bedroeg over 1912, 1913 en 1914
resp. / 1.022.600, / 1.126.200 en / 1.201.800.
Literatuur. Kielstra, De Koffiekultuur ter Sumalra’s Westkust I. G. 1888 II 1437, 1609, 1674;
— Lulofs, Koffiecultuur on belasting ter Sum.’s W.
K. I. G. 1904, II 1629, 1787 T. B. B. XXXIII,
720 XLVI (1914) 28 I. G. 1903, 1904, 1905 en
1908 passim. — Lulofs, Over belastingheffing ter
Sum.’s W.K. en in Tapanoeli T.B.B. (1912) XLII,
55; XLIII, 58, 74; (1913) XLIV, 146; XLV, 139. —
H. J. Bussemaker, Over het belastingstelsel. Kol.
Tijdschr. 1912, 513.—v. Suchtelen, Belasting van
inlanders T. B. B. XLIV (1913) 117. — Van Dissel,
Bedrijfs- enink. bel. Kol. Tijdschr. III (1914) 1214;
1915, 201.—Roest, Belasting inl. bev. Buit. Bez.
T. B. B. XLVII (1914) 303. — Frijling, Bel. op be
drijfs- en andere inkomsten. Kol. Tijdschr. 1915,44.
1. c. Personeele belasting.
Onder dezen naam wordt sedert 1 Januari 1879
(Ind. Stb. 1878—349 en latere wijzigingen) eene
belasting geheven van Europeanen en daarmede
gelijkgestolden en Vreemde Oosterlingen naar de
volgende grondslagen: huurwaarde der woonhuizen
met bijbehoorende gobouwon on erven, do waarde
van meubilair en rijtuigen on hot getal paarden.
Deze grondslagen ondergingen meermalen wijzi
gingen. Met ingang van 1885 (Ind. Stb. 26) werd,
voor zooveel de Vreemde Oosterlingen betreft,
het gotal rij- en voertuigen tot een afzonderlijken
grondslag gemaakt (met loslating van do waarde);
hot tarief word bepaald op / 12 p. jaar voor elk
rijtuig oj) twee wielen en / 36 voor elk ander rijtuig.
Daarna word in 1904 „hot getal rijwielen” als vierde
grondslag opgenomen, bij wolko gelegenheid af
zonderlijke regelingen voor Europeanen en Vreem
de Oostc lingon werden getroffen (Ind. Stb. 1904—
81 en 82). Vervolgens worden die regelingen weer
lot één geheel vereenigd met ingang van 1908 (Ind.
Stb. no. 13), toen hot verschil in heffing tusschen
beide catogorioön verviel. Ten slotte ondergingen
do grondslagen nog wijzigingen mot ingang van
1911. Volgens do thans geldende bepalingen (Ind.
Stb. 1908—13 jis 1909-419; 1910—169 en 571;
1911—58; 1912—443 en 1915—180 bedraagt de
belasting voor beide groepen van belastingplich
tigen :
a. 5 % van de jaarlijkscho huurwaarde;
b. 2.% van do waarde van hot mobilair;
c. / 6 per paard, wanneer voor niot meer dan
twee belasting moot worden betaald, of anders voor
do eerste twee, / 8 voor hot dorde paard, /10 voor het
vierde, / 12 voor het vijfde, ƒ 15 voor het zesde en
ƒ 20 voor elk volgend paard;
d. ƒ3 por rijwiel, ingericht voor één persoon; ƒ 6
por rijwiel, ingericht voor twee of meer personen;
/18 per motorrijwiel;
e. voor rijtuigen:
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indien op
indien twee
meer dan
wielig
twee wielen

Voor het eerste rijtuig!
Voor het tweede rijtuig;
Voor elk volgend rijtuig'

ƒ 8.—
- 10.—
- 12.—

ƒ 16.—
- 24.—
- 36.—

indien twee- en meerwielige rijtuigen nevens elkan
der worden gehouden wordt voor de berekening der
belasting aan de tweewielige de voorrang gegeven;
/. ƒ 48 per automobiel, / 24 per autolette.
Aan het tarief zijn tal van bepalingen toegevoegd,
strekkende tot vrijstelling of vermindering in ge
vallen, waarin heffing niet met het karakter der be
lasting zou strooken, zij meer als bedrijfsbelasting
dan als verteringsbelasting zou werken of niet ge
rechtvaardigd zou zijn, omdat de belastingplichtigheid zou voortvloeien uit eene op den betrokkene
rustende verplichting, waaraan hij zich niet kan ont
trekken, dan wel ten einde rekening te houden met
de draagkracht. Zoo bedraagt de belasting bij huur
waarde tot zekere bedragen slechts 2/l of 4/5 van den
vollen aanslag en stijgt het tarief voor paarden in
sommige gevallen niet boven ƒ 6 per paard.
De aanslag in de belasting bedroeg over 1912
/ 1.463.000, 1913 ƒ 1.578.000 en 1914 ƒ 1.705.200
(voorl. cijfer).
Met een enkel woord moge hier melding worden
gemaakt van de belasting op rijtuigen, welke vroe
ger van inlanders op Java werd geheven en met in
gang van 1908 is ingetrokken (Ind. Stb. 1908—14).
Deze vond haar oorsprong in eene heffing op de paar
den en wagens in Ned. Indië, van 1826 (Ind. Stb. no.
43), welke in 1851 (Ind. Stb. 63) werd vervangen door
eene progressieve belasting op do paarden en rijtui
gen. Die belasting verviel, voor zooveel Europeanen
on daarmede golijkgestelden alsmede Vreemde Oos
terlingen betrof, door de invoering van de personeele
belasting in 1879. Ten aanzien van inlanders kwam
eene herziening tot stand met ingang van 1885.
Met intrekking van do publicatie van 1851 (die toen
in de B. B. slechts in een paar gewesten gold) werd
bij Ind. Stb. 1885—25 eene rijtuigbelasting van in
landers op Java ingevoerd van / 12 voor een rijtuig
op 2 wielen en / 36 voor elk ander rijtuig. Na herzie
ning zonder tariefsverlaging, bij Ind. Stb. 1904—128
volgde de intrekking in 1908, hoofdzakelijk omdat
do belasting werkte als eeno belasting op het bedrijf
en zulks naast de reeds bestaande algemeene hoffing
van dion aard als eene onbillijkheid was te beschou
wen.
Ook in de afdeeling Groot-Atjeh heeft eenige jaren
eene rijtuigbelasting bestaan. Ingevoerd mot ingang
van 1901 (Ind. Stb. no. 22) tot een bedrag van acht
tien gulden por jaar en por rijtuig, dat gohouden
wordt om te worden verhuurd, word do belasting
weer afgeschaft mot ingang van 1907, toon do perso
neele belasting in hot gouvernoment Atjeh en Onderh.
werd ingevoerd. (Ind. Stb. 1907—106 on 107).
Literatuur. Jhr. H. W. H. do Koek. De personeele
belasting Batavia 1887. G. A. de Koning. Do perso
neele bol. in N.-I. Vorzameling dor verschillende be
palingen enz. Zwollo 1900. v. Deventer, Overzicht, .
van den Econ. toestand derufiriSov. op J. on M.
1904 blz. 145.
I. d. Schutterljbelastlng.
De reeds van ouds bostaando hoffing bostaat in
eene goldelijke bijdrago naar gelang van hot vast of
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geschat inkomen. De bijdragen vormen met de boe
ten de schutterlijke kas. Zie over het beheer Ind.
Stb. 1899—90 en 283. Vreemdelingen zijn van do
contributie vrijgesteld. Ind. Stb. 1904 no. 390. Zie
voorts op Schutterij.

.

:
1
;

jij

E

i:i
H
:
F'
'

I
I
*

ff

:

}&

I e. Hoofdgeld op Java en Madoera.
De Indische begroot in g van 1882 stelde fondsen
beschikbaar 1°. voor verhooging van de tractomonten van inlandsche hoofden en ambtenaren als scha
deloosstelling voor de afschaffing van heerendien
sten ten behoeve van hunne huishouding; 2°. ter
voorziening in eenige behoeften van ’slandsdienst,
waarvoor tot dusverre over heerendienstplichtigen
werd beschikt. Zie HEERENDIENSTEN. AJs
aequivalcnt voor de afschaffing van deze diensten
werden de heerendienstplichtige inlanders onder
worpen aan eene hoofdelijko belasting, Ind. Stb.
18S2 no. 137, gewijzigd bij Ind. Stb. 1884 no. 96
en 144. De regeling van 1882 werd vervangen door
die, opgenomen in Ind. Stb. 1893 no. 68 gewijzigd bij
Ind. Stb. 1902—35. Het hoofdgeld daarin als regel
op ƒ1.— per heerendienstplichtige gesteld, welk
bedrag in de residentie Pasoeroean bij Ind. Stb.
1893—186 verhoogd werd naar den maatstaf van
ƒ 1.50 per hoofd. Voorts werd bij die regeling reke
ning gehouden met het feit dat het hoofdgeld meer
opbracht dan het bovenbedoelde aequivalent en
daarom bepaald dat het meerdere, per gewest of ge
deelte van gewest, zou worden aangewend tot ver
dere afschaffing van heerendiensten. Zie verder
Bijbl. 4780. Die regeling is op haar beurt vervangen
tor'dlenTïnd. Stb. 1914—313, de hoofdgeld-ordonnantie. Daarbij is bepaald dat van de heerendienst
plichtigen in de % ouvemementslanden op Java en
Madoera,uitgezonderd die van het ondcrdistrictBuitenzoxgjm.de opgezetenen der particuliere landerijen,
onder den naam van „hoofdgeld”, eene belasting
in geld wordt geheven in verband met de in en na
het jaar 1882 tot stand gekomen of verder nog te
bewerkstelligen afschaffing van heerendiensten. Het
verband tusschen de opbrengst per gewest en de af
schaffing is daarin losgelaten, omdat daarvoor geene
reden meer bestaat, sedert op de begrooting (zieM.
v. T. blz. 11 der begr. voor 1902) aan uitgaven, benoodigd ten gevolge van de afschaffing, belangrijk
meer werd uitgetrokken dan het daarvoor bestemde
overschot van de opbrengst van het hoofdgeld be
droeg. De aanslag geschiedt jaarlijks voor een vol jaar
en desa’s gewijze eD bedraagt voor elke desa zooveel
malen een bij ordonnantie voor elk gewest of ge
deelte van een gewest afzonderlijk vast te stellen
uniform bedrag per hoofdgeldplichtige als het aan
tal is der op 1 Januari van het aanslagjaar in die desa
gevestigde heerendienstplichtigen. Dat uniform
bedrag heeft intusschen slechts de beteekenis van
een gemiddelde, wanneer de Directeur.van Binnen landsch Bestuur gebruik maakt van de hem bij de
regeling verleende bevoegdheid om binnen zekere
grenzen den aanslag per hoofdgeldplichtige op een
nader te bepalen uniform bedrag vast te stellen. Die
bevoegdheid bestaat daarin dat hij, wanneer hem
zulks op gronden van billijkheid noodig voorkomt,
van het totaal bedrag aan hoofdgeld, hetwelk in
eenig gewest of gedeelte van een gewest naar het bij
ordonnantie te bepalen bedrag per hoofdgeldplich
tige moet worden opgebracht, een omslag kan toe
staan over de districten, onderdistricten of desa’s
van het betrokken gewest of gewest-gedcelte, verband houdende met verschil in welvarendheid of
met verschil in druk dor na het jaar 1913 afgeschafte

hecrcndicnsten. Deze omslag kan dus leiden tot ver
schil in belasting tusschen verschillende deelen van
hetzelfde gewest of gedeelte daarvan.
Bij Ind. Stb. 1914—314 is de voorgeschreven or
donnantie tot vaststelling van het uniformbedrag
per hoofdgeldplichtigc tot stand gekomen. Daarbij
is tevens rekening gehouden piet de met 1 Januari
van dat jaar (Ind. Stb. no. 102) in eenige gewesten
tot stand gekomen afschaffing van de heerendiensten
ten behoeve van de wegen en bevloeiingswerken.
Met 1 Januari 1915 is de afschaffing in eene tweede
groep gewesten gevolgd (Ind. Stb. no. 22), in ver
band waarmede het hoofdgeld aldaar verhoogd
werd (Ind. Stb. no. 297), terwijl de afschaffing in de
overige residentiën op Java en Madoera (waardoor
nog slechts enkele heerendiensten ten behoeve van
bevloeiingswerken overblijven) met 1916 haar be
slag heeft gekregen, mede tegen verhooging van het
hoofdgeld aldaar. (Ind. Stb. nos. 66 en 174). Zie
verder op HEERENDIENSTEN. De bedragen
van het uniform hoofdgeld bewegen zich tus
schen / 1 en / 2.90. (Zie de M. v. T. Begr. voor
1913 bl. 34—36, 1914 bl. 46—48, 1915 p. 40-41
en 1916 bl. 42—43). De opbrengst heeft in 1912 t/m
1914 / 3.847.900, / 3.900.800 en / 5.677.000 be
dragen.
Literatuur. Rokkens. Overdrukken van eenige ar
tikelen in de Nederlander van Nov., Dcc. 1912,
Maart en October 1913. Over de afschaffing der
heerendiensten en de verhooging van het hoofdgeld.
Dezelfde. Do afschaffing der laatste heerendiensten
op Java — in Onze Koloniën Serie I no. 6. —
Dezelfde. Het afstaan der excedenten van het
hoofdgeld aan de gewestelijke raden I. G. 1909. I.
p. 21.
I. /. Belasting voor het aanleggon en
onderhouden van wegen ter hoofdplaats Benkoelen.
Met intrekking van het zoogenaamde Yourangfonds bepaalt Ind. Stb. 1874—276 dat de heerendienstplichligen der genoemde hoofd plaats, tegen
vrijstelling van de diensten ten behoeve van het
aanloggen van wegen en bruggen waartoe zij vol
gens Ind. Stb. 1869—79 verplicht waren, voortaan
ƒ 2 per jaar en per persoon zullen betalen; voor do
Vreemde Oosterlingen geldt ook eene dergelijko
bepaling. De belasting is geregeld bij Ind. Stb. 1876
no. 58. De opbrengst bedroeg in 1914 ongeveer
/4000.
I. <j. Belasting ter vervanging van heerendiens
ten in deonderafdeeiing Makasser (hoofd
plaats Makasser en op de Spermonde en Dewakangeilanden). Ind. Stb. 1891 nos. 1J1 en 112 jis. 1903—
126 en 1912—153.
Van do tot de Inlandsche bevolking behoorendo
werkbare mannen wordt geheven tor hoofd plaats
Makassar / 5 ’s jaars en op de genoemde eilanden
/ 2.50, tegen vrijstelling van heerendiensten behou
dens hunne verplichting tot het verleenen van hulp
bij rampen van hoogerhand dan wel tot afwending
van algemeen gevaar. Opbrengst in 1914 / 17.200.
I. h. Bedrijfsbelasting van delnlandsche
burgers in de residentie Menado.
Ingevolge Ind. Stb. 1897—10 j° 1906—52 wordt
met ingang van eerstgenoemd jaar eene belasting
geheven van de Inlandsche burgers in Menado die
hetzij voor eigen rekening, hetzij in dienst van
anderen een handel, beroep, bedrijf enz. uitoefenen,
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Zij bedraagt zooveel mogelijk 2 % van het inko ( voor zoover daarvan geenc landrente of gelijksoorti
men met een minimumaanslag van / 1.50. Inkom ge belasting verschuldigd is. De belasting wordt be
sten, die door de grondlasten worden getroffen,
rekend naar de \ erpondingswaarde, welke telkens
blijven bij de berekening van het inkomen buiten
voor een tijdvak van vijf jaren — bij uitzondering
aanmerking. Opbrengst in 1914 / 3600.
van het korter zijn — wordt vastgesteld door eene
commissie van drie leden, met inbegrip van den
II. ZAKELIJKE BELASTINGEN.
voorzitter, welke commissie voor het vijfjarig tijd
vak wordt benoemd. De verpondingswaarde van ge
A. Volgens Kohieren.
bouwen met hunne aanhoorigheden bedraagt tien
II. A. a. Verponding.
maal de huurwaarde. Die van andere onroerende
Reeds in 1800 werd onder den naam van belas goederen werd oorspronkelijk gesteld op de verting van het half procent van huizen, tuinen en
koopwaarde en indien dit niet mogelijk was volgens
landerijen eene grondbelasting te Batavia ingevoerd,
eene in de ordonnantie aangegeven maatstaf afgeleid
welke (Loor Raffles over de ommelanden en na zijn
uit die van andere goederen. Vooral in verband met
bestuur over Semarang en Soerabaja jwerd uitge de daling van de waarde der koffie-perceelen in het
breid. Bij de publicatie in Ind. Stb. 1819—59 werd,
begin van deze eeuw rees tegen die wijze van vast
om tot eene algemeene regeling te komen eene nauw stellen van landelijke ondernemingen bezwaar van
keurige opneming, registratie en taxatie van allo
de zijdo van belanghebbenden. Om daaraan tege
vaste en onroerende goederen, welke niet onder do
moet te komen worden de desbetreffende bepalingen
landrente vielen (Ind. Stb. 1819 no. 5) voorgeschre gewijzigd en aangevuld in dier voege dat berekening
ven. Inmiddels werd de reeds bestaande heffing ook
van de verkoopwaarde ook mogelijk zou zijn door
voor de jaren 1820—1821 en 1822 bestendigd. In
kapitaliseering van do zuivere opbrengst mits niet
1823 was het werk der voorbereiding afgeloopen; bij
gaande beneden zekere minima,terwijl de G. G. bij
de regeling in Ind. Stb. no. 5 van dat jaar werd de
besluit de voorschriften vaststelde welke bij die be
verponding op Java en Madoera ingevoerd. Zij werd
rekening moeten worden gevolgd. Daarbij werd o.a.
voor 1823, 24 en 25 vastgesteld met herziening der
bepaald dat de zuivere opbrengst ten aanzien van
kohieren om de 3 jaar en trof voorloopig alleen den
erfpacht sperceelen zou worden vermenigvuldigd
eigendom. Van de heffing werden de erven en gron
met zeven en dio van andere onroerende goederen
den uitgezonderd, waarvan de landrente geheven
(ongebouwd) met tien. Voorts werd de gelegenheid
werd (art. 18). Het percentage, dat aanvankelijk
om bezwaren tegen den aanslag in te brengen uit
x/2 percent bedroeg, werd in verband met de door
gebreid en eeno tusschentijdsche herziening ver
den Java-oorlog veroorzaakte vermeerdering van
gemakkelijkt. (Ind. Stb. 1904—267 t/m 271). Andere
uitgaven van 1826—1831 verhoogd tot 1 % en
wijzigingen zijn te vinden in Ind. Stb. 1890—136 en
daarna op 3/4 % vastgesteld. (Ind. Stb. 1826—25 en
260; 1S91—169; 1892—266; 1893—157; 19S6—42;
1830—49). Die heffing werd veel later geldig ver
1897—171; 1905—21, 128 en 604; 1906—253 en
klaard voor liet gewest Sumatra’s Westkust,
1910—656. Zie omtrent vrijstelling van erfpachtsdo hoofd plaats Makassar en do afdeeling Noorderperceelen gedurende tien jaar Ind. Stb. 188S—78 en
districtcn van het gouvernement Celobes en Ondcr152. 1903—103 en van noodlijdende ondernemingen,
hoorigheden, liet eiland Bengkalis (res. O. K. v.
hoofdzakelijk koffielanden’ 1908—42.
Sum.), het gouvernementsgebied der residentie
Ondanks die herhaalde wijzigingen bleven er
Ternato, de residentie Menado en de Banda-eilandcn
klachten bestaan ton aanzien van den aanslag van
(res. Amboina) met uitzondering van do specerijlandelijke ondernemingen en in het bijzonder van
perken van welke eene gelijksoortige belasting werd
orfpachtsperceelen. Overweging daarvan heeft er
geheven. (Zie hieronder).
toe geleid om ook voor die ondernemingen het karak
Bij Ind. Stb. 1886—78 kwam eene geheel nieuwe
ter van zuivere grondbelasting nog meer door te
regeling lot stand, welke in 1890 op Java en Madoera
voeren door hot begrip „verkoopwaarde” als maat
in werking trad (Ind. Stb. 1889 no. 187 en 188) uitge staf voor de verpondingswaarde van ongebouwde
zonderd in de residentien Soerakarta en Djokjakareigendommen los te laten en de belastbare op
ta, waar de invoering met ingang van 1900 plaats
brengst als grondslag te nemen behalve in do ge
vond (Ind. Stb. 1899—117). Achtereenvolgens had
vallen, dat er gceno opbrengst is als wanneer voor de
die invoering ook plaats in do meeste gewesten der
bepaling der verpondingswaarde vasto bedragen
buitenbezittingen (Ind. Stb. 1891 no. 22,1897—172,
zijn aangogeven. Overigens zijn nopens do bepaling
van do belastbare opbrengst zeer uitvoerige voor
J900—210; 1904—23; J905—31; 1906—18; 1907—
schriften vastgesteld, waardoor belastingplichtigen
J 26 en 1908—524). In verband daarmede werd in Colobcs on O. ingetrokken de belasting der vertioning
in staat zijn den aanslag nauwkeurig te controleevan het rijstgewas, verschuldigd door de eigenaren
ren, terwijl verder nog do bepalingen nopens tus
der particuliere landerijen (Ind. Stb. 1889—187) en
schentijdsche herziening zijn verduidelijkt. (Zie
in Amboina do belasting op do waarde der huizen on
bl. 129—131 M. v. T. Ind. begr. v. 1912) Een en an
eigendommen. (Ind. Stb. 1898—136). Een groot ge der is geschied bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1912—
deelte van die sedert herhaaklelijk gewijzigde ordon
31(scdort gewijzigd bij Ind. Stb. 1914—235),waarbij
eene geheel nieuwe regeling werd vastgesteld, omdat
nantie werd overgenomen in de thans geldende rege
van de gelegenheid werd gebruik gemaakt voor eene
ling in Ind. Stb. 1912—21. Met behoud van het quo
herziening op andere punten van meer ondorgesohikt
tum ad 3/t percent wordt dientengevolge sedert 1890
belang. Blijkens hot in Ind. Stb. 1912—32 opgeno
onder den naam van de verponding eene belasting
men besluit j°. Ind. Stb. 1913—209 is de uitvoering
geheven van de onroerende goederen, waarvan vol
van die ordonnantie uitgesteld voor de gewesten
gens algemeene verordeningen bewijzen van eigen
Ban ka en O. en do West; afd. van Bornco alsmede
dom of van een ander zakelijk recht zijn opgomaakt;
voor do thans tot Amboina behoorende afdeeling
de onroerende goederen, ingevolge hot koninklijk be
Zuid-Niouw-Guinea. Met dio uitzonderingen is do
sluit van 16 April 1872 (Ind. Stb. 117) in eigendom
verpondingsordonnantie dus voor geheel Indiö van
verkregen — do zoogen. agrarische eigendom
kracht. (Zio voor do Banda-oilanden nader).
worden echter alleen aan verponding onderworpen
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Inmiddels waren in 1901 nog twee met de ver ringen van producten. De Luit.-Gouv. Raffles be
schouwde dit stelsel als drukkend voor de bevolking
ponding overeenkomende heffingen tot stand ge
en bovendien als schadelijk voor do schatkist, die
komen. Be eerste betrof een paar landgoederen
producten verkreeg, welke destijds niet altijd ge
die erfelijk bezeten worden krachtens een titel ont
makkelijk van de hand waren te doen; in stede daar
leend aan beschikkingen van het voormalig Britscli
van wilde hij een stelsel invoeren, waarbij den inlan
Gouvernement. Toen bleek dat hun aanslag in de
der vrije keuze van arbeid gewaarborgd werd, bene
verponding ten onrechte was geschied omdat geene
vens vrije beschikking over de vruchten daarvan,
bewijzen van eigendom of van ander zakelijk recht
tegen afgifte van een zeker gedeelte van do op
volgens algemeene verordeningen waren opgemaakt,
brengst van zijn grond. Daartoe rekende Raffles het
werd om in deze leemte te voorzien eene bijzondere
met de verponding overeenkomende belasting in noodig te weten, welke rechten de opgezetenen op
gesteld, echter tot een quotum van 1 percent, om den grond hadden; na een haastig onderzoek, op
zijn last in de Vorstenlanden ingesteld, kwam hij
dat de perccelen, wegens den aard van het daarop
gevestigde recht niet aan de rechten van overschrij tot het besluit, dat de Staat eigenaar was van den
ving en successie zijn onderworpen. (Ind. Stb. 1901
grond, ook van dien door de inlanders bebouwd,
nos. 131 cn 132 en 1904—133). Die regeling is opge doch dat die eigendom beperkt werd door een ge
lost in de nieuwe ordonnantie van 1912 met hand
bruiksrecht van den inlander, door bezit en verjaring
having van het bijzondere percentage.
verkregen, en hierin bestaande, dat hij in het onge
De tweede heffing houdt verband met het K.B. in
stoord bezit van zijn grond moest worden gelaten en
Ind. Slb. 1901—214 nopens den rechtstoestand van
de vruchten daarvan mocht trekken, zoolang hij
de in de afdeeling Buitenzorg gelegen gronden, die
zijne verplichtingen jegens den Staat en de gemeente
deel hebben uitgemaakt van het in 1810 door het
nakwam.^Gouvernement gekochte particuliere land Bloeboer.
Op dfv'beweerd eigendomsrecht van den Staat
Ten einde occupanten niet-inlandcrs te nopen een eiwerd nu door Raffles een belastingstelsel opge
gendomstitel aan te vragen en te doen inschrijven
trokken, dat den naam van „Landelijk stelsel”
verkreeg en waarvan de landrente een deel uitwerden zij onderworpen aan eene belasting tot het
tweevoud van het bedrag dat de verponding zou heb
maakte. Als eigenaar van den grond eischte de
Staat onder dien naam een deel van de opbrengst
ben bedragen dus lx/2 percent (Ind. Stb. 1901—215).
Deze regeling, die uit den aard der zaak een tijdelijk
der rijstvelden, [tuinen en vischvijvers werden
karakter draagt, is in 1912 blijven bestaan. (Zie art.
afzonderlijk aangeslagen], terwijl de inlanders, dio
36 der verpondingsordonnantie). De opbrengst be hun levensonderhoud in andere bedrijven dan den
landbouw vonden, eene huistaks moesten betalen,
droeg in 1914 ƒ 1045 tegen / 1324 in 1913. De
aanslagen in de verponding bedroegen over 1912,
zoogenaamd voor den grond, waarop hunne wonin
gen stonden, en die later in eene belasting op het be
1913 en 1914 resp. / 2.891.100, / 3.065.000 en
drijf is overgegaan (zie hiervoron blz. 228). Deze pri
ƒ 3.108.000. Ten slotte is nog melding te maken
van de regeling op de Banda-eilanden. Aldaar werd
vaatrechtelijke grondslag verklaart hot hoogo be
met ingang van 1873, eene bijzondere belasting van
drag dat als landrente vroeger en ook nu nog gehe
ven wordt; niet als belasting dus, maar als huur van
de specerij perken ingevoerd (Ind. Stb. 1872—98;
den grond, aan den Staat als eigenaar to betalen.
1872—188). Zij bedroeg s/4 percent van de waarde,
die werd verkregen door de bruto-opbrengst van een
Dat Rallies hierbij uitging van hetgeen in Britschperk, berekend naar het gemiddelde over de laatste
Indië bestond, is niet twijfelachtig; ter kennisneming
vier jaren van de marktwaarde te Banda der pro
van de aldaar toegepasto beginselen wordt verwe
ducten te verminderen met 25 percent en het over
zen o.a. nadr het standaardwerk van Baden Powcll,
schot te vermenigvuldigen met 10.In 1903(Ind. Stb.
„The landsystems of British India, bcing a manual
165) werd deze regeling gewijzigd, omdat de produc
of the landtenures and of the systems of landrcvctiekosten in verband met de belangrijke daling der
nue administration”, Oxford, 1892, 3 dln., waarvan
marktprijzen, veel meer bedroeg dan 3/4 van de bru een overzicht gegeven is in het werk van denzelfden
to-opbrengst; zij werd meer in overeenstemming
schrijver: „A short account of the landrevenuc”.
met de werkelijkheid gebracht en tevens werd gele
Oxford 1894.
genheid gegeven tot teruggaaf over de laatste jaren
Uitgaande dus van het beginsel, dat de Staat
op den voet van de nieuwe regeling, welke gelegen eigenaar was van den grond, bepaalde Raffles, dat
heid later nog is verruimd. (Ind. Stb. 1909—28).
de rijstvelden aan de gebruikers zouden worden ver
De toestand der notencultuur op Banda was des
huurd tegen een jaarlijkschen pachtschat, land
tijds echter zoo gedrukt dat de Regeering overging
rente genaamd, bestaande in de afgifte van een deel
tot schorsing van de heffing voor een tijdperk van
van het rijstgewas, verschillend naar mate van do
6 jaar, n.1. 1909 t/m 1913. (Ind. Stb. 1911—260).
vruchtbaarheid van den grond. De rijstvelden zou
Over de jaren 1906, ’07 en ’08 bedroeg do aanslag
den daartoe in 3 klassen verdeeld moeten worden: de
resp. ƒ 23.000, ƒ 24.700 en ƒ 22.800. Met ingang van
natte velden (sawahs) zouden >/2, 2/6 of
de droge
1914 is do specerijperkenbelasting opgeheven en
velden (tegals)2/,.,1/., of x/x van het geschatte product
vervangen door de verponding (Ind. Stb. 1914—
moeten opbrengen. De bevolking kon den pacht
111). Zie over de verpondingsord. van 1886. Bijbl.
schat in rijst opbrengen; bepalingen werden echter
4303; Boudewijnse en van Soest, dl. VIII birST59
gemaakt die bevorderen moesten, dat zij hare ver
eTvTfKolff en Ten Bruggencate. De verpondings
plichting in geld voldeed.
ordonnantie 1897. Ind. Gids 1902, I. 231; II, 1264;
Aanvankelijk volgdeRafflesdaarbij eenstelsel.dat
Cultuurgids VIII 26, 94.
in een deel van Britsch-Indië onder den naam van
putidari of villago settlemont system bestond en in
II. A. b. Landrente.
Ned.-Indië als stelsel van dorpsgewijzon
Toen het bestuur van Java in handen der Engelaanslag bekend is. In 1813 nl. werd de huur bere
schen was overgegaan, vonden dezen daar een stelkend niet voor eiken gebruiker afzonderlijk, maar
sel van staatsinkomsten hoofdzakelijk gevestigd op
voor do betrokken inlandscho gemeente (desa), ter
monopolie, verplichten arbeid en verplichte levewijl het aan het dorpsbestuur werd ovorgelaten om
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do velden onder do rechthebbenden te verdeelen en
de huur over hen omteslaan. Naar de voorstelling
van den landvoogd zouden de velden aan de dorps
hoofden verhuurd worden, die deze nu weder, tegen
eene niet drukkende pacht, aan de rechthebbenden
moesten onderverhuren; het dorpshoofd werd voor
de opbrengst van het geheel aansprakelijk gesteld.
Dit stelsel werd echter na zeer korten tijd door
een ander vervangen. In do „Revenue-instructions”
van 11 Febr. 1814 toch werd een systeem aan
genomen, dat in Madras grooten bijval ondervond,
en in Britsch-Indië als rayatwari of detailed settlement-system, in de Ned.-Indische administratie
als stelsel van individueolen aan
slag bekend is. Naar het oordeel van Raffies wer
den door het stelsel van dorpsgewijzen aanslag ten
gevolge van de verplichte tusschenkomst der dorps
hoofden tusschen het Gouv. en de landbouwers de
laatsten geheel overgelaten aan de genade van een
menigte kleine hoofden, die daardoor eene macht
tot knevelen kregen, welke geheel onbestaanbaar
was met het nieuwe stelsel. Daarom werd voorge
schreven dat, met inachtneming van de aangenomen
hoofd beginselen, voortaan de huur afzonderlijk
voor eiken gebruiker van rijstvelden zou moeten
worden vastgesteld en niet meer de gemeente als
geheel zou mogen worden aangeslagen.
Wilde een dergelijke verandering van stelsel
inderdaad doel treffen, dan had het bestuur in het
bezit mooten zijn van nauwkeurige gegevens om
trent de uitgestrektheid en vruchtbaarheid der vel
den en omtrent den omvang van het grondbezit
van eiken deelgercchtigde. Maar die gegevens ont
braken geheel; de plotselinge wijziging van stel
sel gaf bovendien aanleiding tot allerlei verwarring
en Comm.-Gon., die het bestuur van de Engelschen
overnamen, vonden, blijkens Ind. Stb. 1818 no. 14,
dat de verordeningen van Raffles „nimmer bohoorlijk waren nagekomen, maar naar do zinnelijkheid
der residenten en andere ambtenaren onderscheiden
lijk zijn uitgolegd of toogepast, of ook wel geheel zijn
voorbijgezien; dat hot volslagen gebrek aan kennis
van de ware uitgestrektheid, grootheid en vrucht- •
baarheid dor velden in bijna alle residentiën een
regelmatigen en alzoo billijken aanslag ondoenlijk
maakt en dat, zoolang die kennis niet zal zijn ver
kregen, het onmogelijk is van Gouv. wego die velden
naar een billijken maatstaf onder do ingezetenen te
verdeelen en de belasting, door elk hunner persoon
lijk verschuldigd, to regelen”. Zij bepaalden derhal
ve (Ind. Stb. 1819 no. 5) dat do aanslag voorloopig,
zoolang de velden niet behoorlijk waren opgemeten
on gewaardeerd, desa’s-gowijzo zou worden geregeld,
on dat het bedrag der landrente zou worden vastge
steld door hot troffen van overeenkomsten mot do
hoofden on oudsten dor gemeenten.
Tot 1872 was hot een systeem van lovon on bied on,
dat daarom ook wel het admodiatie-slelsol werd
genoemd. Daartoo werden jaarlijks, als het gewas
tot rijpheid gekomen was, commissiën bonoemd, die
do hoeveelheid van hot te verkrijgen product moes
ten schatten; eene schatting, die zeer oppervlakkig
moest geschieden en waarbij vaak slechts op do
opgaven dor hoofden word afgegaan. Soms werd ook
wel op meer nauwkeurige wijze de opbrengst van een
zeer klein gedeelte dor gronden berekend, en daar
naar dan do opbrengst van do vaak zeer groote uitge
strektheid der gezamenlijke, in vruchtbaarheid zeer
verschillende, velden eoner desa geschat. Mot inacht
neming van deze schatting moo8t nu do controleur,
in overeenstemming mot het districtshoofd en do
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betrokken desahoofden, een voorloopigen aanslag
voor hot geheele dorp vaststellen. Daartoe moest
allereerst worden vastgestcld het gedeelte van
den oogst, hetwelk volgens algemeene beginselen
den lande toekwam. Maar daaromtrent bestond
geen bindend voorschrift; in het algemeen werd ech
ter niet meer genomen dan hetgeen, naar gissing, één
vijfde van het product bedroeg. Doch reeds spoedig
na do invoering van de landrente, die meer en meer
den vorm eener belasting aannam, werd deze niet
meer in producten, maar in geld opgebracht; Ind.
Stb. 1827 no. 48 bepaalde o.a. dat de landrente, voor
zoover zij ƒ 10 te boven ging, voor 2/3 in goud of zil
ver betaald moest worden. Ten einde nu tot het
vereischte bedrag in geld te komen, werd de waarde
van het gedeelte van het product, als belasting ver
schuldigd, berekend volgens een marktprijs die door
den resident werd vastgesteld, op voordracht van
den controleur in overleg mot den regent en het dis
trictshoofd, en die billijk moest zijn en zich regelen
moest naar plaatselijke omstandigheden en deliggiog
der desa’s. Tevens moesten in acht worden genomen
de aanslag en het zuivere bedrag der vorige jaren en
deze worden vergeleken met de omstandigheden van
iedere desa en de vermoedehjke gesteldheid van
het gewas, alles met de meeste billijkheid en vermij
ding van bezwaar voor de ingezetenen. Zoo behoor
de men te komen tot een voorloopig bedrag voor de
desa, dat dan onverwijld aan hare hoofden werd
medegedeeld. Deze hadden nu het recht hunne be
zwaren of aanmerkingen in te dienen, die dan door
den controleur werden onderzocht. Hierbij kwam
vooral hot loven on bieden uit, dat het stelsel ken
merkte. Do controleur hield den hoofden vaak voor,
dat zij in het vorige jaar to weinig hadden betaald,
naar evenredigheid van de uitgestrektheid en de hoe
danigheid hunner velden en in vergelijking mot an
dere desa’s; dat zij meer bezaten dan zij hadden aan
gegeven, niet zolden mot de bedreiging dat, wanneer
zij niet geneigd waren meer op to brengen, de velden
der desa zouden worden opgenomen. Dikwijls gin
gen de hoofden dan hiertoe over, veelal niet nalaten
de zooveel mogelijk aftedingen. De voorloopigc aan
slag werd nu aan don resident medegedeeld onder
overlegging van een nota nopens de bekend geworden
omstandigheden, op grond waarvan eene wijziging
van den aanslag noodig werd geacht. In overleg met
do dorpshoofdon — waarbij dezen weder niet zelden
vermindering trachtten te verkrijgen — werd nu
door dien ambtenaar hot oindcijfor der belasting
on daarmede de dofinitiovo aanslag voor het geheele
dorp vastgesteld.
Nu moest nog bepaald worden hoeveel elk ge
bruiker der volden in de belasting had bij to bren
gen. Dit werd als een dorpsregeling beschouwd
en aan do bevolking zelve ovorgelaten; gewoon
lijk kwamen daartoo do bozitters van do rijstvel
den met hot dorpsbestuur bijeon en verdeelden
zij het bedrag naar gelang van de hoeveelheid
rijst, welke volgens taxatie door ieder verkregen
zou worden. De betaling der vorschuldigde som
geschiedde in don regel aan hot desahoofd, dat de
bedragon weder moest afdragen aan een inlandsoh
ambtenaar, ondercollectour genoemd, die de geïnde
sommen op zijn beurt in ’s lands kas moost storten,
on ovenals do dosahoofden door den controleur
word nagegaan. Do ondercollectours ontvingen eon
bezoldiging afhankelijk van het bedrag hunner
perceptie; do desahoofden 87a % of één dubbeltje
koper van iederon guldon der door hon goïndo on
verantwoorde bedragon. Waar geen ondor-collec-
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teurs waren, werd het bedrag direct gestort in
’slands kas.
De gebreken van deze wijze van land rent ehefïïng
vallen terstond in het oog: de groote willekeur bij
den aanslag, het gemis aan vastheid in de belasting,
de gebrekkige gegevens, waarop een en ander rustte.
Gelijkheid van druk werd allerminst verkregen; zoo
is het gebleken dat per bouw de landrente in hetzelf
de jaar het hoogst was in Pasoeroean, Probolinggo en
Besoeki t. w. ƒ 10,41, ƒ 9,27 en ƒ 8,06, het laagst in
Madoera, Krawang en Madipenr.nl. / 3,15, / 3,16 en
ƒ 3,18; maar naar verhouding tot de veronderstelde
waarde van het geoogstu product het hoogst in Ban
tam, Krawang en Pekalongan, t. w. 18,1 %, 14,9 %
en 14 %, en het laagstiri Madioen, Pasoeroean en
Madoera, nl. 3,8 %, 5,5 % en 6,2 %. Zie ook over de
ongelijkheid van druk der landrente: Verslagen Ind.
Gen. 18S9, bl. 103, 1890, bl. 65.
Toch beeft die regeling ook hare voordeelen gehad,
omdat het een plooibaar stelsel van heffing was
en rekening kon worden gehouden met de zware
lasten, die de bevolking door het z.g. cultuurstel
sel werden opgelegd.
Bij art. 59 van het Reg. Regl. van 1854 werd be
paald dat met de bestaande regeling volgens den
dorpsaanslag voorloopig zou worden voortgegaan,
maar dat de grondslagen voor den aanslag in de
landrente bij algemeene verordeningen zouden wor
den vastgesteld. Die alg. verord. kwamen eerst tot
stand in 1872 (Ind. Stb. nos. 66, 219a en 219&). In
het tijdvak van 1854—1872 waren tal van Gouvts.
cultures opgeheven, welke omstandigheid mede er
toe bij bracht om naar eene definitieve landrenteregeling te streven. Zoo werd in 1864 de zg. kadastraal-statistieke opname ingesteld, met het dool
om de bouwgronden van de Inlandsche bevol
king op te meten en statistieke gegevens te verzamelen voor een juisten landrenteaanslag. Daar
mede werd voortgegaan tot 1878, toen bleek dat
de opmetingen niet betrouwbaar waren en beslo
ten werd die opmetingen te doen geschieden door
technisch personeel, terwijl het Binnenlandsch Be
stuur belast bleef met het verzamelen van de statistieke gegevens, (zie verder KADASTER § II).
De nieuwe landrenteregeling van 1872 had ten
doel tot betere grondslagen te geraken en een einde
aan de bestaande willekeur te maken. Volgens hare
bepalingen zou de landrente op Java en Madoera,
behalve in de Preangen en de Vorstenlanden, gehe
ven worden van alle beplante gronden, waarop zake
lijke rechten werden uitgeoefend, voor zoover zij
niet aan de verponding waren onderworpen; die gron
den dus, waarop inlandsche rechten, — communaal
of individueel bezit of wel agrarisch eigendom, —
werden uitgeoefend. De grond, waarop koffietuinen
gelegen waren, van welke het product aan den lande
werd geleverd *), werd niet aan de bepalingen der
verordening onderworpen, omdat de landrente daar
begrepen was in den prijs, welken de Regeering aan
de bevolking voorde koffiebetaalde.Vrijgesteld wer
den nieuw ontgonnen sawahs en gronden voor het
eerst beplant met gewassen, welke eerst na verloop
van één jaar, doch dan jaarlijks terugkeerende of
doorgaande oogsten afwerpen; de laatste gedurende
de drie eerste oogstjaren. Voor goed werden vrijgel) In de residentiën, waar de verplichte teelt
en levering van koffie ophielden, zou ook als land
rente eene belasting worden geheven van het
product der door de bevolking aangelegde tuinen.
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steld: gronden, wier gemiddelde jaarlijksclie op
brengst niet grooter was dan ƒ 10 per bouw van 500
Q rijnlandsche roeden; gronden, beboorende tot de
perdikan desa’s, en die, tot bewaking van graven of
heilige plaatsen afgezonderd, voor zooverre zij 1 Jan.
1873 die vrijstelling genoten (zie DESA’S, VRIJE),
en woonerven, mits niet grooter dan een kwart
bouw.
Als grondslag voor den aanslag moest dienen,
de gemiddelde bruto opbrengst aan padi (rijst), of
waar geen padi als hoofdproduct geplant werd, aan
andere gewassen en dit berekend naar een ge
middelden oogst over 3 jaren.Ten einde tot het be
drag van den aanslag te komen, zouden de velden
van elke desa (behalve de gaga-velden, die, voor zoo
ver zij niet vatbaar waren voor eene toepassing der
classificatie, jaarlijks zouden worden opgenomen en
aangeslagen, zooveel mogelijk naar de aangenomen
grondslagen), in hun geheel elke 5 jaar worden ge
classificeerd, te beginnen met 1873. Men zou dus bij
elke classificatie den werkelijken oogst der laatste
drie jaren tot basis nemen; deze zou nu tot gelds
waarde worden herleid door het bedrag van het
geoogste product te vermenigvuldigen met een som,
gelijkstaande met den gemiddelden laagsten prijs
der padi voor de desa of het onderdistrict, zooals die door den resident werd aangewezen. Naar de
uitkomst daarvan zouden de velden der desa worden
gerangschikt in een der volgende 10 klassen: van
ƒ 10—20 per bouw, van / 20—30 enz., telkens met
eene vermeerdering van ƒ 10, waarbij dus de hoogste
klasse die desa’s betrof, welker velden eene gemid
delde opbrengst van meer dan ƒ 100 per bouw verte
genwoordigden. Als landrente zou nu één vijfde gehe
ven worden, berekend over het minste bedrag in elke
klasse, zoodat b.v. een desa met 100 bouws, met ge
middelde opbrengst van/38, gerangschikt werd in
de klasse van / 31—40, vertegenwoordigende een be
lastbare opbrengst van / 3100, waarvan dus / 020 als
landrente verschuldigd was. De omslag of repartitio
der landrente onder do gebruikers der velden moest
geschieden in eene vergadering der oudsten en
landbouwers; dezen zouden met inachtneming dcrzelfde classificatie bepalen wat het bedrag der be
lasting voor elk hunner zijn zou. Daarvan zou liet
desahoofd een kohier opmaken,waarvan een uittrek
sel aan eiken belastingschuldige zou moeten worden
uitgereikt; dit bleek echter in de praktijk niet
uitvoerbaar, zoodat in 1874 bepaald werd, dat daar,
waar do resident het mogelijk achtte, een staat zou
worden opgemaakt, waarin geregeld de namen der
landrente-plichtigen on het bedrag van hun aanslag
zouden worden opgeteekend. De inning der landren
te bleef aan de desahoofden toevertrouwd.
Het hoofd beginsel dezer regeling was wel dit, dat
voortaan alleen de werkelijke productie als basis zou
worden aangenomen en dat de belasting voorvijf jaar
gefixeerd werd. In dien geest zou de eerste classifi
catie dan ook in 1873 worden vastgesteld. Maar om
de volgende classificatiën nog meer aan de werke
lijkheid te doen nabijkomen werd bepaald, dat telken
jare de velden in een gewest, waarin nog geen statis
tieke opname had plaats gehad, voor één vijfde
zouden worden opgenomen, terwijl dan aanteekening
zou moeten worden gehouden van de gemiddelde
productie en den laagsten prijs der padi. Mocht
daaruit blijken dat de landrente moest worden ver
hoogd, dan zou dit niet ineens geschieden, maar
over de volgende jaren worden verdeeld. De land
rente moest voor den 20sten Dec. geheel zijn
voldaan; de desahoofden bleven in den regel met
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do inning belast; do door hen ontvangen bedragen
werden op do vroeger vermelde wijze in ’s lands
kas gestort. Vrijstelling, geheel of gedeeltelijk, van
landrente kon door den Gouv.-Gen. worden ver
leend in buitengewone gevallen van misgewas of
bij het bestaan van andere buitengewone en gewich
tige rodenon; afschrijving van landrente voor gron
den, die een geheel jaar onbeplant waren gebleven,
moe3t door don resident worden bevolen.
Op het papier zag deze regeling er bevredigend uit,
maar bij de uitvoering stuitte men op groote bezwa
ren. De juiste gegevens omtrent de gemiddelde pro
ductie der velden en do gemiddelde laagste prijzen
in do verschillende desa’s ontbraken, zoodat men
zich genoodzaakt zag aftegaan op mededeelin ;on
van hoofden en bevolking; do grondslagen voor don
aanslag waren dus grootendeels fictieve cijfers. En
werden de bepalingen naar de letter toegepast, dan
kwam het bestuur telkens tot resultaten, waarvoor
men terugdeinsdo, omdat er aanslagen uit zouden
zijn voortgevloeid, die aanzienlijk hooger of lager
waren in vergelijking mot dio van vorige jaron, on dit
in vele gevallen zonder dat men van de billijkheid dor
stijging of verlaging overtuigd was. In'die gevallen
behielp men zich bijv. door eone willekeurige toe
passing der bepaling, dat de resident den prijs dor
padi moest aangeven, en stelde dien hooger of lager,
naar gelang van den aanslag, dien men billijk oor
deelde, Inderdaad verschilde cono zoodanige werk
wijze weinig van het oude admodiatie-stelsel, maar
daar zij in het keurslijf dor verordening gobracht
moest worden, gaf de nieuwe regeling veel werk zon
der noemenswaardig voordeel. Onbewimpeld word
van bestuurswego verklaard, dat men zich bij don
aanslag voor de eerste vijf jaron bepaald had tot het
plooien van productie- on marktprijscijfors naar zoo
danig bedrag, vooraf vastgosteld, als hot
bestuur als billijke landrente beschouwde. Bovondien had, zooals reeds werd opgemorkt, hot zuivore
admodiatiostolsel hot voordeel gohad, dat men reke
ning kon houden met allerlei omstandigheden, zoo
als do verhouding van do kosten van do productie
tot do bruto-opbrongst, vorder do heeren- on culluurdicnöten, de gelegenheid om tweede gewassen
aantoplanlon en dc mindere of meerdere gemakke
lijkheid om bijverdiensten te vorkrijgon, waaruit in
vele streken de landrente betaald werd. Toon dan
ook de tijd naderde, dat opnieuw de aanslag voor
vijf j iren moest plaats hebben, was men vrij wol al
gemeen van oordeel, dat hot oen dwaasheid zou
zijn, om woderom do tijdroovondo werkzaamheden
te gelasten, aan de voorboroiding daarvan vorbondon; do rogooring was van meoning, dat de eenmaal
vastgostoldo aanslag matig on niet drukkond gonoomd mocht wordon, 01 zoodoende werd in 1878
(Ind. Stb. 110) besloten om, in afwachting eenor
nadere regeling, voor 1878 on volgende jaron don
aanslag van 1877 to handhaven, behoudens do
bevoegdheid van don resident om, wanneer luj zulks
in verband mot verkregen betere gegovons noodig
achtte, onder nadere goedkeuring van don Gouv.Gen., elk jaar wijziging in don aanslag to brongon.
Gedurende verscheidene jaron word nu do rogoling
van 1872 in dier voege toogopast. Ofschoon in hot
algemeen daarbij hot streven voorstond om zooveel
mogelijk vastheid in do.i aanslag to brongon, word
van do bevoogdhoid, den rosidonton toegokond om
wijzigitig in don aanslag to brongon, een ruim ge
bruik gomaakt, aanvankelijk mot hot govolg, dat
do landrente verhoogd, doch in 1888 en 1889, in
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verband mot do toen bestaande ongunstige omstan
digheden, dat zij aanzienlijk verlaagd werd *)•
Nadat door de opheffing van het zoog. Preangerstelsel (zie PREANGER-REGENTSCHAPPEN)
een eind was gomaakt aan den oxceptioneelen stoatsrechtelijkon toestand, waarin dit gewest verkeerde,
werd daar een „belasting op het rijstgewas” inge
voerd, die in vele opzichten mot de landrente over
eenkwam en die in 1872 voor dat middel plaats
maakte volgons eene regeling (Ind. Stb. 1872 no.
2196), die in hoofdzaak overeenkwam met do gelijk
tijdige regeling voor de overige Gouv. residentiën op
Java, doch met deze gewichtige afwijking dat de aan
slag in de Proangor, waar hot individueel grondbezit
heorschte, metPiöYpsgowijze maar voor eiken grond
bezitter afzonderlijk plaats greep. Alle landrenteplichtige porceelon moesten door de zorg van den re
sident worden voorzien van een doorloopend num
mer; nauwkeurig moest aanteekening gehouden wor
den van alle overgangen van bezitsrechten, ontgin
ningen en veranderingen in don cultuurtoestand.
Voorloopig zouden de gebruikers der velden slechts
3/,j to voldoon hebben van ’t geen in de overige resi
dentiën betaald werd, en dus in de eerste klasse niet
meer dan ƒ 15, in de tweede / 13.50 euz. Aan iederen
landrenteplichtigo zou een door den controleur ge
parafeerd aanslagbiljet mooten worden uitgereikt;
Ind. Stb. 1874 no. 656 bepaalde echter, dat aan
het hoofd dor desa binnon een maand na do vast
stelling van don legger daarvan oen door den contro
leur onderteokend uittreksel zou worden gegeven,
waarin do namen der landrentoplichtigen en het be
drag der versohuldigde landrente zouden worden op
genomen. Daar in dat uittreksel elke betaling moest
worden opgoteekond en ieder, die het verlangde,
inzage daarvan moe3t wordon gegeven, achtte men
de controle dor belanghebbenden voldoende verze
kerd ook zonder den omslag van de genoemdo aan
slagbiljetten 2).
Wat aangaat vastheid van de grondslagen der
hoffing on bekendheid mot do verschillende facto
ren, waarop do aanslag moo3t berusten, was men
intusschon, zooals hiorbovon reeds bleek, niet veel
verdor gokomon dan in 1817, bij do overnamo van
hot bestuur uit handon der Engelschen, en ook voor
hot laatstbosproken gewest, do Preanger-Rcgontschappon, was do toostand niet boter. Nog steeds
waren hot do persoonlijko inzichton van do bestuursambtonaron, Europeesche en Inlandsche, en do meordoro of mindere gewillighoid der bevolking, dio in
lioogo mato op don aanslag invloed uitoefenden, en
ook do booordeolingomtrent het alof niet bezwaronde
van do heffing rustto over hot algemeen eenvou
dig op subjectieve beschouwingen.
Erkond moot niettemin wordon, dat bij de Regeoring inmiddols zich eon ornstig streven had ge
openbaard naar botoro gegovons, ten oindo de be
stuurshoofden in staat to stollen op meer vertrouw
bare gronden aan de ondorworpolijko hoffing toepas
sing to geven.
l) Van 1879—1886 steeg do bruto-landronte
van / 18.953.000 tot / 20.550.000; van 1886—
1890 daaldo zij tot / 16.756.000, terwijl de vermin
dering dor netto-landrento zelfs ƒ 4.686.000 be
droeg.
a) Ook in het district Gandasoli (Krawang)
en in do afd. Buitenzorg bostond oen offioiëel
erken do individueelo aanslag.
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Door de zending van den Controleur Van Hogen
dorp naar Britscli-Indië trachtte zij inlichtingen,
berustend op eigen waarneming,te bekomen omtrent
de aldaar gevolgde werkwijzen; eene zending echter,
die tengevolge van het vroegtijdig overlijden van
dien ambtenaar niet de vruchten opleverde, welke
men er van had mogen verwachten.
Nadat de regeling van 1878 tot stand was geko
men werd vervolgens, ter voorbereiding van de daar
bij bedoelde nadere regeling, bij besluit van 23 Oct.
1879 (B. 3490) het instellen gelast van een onder
zoek totTverkrijging van gegevens omtrent: 1°. de
uitgestrektheid der bouwgronden, waartoe in el
ke desa moest worden nagegaan de uitgestrektheid
van elk der soorten, waarin de bevolking gewoon was
de gronden te verdeden naar den aard, de vrucht
baarheid en de moeilijkheid der bewerking, alsmede
naar de meer of minder goede gelegenheid tot bevloeiing. Die uitgestrektheid moest geconstateerd
worden door de districtshoofden, die zich daarbij
door hunne ondergeschikten konden laten bijstaan;
de Europeesche ambtenaren bij het binnenlandsch
bestuur waren met do controle belast; 2°. de brutoen netto-productie, huurprijzen enz., waartoe elke
contröle-afdeeling gesplitst moest worden in kringen,
omvattende de desa’s die, wat de productiviteit der
gronden betreft, in gelijke of nagenoeg gelijke om
standigheden verkeerden. Voor de bruto-opbrengst
moest genomen worden de hoeveelheid padi, die
naar de uitkomsten van den oogst der laatste drie ja
ren bij behoorlijke bewerking kon worden verkregen,
en de gemiddelde opbrengst der tweede gewassen,
na de padi verbouwd, waarbij de jaren van misluk
king van den oogst of van buitengewoon hooge prij
zen ten gevolge van schaarschte der levensmiddelen
niet mochten medegerekend worden. Degeldswaarde
van het product moest worden berekend naar de ge
middelde prijzen eveneens over de laatste drie jaren.
Voor de netto-opbrengst zouden daarvan worden af
getrokken de kosten, noodig voor do verkrijging van
het product.
De leiding van bedoeld onderzoek werd opgedragen
aan den toenmaligen Hoofdinspecteur voor desuikeren rijstcultuur Dr. J. H. F. Sollewijn Gelpke, die na
afloop een paar belangrijke geschriften publiceerde.
Het eerste daarvan, getiteld „Eindrésumé, gegevens
voor eene nieuwe landrente-regeling”, Bat. 1885, be
vatte een schat van gegevens omtrent den economischen toestand van den Javaanschen landbouwer.
In het tweede, „Ontwerp van eene landrente-ordonnantie”, Bat. 1885, werd een nieuw systeem voor
den aanslag der landrente ontwikkeld, dat evenwel
slechts weinigen bevredigde. Daarbij werd voorge
steld om intevoeren: lo. een vaste helling van / 2
per bouw voor velden van levend water voorzien en
van ƒ1 per bouw voor velden, van den regen afhan
kelijk..Dit bedrag zou geheven worden van alle gron
den : bebouwde, mislukte en onbeplante, als een vas
te grondrente, welke de Staat zich voorbehield.
Daarnaast zou geëischt worden eene heffing van 8
—18 % van de netto opbrengst, in verband met de
gelegenheid tot afzet der producten en tot andere
omstandigheden, alsmede in verband met de be
staande landrente. Deze laatste bepaling had groote
overeenkomst met het feitelijk nogsteeds toegepaste,
door den schrijver sterk afgekeurde admodiatie-stelsel, ook door de wijze, waarop zij in werking zou wor
den gebracht. Om deze en andere redenen, meende
de Regeering na rijpe overweging zich te moeten
onthouden van een aanvaarding der bedoelde voor
stellen, welke aanbevelingswaardige beginselen ook

in enkele opzichten daarin waren necrgelegd. Boven
dien had do wijze, waarop het voorafgegaan onder
zoek en de verzameling der gegevens hadden plaats
gevonden, tot ernstige bedenkingen aanleiding ge
geven. Van eene invoering van het door Dr. Sollewijn
Gelpke aanbevolen stelsel werd mitsdien af gezien en
eveneens van de toepassing van beginselen, door den
Heer P. H. van der Kemp ontwildeeld, waarmede
inmiddels eene proef genomen was in een klein ge
deelte der res. Tegal.

j.
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Waar men dus ook nu weder niet tot eene betere
voorziening was gekomen, werd in 1889 het denk
beeld overwogen, den aanslag in de landrente voor
eenige jaren achtereen vasttestellen; daaraan werd
gevolg gegeven bij Ind. Stb. 1890 no. 53, waarbij be
paald werd, dat de aanslag voor 1889 onveranderd
zou gelden voor de vier volgende jaren, behoudens
de bovengenoemde vrijstellingen en afschrijvingen
door den Gouv.-Gen. of de residenten en behoudens
het bepaalde omtrent de gaga-velden. In 1894 moest
worden ove.gegaan tot het vaststellen van den nieu
wen aanslag; daarbij zou worden voortgebouwd op
de grondslagen, waarop de laatstelijk gegolden heb
bende landrente-cijfers waren verkregen, met ge
bruikmaking echter tevens van de resultaten van het
hierboven besproken onderzoek, terwijl voorts reke
ning moest worden gehouden met vooruitgang of
achteruitgang in de draagkracht der bevolking en,
waar gebreken geconstateerd waren, deze moesten
verbeterd worden. In overweging werd genomen, om
den aanslag voor eenige volgende jaren onveran
derd te behouden; de Regeering rekende dien echter
minder daarvoor geschikt en bepaalde, dat do aan
slagen van 1895 en 1896 daartoo als basis zouden
strekken. Als beginsel werd vastgcsteld, dat over
al, waar daartegen geen plaatselijk bezwaar be
stond, de aanslag van 1895 der voor vast aangesla
gen velden tot en met 1900 onveranderd zou blijven
en elders die van 1896, met uitzondering van de res.
Soerabaja, Bagelen en Kediri, waar de aanslag in
1897 werd gefixeerd, een en ander mot dien verstan
de, dat jaarlijks rekening zou worden gehouden
met het belastbaar worden van nieuw ontgonnen
velden en het ophouden der belastingplichtighoid
van andere.
Ingevolge Gouv. circ. van 20 Maart 1901 weid
in dat jaar de aanslag onder hetzelfde voorbehoud
voor het tijdvak 1901/05 opnieuw gefixeerd. Bij die
aanschrijving werd bovendien bepaald, dat voorstellen tot wijziging van den aanslag wegens veran
dering in den cconomischcn toestand of meer- of
minder-bevinding van bouwgronden tengevolge
van door deskundigen verrichte meting vóór 1 Mei
van elk jaar ingediend moesten worden aan den
Couverneur-Generaal, voor welken bij Ind. Stb.
1905 no. 20 als zoodanig de Directeur van Binncnlandsch Bestuur in de plaats werd gesteld.

!

Op dit alles had de residentie Preangcr-Regent
schappen eene uitzondering gemaakt.
Na de mislukking der hiervóór vermelde pogin
gen om tot eene nieuwe regeling van do landrenteheffing te komen, was in 1889 in dat gewest onder
leiding van den Inspecteur F. A. Liefrinck een begin
gemaakt met eene nieuwe proefneming, aanvankelijk in de afdeeling Tjjandjoer,_waartoe van do
hulp van ambtenaren van het binnen landsch bestuur
en van het kadaster gebruik werd gemaakt. Die
werkzaamheden, welke weldra ook tot andere onder
deden van het gewest werden uitgebreid, hadden
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ten doel zoowel hot verzamelen van gegevens om
trent do uitgestrektheid der verschillende soorten
van bouwgrond on hot constateeren van de gemiddel
de productie dier gronden als het instellen van on
derzoekingen omtrentden economischen toestand van
de desa’s on hare onderdeden, ten einde te kunnen beoordeelen welke percentages aan belasting van de
gronden geheven konden worden, zonderde landbou
wers te zwaar te drukken of hinderpalen in den weg
te leggen aan de ontwikkeling van den landbouw.
Die arbeid had tot resultaat eene nieuwe landronteregeling voor de Preanger-Regentschappen,
vastgesleld bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1896 no.
126, sindsdien aangevuld bij Ind. Stb. 1906 no. 188
en 1909 no. 591, waarbij o.m. bepaald werd, dat de
ordonnantie van 1872 met de sedert daarin aange
brachte wijzigingen en aanvullingen buiten werking
zou treden op het tijdstip, dat ingevolge aanwijzing
van Regeeringswege successievelijk de nieuwe landrcntcregeling in eenig district zou worden ingevoerd.
Dit laatste is in de jaren 1897, 1898 en 1899 res
pectievelijk in 7, 21 en 19 districten van het gewest
geschied, waarna de verdere invoering stagnatie
ondervond. In één district (Tjihea, afd. Tjiandjoer)
werd een groot irrigatie-werk aangelegd, waardoor
do economische toestand zich te belangrijk zou wij
zigen om niet de resultaten daarvan af te wachten,
alvoren do nieuwe landrenteregeling in te voeren,
terwijl in 14 districten de bouwgronden te veel ver
spreid waren gelegen, waardoor eene kadastrale op
name volgens de toen bestaande metingsvoorschriften te kostbaar zou worden. Eeist nadat afzonder
lijke metingsvoorschriften voor de opname van der
gelijke verspreid gelegen bouwgronden waren aange
geven kon met de opmeting daarvan begonnen wor
den, zoodat pas in de jaren 1904 en 1907 in die dis
tricten en daarmede dus in do geheelo residentie
Preanger-Regentschappen de nieuwe landrenterogoiing was ingevoerd.
IntusHchen werd in 1890 besloten de metingen in
andere gewesten van Java voort te zotten, ten einde
ook daar tot een landrenteaanslag volgens de be
ginselen van de Preanger-regeling to geraken en
werdenaanvankelijkdaarvoor gekozen de residontiën
Cheribon, Kcdiri, Pasooroean en Probolinggo.
De belangrijke uitgaaf voor de opmeting der
bouwveldcn van de inlandsche bevolking on de her
haalde opmetingen op verschillende wijzen vaak
van dezelfde gronden door hot landrentekadaster
(landrentokuarten), den lopografischen dionsl (staf
kaarten) en liet Departement van B. O. W. (irrigatickaarlen , deden de vraag stellen of ter beperking
van arbeid en kosten niet ééne meting zou kunnen
verricht worden, welko aan de oischen van do ver
schillende takken van dienst zou voldoen. Naar aan
leiding daarvan werd besloten om ook de landrentemotingon zoo mogclijk to doen geschieden door het
technisch porsoneel van den topografischen dienst.
Deze dienst volbracht met succes in 1903 do op
meting van drie districten, waarop in 1905 do hierbcdoeldo motingen van het kadaster werden overge
dragen aan don topografischen dienst.
In het jaar 1907 (Ind. Stb. no. 277) kwam do
nieuwe, in het algemeen op dezelfde beginsolon borustende, landrente-ordonnantio voor geheel Java
en Madoera, met uitzondering van do Vorstenlan
den en do Preanger-Regentschappen, tot stand. Ook
deze regeling, welke bij do ordonnantiën in Ind. Stb.
1909 nos. 208 en 591 nog eenige aanvulling on wijzi
ging heeft ondergaan, zou geleidelijk ingevoerd wor
den in dier voege dat jaarlijks door don Gouv.
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Generaal bepaald zou worden, welke districten
daarvoor in aanmerking zouden komen.
In afwachting van de nieuwe voorschriften was in
middels in October 1905 aan de Hoofden van gewes
telijk bestuur medegedeeld, dat de vroegere aanslag
andermaal werd gefixeerd en wel totdat de heffing
naar de toenmaligo regelen geleidelijk zou hebben
plaats gemaakt voor eene heffing, gegrond op de
destijds in voorbereiding zijnde nieuwe bepalingen.
Einde 1914 werkte de nieuwe regeling in alle resi
dent iën buiten de Vorstenlanden en de Preanger-Regontschappen, uitgenomen de gewesten Rembang,
Soerabaja, Madioen i n Madoera, een aantafcllstricten van de residentiën Pekalongan en Kediri en en
kele districten van Cheribon. Met uitzondering van
de eerstbedoelde, buiten het haar aangewezen ge
bied gelegen gewesten, zal zij dus spoedig allerwegen
zijD ingevoerd, waarmede de regeling in Ind. Stb.
1872 nos. 66 en 219a buiten werking zal zijn 'ge
treden.
De nieuwe landrente-regelingen wijken op tal van
punten principieel van de vroegere verordeningen af.
In het algemeen wordt, luidens die regelingen, de
belastin: geheven van de gronden—vischvij vers en nipahbosschen daaronder begrepen — waarop zakelijke
rechten worden uitgeoefend en dio niet vallen onder
de bepalingen omtrent de verponding. Vermits zoo
danige rechten niet worden erkend voor de in de re
sidentie Bantam nog steeds aanwezige onregelma
tig beplante gronden, zg. „hoema-gronden”, zijn deze
ingevolge Gouv. besl. van 3 November 1909 no. 8
aan eene afzonderlijke vordering, dio namelijk van
eene jaarlijksche huursom, onderworpen.
De gronden worden voor de heffing der landrente
onderscheiden in twee soorten: le saioahs, 2e droge
gronden, vischvijvers en nipahbosschen.
Van de sawalis wordt als landrente gegeven een
evenredig deel van de bolastbare opbrengst, berekend
naar de productiviteit van den grend en naar de
geldswaarde van do padi, bepaald naar de gemiddel
de marktwaarde. Voor de droge gronden, vischvij
vers en nipahbosschen wordt de landrente berekend
naar de waardeverhouding onderling en tot de in het
district aanwezige sawahveldcn. Terwijl voor de
eerstgenoemde soort gronden de heffing dus min of
meer eene oogstbclasting is, nadert zij voor de tweede
categorio van gronden meer eene grondbelasting.
Overeenkomstig deze onderscheiding wordt in geval
van onbeplant bly von of misgewas alleen voor saivahs
ontheffing van landronto verleend. Het percentage
dat van de bclastbaro opbrengst der sawahs aan
landrente wordt gohoven, bedraagt minstens 8 en
ten hoogste 20 percent. Van de droge gronden, visch
vijvers on nipahbosschen wordt niet minder dan /0,25
en niet meer dan ƒ 20.— per bouw aan belasting ge
vorderd.
De landrentoplichtigo gronden van elke desa
worden door technisch personeel (topograpliischen dienst) opgemeten en op eene desakaait aangegoven. Dio opmoting geschiedt perceelsgeivijze,
wordendo daarby onder een perceel verstaan een
complex gronden van een der voornoemde soorten
dat van do aanliggende gronden gescheiden is door
terroingrenzon als wegen, waterleidingen en dorgelijko, mot dien verstande dat, ingeval van uiteenloopendo productiviteit dor sawahs van een per
ceel of van uiteenloopondo waarde der tot eenzelfde
perceel bohoorondo gronden van de tweede soort,
overeenkomstig de tor zake geldendo regelon eone
splitsing plaats vindt in percedgedeelten, bestaande
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uit gronden van ongeveer gelijke productiviteit of
waarde.
De in de verschillende desa s van een district voor
komende perceelen of perceelgedcelten, die wat de
sawahs aangaat van ongeveer gelijke productiviteit,
wat aangaat de droge gronden, vischvijvers en nipahbosschen van ongeveer gelijke waarde zijn, wor
den voor de eerstgenoemde gronden tot groepen,
voor de tweede tot klassen vereenigd. Het percenta
ge, van de belastbare opbrengst der sawahs van de
verschillende groepen aan landrente te vorderen,
wordt, met inacht neming van de liierbo ven vermel
de grenzen, voor elke desa bepaald, in de residentie
Preanger-Regentschappen door den Gouverneur-Generaal, elders door den Directeur van Binnenlandsch
Bestuur, op voorstel van den Resident, waarbij
inzonderheid rekening wordt gehouden met den economischen toestand en, voor zooveel noodig voor een
geleidelijken overgang, met het laatstelijk geheven
bedrag. Door dezelfde autoriteiten wordt het jaar
lijks voor elke klasse van droge gronden, vischvij
vers en nipahbosschen binnen de gestelde gx-enzen
aan landrente te betalen bedrag districtsgewijze
geregeld, daarbij rekening houdend eveneens met
den economisehen toestand, benevens o.m. met
de belastingcijfers der in het district aanwe
zige sawahvelden, behoudens inachtneming van
het verschil der heffingen voor beide soorten van
gronden.
De eventueel op te leggen verhoogingen van de
belasting der sawahs zullen voor elk tijdvak, waar
over deze wordt vastgesteld, en voor elke desa niet
meer bedragen dan 25 procent behoudens in buiten
gewone gevallen, waarin de Gouverneur-Generaal
eene grootere verhooging kan opleggen al dan niet
met bepaling dat zij in het betrokken belastingtijd
vak geleidelijk, met periodieke stijging, wordt toe
gepast.
ZooaLs uit het vorenstaande blijkt, is het bij de
onderwerpelijke verordeningen feitelijk het perceel
of perceelgedeelte, dat de eenheid uitmaakt voor de
regeling der belasting en niet meer, gelijk te voren,
de desa of, naar het althans voor de Preanger-Re
gentschappen heette,het grondbezit van iederen per
soon, een grondslag, die om practische redenen voor
alsnog bezwaarlijk bruikbaar zou zijn. De repartitie
van de belasting der perceelen of perceelgedcelten,
waarin meerdere personen een aandeel bezitten,
geschiedt zooveel mogelijk door de belastingplich
tigen zelve, daarbij voorgelicht door eene commis
sie, bestaande uit tot dat doel aangewezen ambte
naren, welke commissie zelf de repartitie uitvoert
ingeval de belanghebbenden het onderling niet daar
over eens kunnen worden. Eene opmerkelijke bepa
ling in de algemeene regeling voor Java en Madoera
in Ind. Stb. 1907 no. 277 is nog die, dat aan de deelgerechtigden in het gemeentelijk grondbezit met
niet-blijvende aandeelen, ingeval minstens drie
vierde dier personen in eene desa of een gehucht met
zelfstandig landrenteplichtig areaal dat verlangen,
wordt vergund het geheele bedrag van de belasting
der gronden van dien rechtstoestand van de desa of
het gehucht onderling te verdoelen, waarbij dus met
den afzonderlijken aanslag der perceelen geene reke
ning behoeft te worden gehouden.
Van den uitslag der repartitie en van den aanslag
van elk aan slechts één persoon toebehoorend per
ceel of perceelgedeelte wordt voor elke desa afzon
derlijk aanteekening gehouden in kohieren, vast te
stellen door het hoofd yan plaatselijk bestuur, waar
uit aan iederen belastingplichtige door het desa-

hoofd een uittreksel wordt verstrekt, houdende op
gaaf van het door hem verschuldigd bedrag.
Behoudens de bevoegdheid van ovengenoemd be
stuurshoofd om, op verzoek der bevolking, voor
alle of bepaalde perceelen of perceolgedeelten eenor
desa tusschentijds eene nieuwe repartitie tegelasten,
geldt de verdeeling der belasting voor gronden in
individueel bezit en in gemeentelijk bezit met blij
vende aandeelcn onveranderlijk voor het jaar der
vaststelling van den districtslegger en elk der vol
gende negen jaren, met dien verstande, dat in het
kohier rekening wordt gehouden met de voorgeval
len mutatiën onder de belastingschuldigen. De re
partitie echter van de belasting van gronden, beze
ten in gemeentelijk bezit met niet-blijvendc aandeelen, geldt voor niet langer dan den duur der verdeelingsperiode. Zooveel mogelijk dus is bij de nieuwe
regelingen fixiteit van belasting voor langen termijn
betracht.Door bijzondere voorzieningen wordt niet
temin rekening gehouden, voor zooveel noodig, mot
wijzigingen in het belastingplichtig areaal van
beide soorten tijdens den loop van die termijnen.
De ontheffing van landrente, ingeval van on be
plant blijven en deugdelijk geconstateerd misgewas
van sawahs, is, evenals verschillende der hiervóór
besproken onderwerpen, het meest in bijzonderhe
den geregeld in de algemeenc ordonnantie voor Java
en Madoera. Luidens deze verordening wordt die
ontheffing toegestaan tot het volle bedrag der belas
ting voor sawahs, die, uitgenomen het in het vol
gend jaar oogstbaar rijstgewas, het gehcele jaar on
beplant zijn gebleven, voorts tot een bedrag van do
lieljt tot drie vierde van de belasting voor sawahs,
waarop uitsluitend nagewas is geteeld, een factor
die in de Prcanger-verordening ten aanzien van do
belasting der sawahs gcene speciale plaats inneemt.
Bij deugdelijk geconstateerd misgewas wordt ont
heffing verleend tot liet gehcele bedrag, indien voor
de gezamenlijke in het perceel of perceclgcdeoltc
gelegen gronden van don belastingschuldigede bruto opbrengst van het hoofd gewas naar schatting ge
middeld niet racer bedraagt dan het gedeelte, da/)
bij de berekening van de belastbare opbrengst dor
sawahs als belastingvrij wordt afgetrokken, zijnde
tien piltoel padi per bouw of —eene beperking in de
regeling voor de Preanger-Regentschap pen niet
voorkomende —voor sawahs, welker productiviteit
minder dan twintig pikoel per bouw bedraagt, de
helft van het aantal pikoels, waarop do productivi
teit der betrokken sawahgroep is vastgesteld. Tot
een bedrag van minstens een vierde en ten hoogste
drie vierde wordt voorts bij misgewas ontheffing toe
gestaan wanneer de opbrengst het belastingvrij ge
deelte overtreft, doch naar schatting in doorslag
niet meer bedraagt dan de helft van het voor de
betrekkelijke sawahgroepen bepaald cijfer der pro
ductiviteit.
Mede wordt ontheffing genoten, vooreen door het
hoofd van gewestelijk bestuur te bepalen tijd vak
van ten hoogste drie jaren, voor reeds belasting
plichtige gronden, welke door voorzieningen van
bijzonder bezwaarlijken of kostbaren aard in een
beteren cultuurtoestand worden gebracht. Zoowel
voor droge gronden als voor sawahs kan verder ge
heel of ten deele ontheffing van landrente worden
verkregen bij het bestaan van andere buitengewone
en gewichtige redenen dan de voornoemde.
De evenvermelde ontheffing bij verbetering van
den cultuurtoestand houdt verband met eene voor
ziening van soortgelijken aard voor nieuw-ontgonnen gronden. Sawahvelden,indat geval verkeerende
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zijn vrijgesteld van do heffing van landrente gedu
rende de eerste drie jaren na voltooiing van den aan
leg, evenals, gedurende eenzelfde tijdvak of korter,
ter beoordeoling van het Hoofd van gewestelijk be
stuur, andere nieuw-ontgonnen gronden, wanneer
de aanleg met bijzondere moeilijkheden of kosten
gepaard is gegaan. Eveneens zijn van landrente vrij
gesteld gemeentelijke weideplaatsen, zoomede gron
den ingenomen door ten algemeenen nutte of voor
den openbaren dienst strekkende gemeentelijke in
stellingen of werken, en, ingevolge Ind. Stb. 1909
no. 208, tot do zoogenaamde „vrije desa’s” be'noorende gronden, voor zoover door den GouverneurGeneraal daartoe aangewezen, zoomede andere van
oudsher vrijgestelde gronden, voor zoover die vrij
stelling door den Gouvernour-Gencraal is gehand
haafd. Do vroegere vrijstelling van woonerven tot
eene uitgestrektheid van een vierde bouw is daaren
tegen vervallen.
Van de toepassing der bepalingen zijn bovendien
uitgesloten gronden, op hoog gezag of vrijwillig mot
koffie beplant, waarvan het product aan verplichte
levering aan den Lande is onderworpen. Eene uit
zondering echter maken de vrijwillig beplantekoffiegronden, waarop ook andere gewassen worden ge
teeld, welke gronden met zeker voorbehoud be
lastingplichtig zijn.
De inning der landrente geschiedt wederom door
de desahoofden, die daarvoor acht ten honderd ge
nieten van de geïnde bedragen.
In den loop van elk tienjarig belastingtijdvak
wordt, het noodigo verricht ter voorbereiding van
den nieuwen aanslag der landrente voor het volgen
de tijdvak.
Bij art .2 van het Gouv. besluit van 25 Juni 1907
no. 84 (Bijblad no. 0738) zijn uitvoerige voorschrif
ten vastgesleld tot uitvoering der Landrente or
donnantie in Ind. Stb. 1907 no. 227. Evenals in de
verordeningen zelve, bestaan ook in die voorschrif
ten meerdere verschillen, van meer of minder be
duidenden aard,met do voor do residentie PreangerRegontschappen van kracht zijnde uitvoeringsbe
palingen, gearresteerd bij de Gouv. besluiten van G
Juli 1890 no. 1 en 13 September 1907 no. 14 (Bijblad
nos. 5192 en 0720). In het bestek van dit overzichtvercischen ook deze verschilpunten geene nadere
bespreking. Uit den aard der zaak zal bovendien do
thans nog voor dat gewest vigeerendo afzonderlijke
regeling te eeniger tijd plaats maken voorde op
hef voetspoor daarvan in 1907 voor do overige gouvernemontslandon van Java cn Madoera vastgestol
de algemeeno regeling.
Do invooring van do nieuwe landronlercgeling
heeft hot porsoneol bij dien lak van dienst belang
rijk uitgebreid. Oorspronkelijk was daarbij werk
zaam onder de bevelen van den Directeur van Binnonlandsoh Bestuur een Hoofdinspecteur voor de
suiker en rijstcultuur, het landelijk stclsol en wat
daarmede in verband slaat. Bij Ind. Stb. 1905 no.
2G8 werd die betrekking opgeheven en werden daar
voor in do plaats in dienst gesteld twee Inspecteurs,
waarvan één speciaal „voorde landelijke inkomsten
cn verplichte diensten”. Waar de heerondiensten
meer on meer tot het verleden zullen behooron, is
do hoofdarbeid van dien Inspecteur voortaan do
landrentcregeling. Onder dien ambtenaar zijn thans
werkzaam 2 Adjunct-Inspectours, 4 Controleurs bij
hot Binnenlandsch Bestuur en 17 Adjunct-controlours (zio Ind. Stb. 1913 no. 113), do laatston spe
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ciaal belast met do leiding dor klasseering van de
bouwgronden der Inlandschc bevolking. Voor de
opmeting der bouwgronden zijn onder de bevelen
van den Chef van den Topographischen dienst werk
zaam 4 land ren tc-opnemingsbrigades, aan het hoofd
van elk waarvan staat een Officier van dien tak van
dienst.
Hieronder volgt een overzicht van den bruto landrenteaanslag en de geïnde Landrente (bruto-aanslag
na aftrok van vrijstellingen en ontheffingen), afge
rond in duizendtallen, sinds hot jaar 1897.

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903..........
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1012..........
1913
1914

bruto.

netto.

/17.749.000
- 17.S81.000
- 17.999.000
- 18.025.000
- 18.079.000
- 18.090.000
- 18.120.000
- 18.125.000
- 18.157.000
- 18.205.000
- 18.319.000
- 18.821.000
- 19.068.000
- 19.19G.000
- 19.715.000
- 20.018.000
- 20.50G.000
- 20.726.000

/16.965.000
- 17.444.000
- 17.474.000
- 17.754.000
- 16.924.000
- 16.996.000
- 17.421.000
- 17.592.000
- 17.685.000
- 17.77G.000
- 17.495.000
- 18.239.000
- 18.541.000
- 18.095.000
- 18.831.000
- 18.966.000
- 19.853.000
- 19.943.000

Literatuur'. Dr. J. H. F. Sollewijn Gclpke: Eindrésumé der gegevens voor eene landrenteregeling; id. Ontwerp van eene Landrente-ordonnantie.
Nota over de herzieningen der bepalingen nepens
den aanslag cn de inning der landrente in de residen
tie Preanger-Regentschappen en vervolgnota daar
op (uitgave Landsdrukkerij te Batavia 1895). Voor
schriften voor de land rontemetingen (uitg.a. v. 1906).
Do „Landronte-belastingwerkzaamheden” door
don Inspecteur F. P. Sollewijn Golpko (uitg. 1910).
Zooals boven word vermeld, maakte do belas
ting op de vischvijvors een onderdeel
uit van het landelijk stelsel van Rafflcs: bij de landrente-rcgeling van 1S72 werd zij niet geregeld, doch
bij Ind. Stb. 1893 no. 30 werd eene ordonnantie afgekoudigd, die in afwachting eener definitieve regeling
eene voorziening trof tot wettiging en voorloopigo
regeling dezer belasting on waarbij do bestaande
usantiën met betrekking tot den aanslag en de in
ning voorshands bevestigd werden. Do aanslag heeft
plaats bij admodiatie, op den grondslag van do ge
schatte jaarlijkscho opbrengst der vijvers, zooals die
volgons bestaande gebruiken in elk gewest bepaald
wordt. Hot quotum, dat op dien grondslag b(j de
invoering der ordonnantie geheven werd, zou voors
hands onveranderd blijven; do aanslag wordt voorberoid door commissiën, bestaande uit don Contro
leur of Adspirant-controleur en 2 inl. ambtenaron of
beambten, en onder nadere goedkeuring van den
Gouv.-Gon. door do Residonten vastgcstold, die ook
verder alles regclon wat deze belasting betreft. Do
inning geschiedt, ovenals bij do landrenlo, door hot
desahoofd. Deze belasting bestaat thans roods niet
meer waar do nieuwe landrontorogoling is toegopast
16
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en z al geheel komen te vervallen, wanneer die rege
ling over geheel Java en Madoera zal zijn ingevoerd,
aangezien de visclivijvers en nipahbosschcn luidens
de betrekkelijke ordonnanties begrepen zullen zijn
in de gronden, welke aan de heffing der landrente
v, #£':v onderworpen zijn (Ind. Stb. 1907 no. 277; Ind. Stb.
1896 no. 126);
;*?

r f*

II. A. c. Vertieningsbelasting (pocloehan) in
het onder rechtstreeksch bestuur gcbrachtc gedeelte der residentie Z. en
O.afdeeling van Borneo (met uitzondering van
deonderafd. Boven-Ma ka ham, Ind. Stb. 1908—227.)
Ingevolge Ind. Stb. 1878 no. 300 j,s. 1896no. 174,
1S98 no. 45 en 1912 no. 26 wordt aldaar eene belas
ting ad een tiende van de geschatte opbrengst gehe
ven van rijstgewas, verkregen van door delnlandsche
en met deze gelijkgestelde bevolking krachtens ontginnings- of gebruiksrecht bezeten gronden. Do
opbrengst bedroeg in 1912, 1913 en 1914, resp.
ƒ 241.000, ƒ 355.300 en ƒ 293.000.
II. A. d. Tiende van het rijstgewas in de
onder rechtstreeksch bestuur gebrachte
gedeelten van het gouvernement Celebes en Ond. met uitzondering van en
kele onderafdeelingen, regentschap
pen, landschappen en eilanden. (Midden-Celebes. Ind. Stb. 1905 no. 200; Laikang. Ind.
Stb. 1908 no. 256, Goa Ind. Stb. 1910 no. 575).
Na de aanvankelijke heffingen ingevolge Ind. Stb.
1824 no. 31a j°. 1862 no. 87 is de belasting op nieuw
geregeld bij Ind. Stb. 1893 no. 259 j°. 1894 no. 43;
1895 no. 101, 1903 no. 378 en 1912 no. 363. De belas
ting bedraagt één tiende van het geoogste rijstgewas
en wordt opgebracht in geld, berekend naar een
jaarlijks voor het Hoofd van gewestelijk bestuur
voor elk district afzonderlijk voor padi en rijst vast
te stellen maatstaf. Die maatstaf wordt gegrond
op de vermoedelijke marktwaarde van het product
en vastgesteld zoodra het te velde slaande gewas
tot zoodanigen graad van rijpheid is gekomen, dat
met genoegzame zekerheid omtrent de vooruitzich
ten van den oogst kan worden geoordeeld. Vrijge
steld is o. a. het rijstgewas geteeld op gronden, wel
ke aan de verponding zijn onderworpen.De opbrengst
bedroeg in 1912, 1913 en 1914 resp. / 322.800,
/ 245.300 en / 295.300.
II. A. e. Landrente van de sawahs (Padjeg) en belasting op de tegalvelden en
tuinen (Oepëti) van het rechtstreeks be
stuurd gebied der Hes. Bali en Lombok.
Deze belastingen zijn geregeld bij Ind. Stb.
1891 nos 97 en 117 voorzoover Bali en van 1904
nos. 275 en 276 voorzoover Lombok betreft.
Onder het vorsten best uur waren bekend de vol
gende heffingen: a. padjesj, zijnde een in natura in
te leveren deel van do eens voor al geschatte bruto
opbrengst van het gewas der geïrrigeerdo sawah’s.
Eenheid van belastingheffing was de tënah winih
(zaadpadibos), namelijk een oppervlakte, die met
één zaadpadibos kon bezaaid worden; b. soevinih,
de recognitie in geld voor het gebruik van ’s vor
sten waterrecht; c. oepëti, de recognitie aan de desa
wegens gebruik van droge velden en tuinen, over
welke soort gronden de desa het beschikkingsrecht
had. Padjëg en soewinih werden met den gemeenschappelijken naam „tigasanan tjarik” aangeduid.
Ons belastingstelsel voor de achtereenvolgens bij
het rechtstreeks bestuurd gebied ingelijfde deelen

van Bali en Lombok sluit zich min of meer bij den
vroegeren toestand aan. De soewinih werd afge
schaft en de oepëti als landsbelasting ingevoerd.
De landschappen Boeleleng en Djembrana van
het eiland Bali kwamèïTfiet eerst onder Gouvernementstoezicht (1855) en onder direct bestuur van hot
Gouvernement (1882). Tusschen 1855 en 1882 kwam
van de landrente-, na aftrek van hetgeen benoodigd
was voor de uitgaven, die, naar de oude landsinstellingen, voor verschillende doeleinden daaruit
moesten worden bestreden, slechts een niet noemens
waard deel in ’s Lands kas. Na 1882 groeide dat
bedrag door betere regeling en controle gestadig
aan; voor 1882 werd de bruto opbrengst geraamd
op ƒ 48000.—, waarvan nog moesten worden betaald
uitkeeringen aan mindere hoofden en -beambten,
zoomede de kosten van de groote jaarlijksche landbouwofferfeesten. Eerst in 1891 werden de aanslag en
inning der landrente (padjëg), zijnde de belasting op
alle op kunstmatige wijze besproeide sawah’s, in do
afdeehngen Boeleleng en Djembrana definitief gere
geld en tevens aldaar eene belasting op de andere be
bouwde gronden (oepeti), namelijk tegalvelden (ladangs en van regen afhankelijke sawahs), tuinen
en erven, klappcraanplantingen en koffieplantsoenen, als landsbelasting ingesteld.
Alle gronden worden, in verband met de omstan
digheden, die op hun netto revenu invloed uitoefe
nen, in drie klassen verdeeld Ten aan zien van de
padjëg heeft men voor de berekening van het quo
tum een vast bedrag per tenah-winih, namelijk 5
timbangs of 165 kati ontbolsterde rijst, aangeno
men, doch de tenah-winih voor de verschillende
klassen verschillend van grootte doen zijn, in dier
voege dat die oppervlakte-eenheid voor de beste
sawah’s het kleinst is en in grootte toeneemt naar
gelang de sawah’s tot lagere klassen behooren. Do
schatting van het aantal tenah’s van ieder be
lastbare oppervlakte berust op gemiddelde uit
komsten van proefvelden en wordt om de dertig
jaar herzien. De padjëg kan naar verkiezing in
natura of geld opgebracht worden; dit geschiedt
thans in de praktijk steeds in geld.
Bij de oepëti is ten aanzien van tegalvelden, en
erven voor alle klassen een stand vastige oppervlakteeenheid, namelijk de bouw, aangenomen en verschilt
het per bouw verschuldigde bedrag naar gelang dor
klassen, terwijl bij de klapper- en koffietuinen een
heid is niet zekere oppervlakte maar de boom.
Na de verovering van Lombok in 1894 werd voorloopig met de aldaar gebruikelijke wijze van belas
tingheffing voortgegaan tot in 1904 aanslag en in
ning zoowel van do padjëg als van de oepëti defini
tief geregeld werden.Ten aanzien van de padjëg word
met de in Boeleleng en Djembrana gebruikelijke om
slachtige berekening van het quotum gebroken en
rrii standvastige tënah = 800 pëtjëraken = 7200
M2 als grondeenheid aangenomen. Naar gelang der
klassen (vijf), waarin do velden onderscheiden worden
bedraagt de belasting per tënah achtereenvolgens
100, 90, 80,70 en 60 tjatoe a 4 kati ontbolsterde rijst.
Hoewel de belasting eveneens naar verkiezing in natura of geld kan opgebracht worden, geschiedt ook
hier de betaling in de praktijk in geld. Destijds werden zoowel op Bali als op Lombok groote bedragen in
lcèpèngs (chineesche duiten) voldaan en deze munt
stukken op publieke verkoopingen van de hand ge
zet. Dit komt voor zoover bekend, niet meer voor.
De Massificatie der gronden moet om de tien jaar
herzien worden.
Voor de berekening van het bedrag van den aan-
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.«lag in de oopëti op Lombok is men van dezelfde
oppervlak te-éénhoid van 7200 M2 uit gegaan, welke
eenheid echter ten deze niet „tenah” doch „tjoctak”
genoemd wordt. De belastbare gronden worden in
drie klassen verdeeld, terwijl ook hier de klassificatie
om de 10 jaar wordt herzien.
Eindelijk dient nog vermeld te worden, dat ook
in do gedeelten van Zuid-Bali, waar intussehen het
rechtstreeksch bestuur is ingevoerd, padjëg en oepeti ten bate van het Gouvernement worden geheven.
De aanslag en inning daarvan zijn echter nog niet
definitief geregeld (zie Ind. Stb. 1910 no. 256).
Bij wanbetaling van alle genoemde belastingen
wordt eerst 10 % boete gevorderd en verder c. q.
het verschuldigde op de gronden verhaald, vol
gens de adat. Voor 1915 werd de opbrengst van de
gezamenlijke padjeg en oepetï in het rechtstreeks
bestuurde gebied van Bali en Lombok op ƒ 1.038.000
geschat.
Literatuur: Het adatrecht v. N. I. door Mr. C. van
Vollen hoven.

..

243

„uitgaande goedoren”, het eerste toltarief dus, dat
van het Ncderlandscho gezag in Indië afkomstig is.
Het was een over het algemeen zeer vrijgevig ta
rief, want eene uniforme heffing van 5 pet. van de
waarde van „goederen, waren, koopmanschappen,
„provisiën, als anderszins, van buiten inkomende”,
en van de goederen, enz. die naar elders uitgevoerd
mochten worden, lag er in hoofdzaak aan ten grond
slag. In de termen van dit tarief vielen 84 met namen
genoemde artikelen, waarvan sommige echter in vrij
algemeene bewoordingen waren aangeduid, zooals
b.v. „alderhande Javaansche kramerijen, alderhande
„garens, alderlei Chineesche waren, alderlei fruit”
enz. Voorts komen op de lijst voor opium, tabak,
suiker, tal van andere zaken voor huishoudelijk ge
bruik, kleeden (manufacturen), roode en andere la
kenen, en eindelijk ook olifanten, paarden, pauwen,
ganzen, eendvogels, hoenders, bokken, herten en
varkens. Bij uitzondering zouden 22 andere artike
len, o. a. rijst, padi, benzoin, peper, foelie, noten, na
gelen, was, kamfer, kwikzilver, diamanten, robijnen
enz. bij den invoer 5, doch bij uitvoer 10 pet. hebben
B. Zonder kohieren.
te betalen, terwijl van arak, zoowel bij in- als uitvoer
gelijkelijk 10 pet. zou verschuldigd zijn. Van hoogere
I.’Rechtstreeksch o hef f in g.
rechten dan 10 pet. is in hot plakkaat van Coen geen
J. /■
sprake en verbodsbepalingen ten opzichte van den
^ V)f l
II. B. l.o. In- en uitvoerrechten.
: - in- of uitvoor van eenig artikel komen er in het ge
Onder de middelen ter voorziening in de behoeften
heel niet in voor. Wel voorzag het plakkaat verder in
van den Indischen staatsdienst heeft de heffing van
de aanstelling van den ontvanger en den sjabander
rechten bij den in- en uitvoer van goederen van ouds
aan wie do taak van de visitatie en taxatie der goede
her een niet onbelangrijke plaats ingenomen. Zij was
ren gezamenlijk werd opgedragen.
zelfs een van de eerste heffingen, waarop de gezaghebVergeleken met het toenmaals in. Nederland vibendon in Indië bedacht waren, toen de omstandig
geerendo tarief van do rechten, die onder de bena
heden do invoering van een min of meer geregeld be
ming van convoyen en licenten van de in- en uitge
lastingwezen mogclijk en noodzakelijk maakten.
voerde goederen geheven werden, onderscheidt het
tarief van Coen zich door groote eenvoudigheid en
Ook lrij hen toch schijnt de opvatting gegolden te
soberheid, zooals dit trouwens wegens het hemels
hebben, die de regeling dezer materie hier te lande
breed verschil in toestanden en verhoudingen in den
behcerschte, dat, gelijk in het ter zake uitgevaardig
aard der zaak zelve lag. Do Nederlanden waren het
de plakkaat van do Staten-Generaal van 19 Juni
oigenlijko middelpunt van het toenmalige wereldver
1625 te lezen staat, „onder alle Landsmiddclen zijn
keer, terwijl Coen, al vleide hij zich het veroverde Ja„wel de verdraaglijks te efi minst kwetsende dio op de
katra „do treffelijkste plaats van gansch Indië en
„goederen inkomende en uitgaando zijn gestold”.
do stapel van den ganseken Indisckon handel” te
Zoodra dan ook de Compagnie door de verovering
van Jakalra in 1619 vasten „voet en dominic in liet
zullen zien worden, alleen rekening had to houden
met een betrekkelijk zeer beperkt handelsverkeer,
„land van Java had bekomen”, begreep Coen, dat
dat zich bopaaldo tot den zoogenaamden binnenter bestrijding van „de grooto lasten en onuitsprekelandschon handel en do vaart van haven op haven,
„lijko excessieve kosten van de Vereenigde Nederon hot verkeer mot een paar havens in China on op de
„landscho Compagnie, dio geschapen zijn zoo lang
vasto kust van Indië, waarvan inlandsche, Cliinee„zoo meer to vermeordcren”, — (de in Nederland bij
scho en Moorsche handelaren van oudsher hun be
plakkaat van 20 Juli 1580 verordende heffing „van
drijf maakten. Eerst later begonnen eigen landge„zekere generale middelen op de inkomende en uit„gaondo koopinansschappcn” had eveneens tot be nooten, de zoogenaamde vrije bui’gers, aan dat ver
keer deol te nemen (zio HANDEL EN SCHEEP
weegreden „do vervallonc groote kosten en lasten,
VAART), zonder dat dit evenwel aanleiding gaf tot
„dio doso Landen hebben moeten dragen en lijden,
wijziging in het door Coen verordende rechtentarief.
„on nog na do apparontio geschapen zijn to lijden en
Wel word met ingang van 1 Jan. 1623 het recht van
„te dragen”,) — niet kon worden volstaan met de
5 pet. verhoogd tot 10 pet. zoowel voor ingevoerde
„subsidiën”, tot hot opbrengen waarvan do ingezete
als uitgevoerde goederen, op grond van de omstan
nen van de nieuwe vestiging van tijd tot tijd schijnen
digheid, dat de Compagnie „een groot stuk gclds”
to zijn uitgenoodigd, maar dat moest worden uitge
was ten achteren geraakt, wegens de uitgaven voor
zien naar meer vaste bronnen van inkomst.
Als zoodanig had Coen, blijkens zijn, brief aan H.H. _„het graven van burgwallon, timmeringe van redui„ten en verscheiden andere werken”; maar deze alZeventienen van 26 Oct. 1620, liet oog op „het brangemcono rcchtenverhooging schijnt later — wanneer
„don on tappen van arak, do erfpacht (van afgestane
blijkt niet — wedor to zijn to niet gedaan, want in do
„perccclon gronds), hot visschen, houthalen, fruiten,
ondor hot bestuur van den Gouv-Gon. Van Diomen
„hoven, kolcosboomen, en verscheidene andere zauitgevaardigde Statuton van Batavia (plakkaat van
„kon, waarvan de gemeente de gerechtigheid van
8 Juli 1642), eeno codificatie van al do tot dion tijd
„den Heer schuldig blijft”; maar torwijl hij zich
vorordendo bepalingen op administratief en rechter
voorbehield do regeling van een en ander „met der
lijk gebied, leest men onder do rubriek, handelende
„tijd to zullen vorderen”, had hij reeds op den Ion
over don ontvanger en licontmeester:
Oct. 1620 aan do gemeen to kond gedaan van hot
„Plakkaat van do tollen gesteld op do inkomende on
„De uitgaande en inkomende goederon zullen

!

1

:
-

i

!

-§;

5

244

J

\,

'

:

I

!l
i»

!
!

BELASTINGEN.

,vdoorgaans (sic) vijf ten honderd voor licent beta
len, uitgezonderd eenige als rijst enz. (dezelfde arti
kelen waarvan in Coen’s tarief sprake is), „die voor
„inkomen vijf, en voor uitgaan tien ten honderd zul„len geven; maar de arak-zal, zoo voor het inkomen
„als uitvoeren, tien ten honderd betalen”.
. Eene in 1629 door Coen verordende verhooging
tót 20 % van „alle incomende fruijten, eetwaren
„ende andere cleynicheden” werd kort na zijn over
lijden door zijn opvolger Speox weder te niet gedaan.
Vgl. De Jonge, Opkomst enz. V, bl. 162.
Het tarief van 1620 behield diis in zijn vollen om
vang kracht van wet, en behoudens enkele partieele
wijzigingen, waarbij thans niet opzettelijk behoeft te
worden stilgestaan, bleef dit het geval tot het jaar
1671, toen onder het bestuur van den Gouv.-Gen.
Maetsuyker een op andere grondslagen rustend ta
rief er voor in de plaats werd gesteld, in zooverre na
melijk voor verschillende artikelen de heffing naar de
waarde vervangen werd door eene heffing naar de
maat of het gewicht, en het percentage bij de heffing
naar de waarde in vele gevallen van 5 tot 10, 15 en
20 pet. verhoogd werd. Onvoorwaardelijk verboden
werd alleen de invoer van amfioen en arak, bij den
uitvoer waarvan (de invoer van amfioen behield de
Compagnie uitsluitend aan zich) respectievelijk 10
on 5 pet. van de waarde zou verschuldigd zijn. Peper
was bij den in- en uitvoer belast mot 1/i rijksdaalder
per pikol; maar andere specerijen, noten en foelie,
komen op de lijst niet voor. „Alderkande lijnwaat”
zou bij invoer 10, bij uitvoer 5 pet. hebben te beta
len; lakenen daarentegen en „lakerassen” respectie
velijk 20 en 5 pet., doch katoen en katoenen garens,
benevens kleederen van zijde slechts 5 pet. in beide
gevallen. Ook voor „zijden stoffen van alderhande
soorten” en voor „zijden watten” gold ditzelfde ta
rief; doch ruwe zijde, Persiaansche, Bongaalsche,
was bij in- en uitvoer belast mot 10 rijksdaalders per
pikol, terwijl Chineesche en Tonkinsche zijde alleen
tegen betaling van 15 rijksd. per pikol mocht worden
in- en uitgevoerd. Van „dranken uit het Vaderland”,
zooals Brunswijksche en Hollandsclie mom (bier),
„Rynse wijn in bottels”, en alle andere wijnen, Persiaansche, Spaansche, Fransche en „Clairette” moes
ten bij invoer 20 en bij uitvoer 5 pet. voldaan worden. Ditzelfde tarief gold ook voor alle soorten van
tabak, en voor „Europeesche waren, in de lijst niet
genoemd”; doch boter, BengaaLscke, Chormandelsche, Hollandscke en EngeLscke was belast zq0 bij inals uitvoer met 10 pet., terwijl kaas bij invoer 10 en
bij uitvoer slechts 5 pet. te betalen had. Engelsch
bier was bij uitvoer vrij, doch bij invoer onderhevig
aan een recht van 40 rijksd. het vat. Geheel vrij en
onbelast van inkomend recht waren goud e^ zilver,
gemunt en ongemunt, timmerhout en brandhout,
lijfeigenen en rijst „aan de Compagnie geleverd wor_
dende”. Andere rijst was bij in- en uit voer be)ast met
4 rijksd. het last, timmer- en brandhout bij uitvoer
met 5 pet., en voor slaven en slavinnen moest
^
voer voldaan worden 10 rijksd. por stuk voor volwas
senen en 5 rijksd. per stuk, wanneer zij ben^ do
15 ]aren waren, wel te verstaan „als ze gevo^ wor„den naar plaatsen niet staande onder, tup. ge„hoorzaamheid, anders betalen ze mei/;.
. / Aan die tariefswijziging van 1671 schijnt %0r ge.
^rindliebberen hier te lande weinig of geen a^IKiackt
to zijn geschonken, want in hunne corresP(indentie
mot het Indisch bestuur wordt er, voor z°°ver kon
worden nagegaan, niet van gerept, en in de (mauus.

1693 en volgende samengesteld wordt het in de Bataviasche Statuten van 1642 opgenomen tarief als
nog vigeerende aangehaald.
Tot eene algeheelo herziening van het aldus in
1671 vastgesteldo toltarief kwam het in do eerstvol
gende zeventig jaren niet; doch talrijk zijn de wijzi
gingen, die gedurende dat tijdsverloop de nagenoeg
tweehonderd onderdeden van dat tarief veelal kerhaaldelijk hebben ondergaan. Zoo werd reeds bij
plakkaat van 5 Juli 1680 de heffing naar do waarde
van de aangebrachte drink- en eetwaren vervangen
door eene heffing naar de maat, het stuk (met namo
kaas, hammen, gerookt vleesch, paterstukken enz.)
of het gewicht, bij welke gelegenheid het recht op
Engelsch bier verhoogd werd van 40 tot 60 rijksdaal
ders per vat, terwijl Deonsch bier slechts 30 rijksd.
en Hollandsck bier (Haantjes, Seysster en Delftsch)
niet meer dan 15 rijksd. zou te betalen hebben. Naar
mate van de omstandigheden hadden do gaandeweg
verordende tariefswijzigingen een uitsluitend fiscaal,
of een meer bepaald protectionistisch karakter.
Reeds vroeger, in 1656, was b.v. het inkomend recht
op tabak verhoogd van 10 tot 20 pet., zoowel in het
belang van de cultuur „van dat wel bekende en veel
„gewilde kruit”, op welke cultuur men zich in de om
streken van Batavia was gaan toeleggen, als tot
„eenige kleine verbeteringo van ’s Compagnic’s in
komsten”. Toen het later, in 1669,bleek.dat het tin,
hetwelk door Javanen en anderen „voorbij Malaka
„uit de tinkwartieren” gehaald werd, wegens de hooge „tol” niet naar Batavia maar naar de Engel.sehen
te Bantam zijn weg vond, werd het inkomend recht
van 10 tot 5 pet. verminderd, on toen de Compagnio
„omtrent het rendement en den vertier haror drink„waren” meer en meer belemmerd werd door do con
currentie van Engelsche handelaren, word in Oct.
1698 de invoer van Engelsche dranken geheel ver
boden.
De in 1743 opgetredon Gouv.-Gen. Van Imlioff
schijnt geen vrede te hebben gehad met het tarief van
1671 en de voorkeur te hebben gegeven aan hot ta
rief door zijn voorganger Coen indertijd ingevoerd.
Hij achtte het althans dienstig om als regel vast te
houden aan een heffing van 5 pet. van allo inkomen
de en uitgaande goederen, „als een redelijk en dragc„lijk recht, dat ook om de West van Indiën in de groote „koopsteden mee3t aloinme gerecipieerd wordt,
„en voor de Comp. toereikend is”. Maar geen regel
zonder uitzondering, en zoo werd o.a. het invoerrecht
op suiker door hem verhoogd met 20 pet. „alles om
„de producten deser Kolonie des te racer te favori„seeren”, terwijl het invoori’echt op vreemde manu
facturen en snuisterijen verdubbeld werd „om don
„aanbreng ,tcr bevoordecling onzer eigene fabrieken
„in Nederland, wat difficiel te maken”, een maatre
gel dien zijn opvolger Mossel nog wat „aansterkto”
door in Dec. 1753 „tot vooi'stand van de fabrieken
„onzes vaderlands” een verbod uit to vaardigen te
gen het invoeren en verkoopen te Batavia van wol
len manufacturen buiten Nederland gefabriceerd.
Aan de betaling der door Van Imhofl bij plakkaat
van 10 Dec. 1743 verordende rechten op den in- on
uitvoer werden onderworpen allo particuliere han
delaren, onverschillig van welke natie, met uitzon
dering evenwel van de Chineesche handelaren, die
met hunne jonken op Batavia voeren, on die „naar
„de vorige usantie” inkomende rechten „volgens
„taxatie” zouden betalen, „omdat die vaart nog wat
„gekoesterd moet worden”. Werkelijk golden to dien
opzichte van oudsher zeer bijzondere on eigenaardi
ge bepalingen. Loven en bieden mot de opvarenden
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„naar gelegenheid en bekomen informatie haror kos
telijke of slechte ladingen” was aanvankelijk de re
gel; doch tijdens het bestuur van Van Diemen word
bij plakkaat van 3 Juni 1643 verordend, dat alle uit
China komende jonken „’t zij veel of weinig, groot of
„klein, rijk of slecht geladen, zonder onderscheid of
„cenigc consideratie te dragen” bevrijd zouden blij
ven van „alle visitatie en kwellingen”, tegen beta
ling in eens van 550 realen van achten per jonk. Op
dien voet bleef do zaak in beginsel geregeld; doch de
te betalen afkoopsom werd herhaaldelijk gewijzigd.
Zoo werd zij in Maart 1654 vastgesteld op 1200 rijks
daalders per jonk en 800 rijksd. per wankang, om in
Juni van hetzelfde jaar echter respectievelijk tot
1500 en 1000 rijksd. te worden verhoogd. Intusschen
kwam het visiteeren van de Cliineescho vaartuigen
gaandeweg weer in zwang, totdat Van Imhoff de
zaak opnieuw regelde door in Dcc. 1746 te bepalen,
dat voortaan van elke jonk naar gelang van grootte
en plaats van herkomst een vast recht zou geheven
worden. Wel werd in Dec. 1749 deze regeling weder
ingetrokken en besloten tot de gelijkstelling van do
Chineesche jonken wat de betaling van inkomende
rechten betrof met alle andere vaartuigen; maar nog
vóór hot eind dicrzelfde maand kwam men op do
zaak terug, en vond men goed het vroegere „redemptio”-stelsel andermaal in toepassing te brengen, met
dien verstande evenwel dat het in Dec. 1746 veror
dende tarief verdubbeld werd, on „grooto jonken”
van Aymoy, Canton of Nimpho komende respectie
velijk 1100,1500 en 1800 rijksdaalders zouden te be
talen hebben, tegen 840, 1400, 1500 rijksdaalders te
voldoen door „kleine jonken” van genoemde plaat
sen herkomstig.
Ook deze redemptio zou begrepen zijn onder de
zoogenaamde „boompachl”, de verpachting van de
in- en uitvoerrechten, met welke wijze van rechtonheffing reeds tijdens hot bestuur van Coen een begin
was gemaakt. Met ingang van 1 Maart 1622 namelijk
was aan een Chinees verpacht het recht op don in- on
uitvocr van „vogelnoston, vogolsbokken, rinochorshoorn, diamanten, besoar«tcen, Borneoschc en Sumatraschc kamfer en minjak samara”; doch onder
het bestuur van Brouwer werd op last van de Heercn
Zeventienen, overeenkomstig do vaderlandscho
praktijk *) een derde of een vierde deel van de op
brengst der in- en uitgaando rechten verpacht, ter
wijl in 1653 onder het bestuur van Maclsuyker be
sloten werd tot de verpachting van de helft dier op
brengst, als middel tegen het in- on uitvooren van
goederen zonder daarvoor do verschuldigde rechten
te betalen. Veel wil van dezen maatregel had men
echter niet. „Met do pachters van de gerechte helfte
„der tollen, die betaald worden van de inkomendo on
„uitgaando goederen en koopmanschappen”, dus
schreef hot Indisch bestuur aan Hcoren Meesters in
zijn generale missive van 26 Jan. 1655, onder medodeeling, dat die pacht 23.700 realen in hot jaar „ge
rendeerd” had, „hebben wij zoo nu en dan al vrij
„veel moeilijkheden gehad, dat om de nieuwe instel„ling niet zoo zeer te verwonderen is.... Op ’t uit„gaan van dezelve pacht hebben do voorzegde pach
ters aan oiib overgelcverd een groot registor van
„doleantiën, waarbij geen kleine sommo geltls zijn
„protondcerondo, zijnde een dcol opgeraapte en by0 „Endo sal do Pachter gonioten con ghorcchto
„vierdepart van allo ’tgeen do goederen schuldieh
■ „zijn te betalen van uyt ofte inkomende Convoyon
„ofte Licentiën”. Plakkaat van de Staton-Gonoraal van 19 Juni 1626.
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„een gezochte zaken', op welke wij haar dan ook niet
„veel toe en passen”. Intusschen werd de „pacht der
„tollen” opnieuw „opgehangen”; maar ten bepaal
den dage verscheen niemand, „die daar geld voor
„heeft willen bieden, zoodat den Ontvanger en Li„centmeestor met hare suppoosten dat werk nu wo
nder alleen en in het geheel bevolen blijft”.
Nagenoeg een eeuw lang schijnt do zaak op dien
voet te zijn geregeld gebleven, want eerst onder het
bestuur van Van Imhoff kwam men op de zaak terug
in den geest van zijne aau Heeren Meesters in gediende
voorstellen tot redres van het verval van ’s Compagnie’s bestuur, handel, scheepvaart en huishouding in
Indië. „Als een gezonde finantie”, dus schreefhij in
zijne Consideratien over den tegenwoordigen staat
van de Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij
(§ 3 van het hoofdstuk over de financiën en ménage),
„kan worden opgegeven het verpachten van de in
komende en uitgaande rechten en licentien tot Ba„tavia in stede van de méthodo van het invorderen
„en verantwoorden van deselve, die men tot hiertoe
„daaromtrent gehouden heeft, aangezien men niet
„berokenen kan wat er in den w'eg zou wezen om niet
„werkstellig te maken een middel, dat zoo veel li„quidcr is als het andcro schijnt te wezen, on dat veel
„meer dan hetzelve belooft”. Bij Heeren Meesters
vonden Van Imhoff’s inzichten omtrent deze aange
legenheid gereeden ingang, en nog vóór het jaar,
waarin hij de Opperlandvoogdij aanvaardde, ver
streken was, vaardigde hij een plakkaat uit ter rege
ling van de verpachting der in- en uitgaando rechten,
waarbij tevens werd vastgesteld het tarief van de te
hellen rechten, dat hierboven bereids ter sprake
kwam (plakkaat van 10 Dec. 1743). Het daaraan ten
grondslag liggende uniforme invoerrecht van 5 pet.,
w'erd echter bij plakkaat van 6 Dec. 174S verhoogd
tot 6 pet., terwijl daarentegen de uitgaande rechten
geheel werden afgeschaft.
Sedert bleef de pacht van do inkomende en uit
gaande rechten of do pacht van don boom steeds een
eerste plaats innemen, onder de zoogenaamde groote
pachten, tot het „mijnen” waarvan de gelegenheid
telleen jaro opnieuw werd opengcsteld, met zoodani
ge „ampliatio der conditiën” evenwel als in verband
met do tijdsomstandigheden wenschelijk geacht
werd.
Van eenigszina ingrijpenden aard warondioampliatiën, wat de boompacht althans betreft, veelal
niet, on allerminst brachten zij verandering in het
rcchtentariof zelf, zooals dit laatstelijk in 1748 in be
ginsel geregeld was. In het door CommissarissonConoraal op 12 Dec. 1797 vastgestelde en afzonder
lijk in druk uitgegovon Compendium van allo op dat
tijdstip geldondo pachtvoorwaardon luiddo het eersto van do 43 artikelen, waarin do verordeningen op
het stuk dor in- on uitvoerrechten waren samenge
vat, dan ook: „Alle uitgaando goederen, dio in het
„vorvolg niet speciaal zullen worden uitgezonderd en
„niet tot eenigo andoro bijzondere pacht behooron,
„zullen voortaan vrij wozen van uitgaando rechten;
„doch daarentegen zullen van allo inkomende goede„ren, alsmede niet speciaal geëxcuseerd, bij het pas„seoron van den Boom 6 ton honderd betaald moeten
„wordon volgens do wezenlijke on reëelo waarde dor
„goedoron to dezer plaatse, zonder dat daarvan iot
„zal mogen worden verzwegon of af gekort”, en in
geval over do taxatie dor goedoren met den pachter
vorschil mocht ontstaan, kon krachtens art. 6 do to
botalon „gerechtigheid” wordon voldaan „uit do
„goedoron zelfs in natura, dat is van ieder honderd
„stukken, pondon of maten zos, tion, twaalf of meor-
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„der naar dc gestelde bepaling, van wat soort die
"goederen ook zouden mogen wezen, waarmede de
pachter zich alsdan ook tevreden zal moeten hou
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De val der Compagnie bracht in de zaak der rech
tenheffing geonerlei verandering. Het stelsel van
verpachting der in- en uitvoerrechten, waarmede
hier te lande reeds voorlang was gebroken, werd on
aangeroerd gelaten. Zelfs Dirk van Hogendorp, of
schoon van meening, dat bij toepassing van het door
hem voorgestane en aanbevolen stelsel van bestuur
voor Indië, het in eigen beheer nemen van die rech
ten „voordeeliger dan de verpachting derzelve zoude
„wezen”, ontkende niet, dat „in de tegenwoordige
„orde van zaken veel in het voordeel der verpach
ting kon gezegd worden” (Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in
Oost-Indiën, bl. 41), en voor Daendels stond het vast
dat het een volslagen gemis van plaatselijke kennis
verraadde om die rechten, zooals door sommigen
werd aangeprezen, „te willen heffen bij collecte, op
„den voet van de convoyen en licenten hier te lande”.
Elke verandering „in de thans plaats hebbende ver
pachtingen” achtte hij ongewenscht. „De opbrengst
geschiedt geregeld, en is aanzienlijk; het ontbreekt
„aan geene mededingers, de invordering gaat met
„omslag noch ongelden gepaard, en geen van ’s lands
„ambtenaren of bedienden staan aan concussie
„bloot” (Staat der Nederl. Oost-Indische bezittin
gen, bl. 103).
Maar toen de hier aangehaalde woorden werden
geschreven, had het door Daendels tijdens zijn be
stuur gehandhaafde stelsel reeds opgehouden te be
staan. Het behoorde tot de eerste verrichtingen van
het in 1811 opgetreden Britsch tusschenbestuur om
de te Batavia bestaande boompacht af te schaffen, en
haar te vervangen door rechtstreeksche invordering.
Dit stelsel van rechtstreeksche invordering werd door
het Britsche tusschenbestuur van lieverlede ook toe
gepast op deandere havens, tot wier openstelling voor
het handelsverkeer de Compagnie in den loop der jaren was overgegaan, naar gelang haar gezag over Ja
va zich gaandeweg meer en meer uitbreidde, voor
welke andere havens —sabandarijen, zooals haar tolgebied in de administratieve taal der Compagnie
werd aangeduid, — zij echter, getrouw aan haar van
den aanvang af gehuldigd stelsel, om Batavia liet
middelpunt bij uitnemendheid van den handel in het
Oosten te doen zijn en blijven, veel bezwarender tol
tarieven had ingesteld, dan waarmede te Batavia re
kening viel te houden. Tegen slechts 6 pet. te Bata
via bedroeg het te Semarang en Soerabaja verschul
digde invoerrecht 11 pet., en bij rechtslreekschen in
voer zelfs 14 pet., en aan deze ongelijkmatige heffing
werd door het Engelsch tusschenbestuur ook dadeijk een eind gemaakt. „In equalizing the duties, it
„was to be considered whether those of the Kas tem
„ports should be redueed to a level with Batavia, or
„those of Batavia raised to meet them; or whether it
„miglit be advantageous to make a general average
„of the whole. The last appeared to me the most ad„visable, and I therefore fixed a general import duty
„of 10 percent”. Dus lichtte Rallies de zaak toe in
een staatsstuk van zijn hand (Substance of a minute
on the introduction of an improved system of inter
nat management etc. on the island of Java, bl. 57);
maar op dezen algemeenen regel werden al dadelijk
tal van uitzonderingen verordend, tengevolge waarvan het toltarief, dat tijdens het Engelsch tusschen
bestuur kracht van wet had, en dat gedurende do
vijf jaren van dat bestuur niet minder dan viermaal

herzien werd, een ingewikkeld samenstel van bepa
lingen vormt, waarvan Mr. Levyssohn Norman in
zijne monographie „De Britsche Heerschappij over
Java en O.” getracht heeft een zoo volledig moge
lijk overzicht te geven (bl. 266/71). De meest
ingrijpende wijziging is die van 1 Febr. 1815, waar
bij het invoerrecht van 10 pet. verhoogd werd met
30 pet. voor goederen met Britsche schepen en
met 60 pet. voor goederen met vreemde schepen aan
gevoerd ; een maatregel, waarop echter spoedig werd
teruggekomen, want toen in het begin van 1816 de
dagen van het Britsche bestuur reeds geteld waren,
werden de inkomende rechten plotseling van 10 op 6
verminderd, nadat eenige maanden te voren Nederlandsche schepen met Engelsche schepen waren ge
lijk gesteld. Niet onwaarschijnlijk hoopte men op
deze wijze aan het Nederlandsche gouvernement den
zedelijken dwang op te leggen om in het vervolg do
Engelsche koopvaarders tegen voldoening van het
zelfde inkomende recht in de Indische havens toe te
laten; maar in dit opzicht kwam men bedrogen
uit. Aanvankelijk wel Ls waar werd bij het herstel
van het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden liet vigeerencle rechtentarief nog een tijd
lang in stand gehouden, maar bij publicatie van
Commissarissen Generaal van 9 Dec. 1817 (Ind. Sbl.
n°. 63) werd goedgevonden en verstaan, dat van 1
Jan. 1818 af geheven zou worden van goederen mot
Nederlandsche schepen aangevoerd 6 pet. van de
factuurwaarde met eene verhooging van 30 pet., ter
wijl deze verhooging voor goederen met vreemdo
schepen aangebracht 60 pet. zou bedragen.
Hiermede echter achtten Commissarissen Gene
raal de hun bij art. 21 hunner instructie opgedragen
taak om „bijzonderlijk na te gaan de bestaande be
malingen omtrent de in- en uitgaande rechten, on
„dezelve te wijzigen naar het meeste belang van den
„Staat en den Nederlandschen handel” allerminst
volbracht. Integendeel: juist het vraagstuk der
rechtenheffing bleef voor hen een onderwerp van
„aandachtige beschouwing en overdenking uitma
ken. Het kwam er toch op aan om, „met behoud
„van het milde beginsel eons vrijen handels voor alle
„volkeren” op de Indische gewesten, „zoodanige be
malingen daar te stellen, welke, zonder dien handel
„te belemmeren, echter aan den Nederlandschen
„handel en de Nederlandsche scheepvaart die voor
rechten kunnen bezorgen, op welke zij in Neder„landsehe bezittingen recht en aanspraak hebben”,
en deze beide eischen nu waren, naar het oordeel van
Commissarissen Generaal, op doelmatige wijs met
elkaar in overeenstemming gebracht door het, ter
vervanging van alle vroegere verordeningen, bij pu
blicatie van 28 Aug. 18J8 (Ind. Stb. n°. 58) afgekondigde Reglement op het heffen der inkomende en uit
gaande rechten op Java en Madoera.
In zeker opzicht intusschen was dit reglement ceno
getrouwe voortzetting van de traditiën der Compag
nie. Art. I toch bepaalde dat de schepen uit Europa,
Amerika, of uit eenige bezitting van Europeescko
mogendheden in Azië of Afrika komende in geen an
dere haven dan die van Batavia mochten binnenloopen, en te Batavia moesten inklaren en lossen,
tenzij de Regeering „om bijzondere redenen” vergunning verleenen mocht tot inklaring en lossing te
Semarang of Soerabaja. Uitklaring uit een van die
drie plaatsen, stond krachtens art. 2, naar verkiezing
vrij, „mits de schepen hunne geheelo lading hebben
„ingenomen ter plaatse, waar zij uitklaren”, terwijl
art. 3 bepaalde, dat Chineesche jonken alleenlijk te
Batavia zouden worden toegelaten.
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Er werd dus met betrekking tot „de havens voor
„schepen en vaartuigen openstaande” geenerlei on
derscheid gomaakt tusschen Nederlandsche en
vreemde schepen, ook niet met betrekking tot do
kustvaart, waartoe krachtons art. 4 alleen mochten
worden toegclaten schepen en vaartuigen toebehoorende aan ingezetenen van Java en Madoera of van
andere plaatsen in de Oostersche zeëen gelegen en
onder het Nederlandsche gezag staande.
Met betrekking tot het te heffen recht bij den inen uitvoer van goederen daarentegen hield art. 16
van het nieuwe reglement de bepaling in, dat „tot
„grond van de verschuldigde inkomende rechten”
zou genomen worden de factuurwaarde dor goederen
verhoogd met 30 pet., en dat van het aldus verhoog
de bedrag zou betaald worden: door Nederlandsche
schepen 6 pet.; door vreemde schepen uit vreemde
havens komende 12 pet.
Zoodoende werd aan de Nederlandsche schepen
een belangrijk voordeel verzekerd, zonder groot na
deel voor de vreemde schepen, zooals Commissaris
sen Generaal in hun boven aangehaald rapport meen
den te moeten opmerken (bl. 270), want Britsche
schepen b.v. zouden slechts 2 pet. meer aan rechten
hebben te betalen, „dan zij betaalden toen Java on„der de Britsche magt was, en zij dus als nationale
„beschouwd werden”. Inderdaad waren Conim. Ge
neraal volkomen in hun recht hun rechtentarief
„zeer matig” te noemen, en tegenover het toen in
Britsch-Indië geldende tarief onderscheidt het Nederlandsch-Indischo van dien tijd zich allerminst
door overdreven protectionisme. Immers op de kust
van Koromandel waren de in- en uitgaande rechten
voor de Britten op 8 en voor alle vreemdelingen op
JG pet. gesteld, terwijl voor Bengalen de regel gold,
„dat goederen in- of uitgevoerd op vreemde schepen
„het dubbel recht moesten betalen van hetgeen ge
lieven werd van goedoren uit Britsche schepen aan„of vervoerd wordende”.
Het uitvoerrecht zou, in gelijke verhouding als
het invoerrecht, verschuldigd zijn over do waarde
der goederen berekend naar den marktprijs tijdens
de aangifte, met uitzondering evenwel van koffie,
peper en suiker, die aan een vast, doch eveneens dif
ferentieel recht werden ondorworpon, terwijl arak,
rijst on paarden een gelijkmatig vast recht, onafhan
kelijk van do bodems waarmede zij uitgevoord wer
den, te betalen hadden. Ter voorkoming van hot mis
bruik, dat vreemde sehepon zoudon kunnen makon
van een voorgewend voornemen om mot hunne la
dingen van Java naar Nederland te stevenen, word
voor die schepen de volle consignatie van het rocht
door vreemden to betalen bij art. 23 van hot regle
ment verplichtend gesteld, met belofte van terug
gaaf van het to veel betaalde, wanneer zij inderdaad
in Nederland inklaarden en losten.
Van de heffing van doorvoorrechton was in hot
reglement van 1818 geen sprake. „Van goederen bin„nongobracht met oogmerk om weder te worden uit„govoerd, worden geen rechten geheven”, dus luidde
art. 11, „mits van dit oogmerk vóór de lossing worde
„aangifte gedaan, en de goederen zelve opgcslagon
„in het pakhuis te Batavia daartoo bestemd, tegon
„betaling van 2 ten honderd dor berekende waardo
„en van eene redelijke pakhuishuur”. Eon jaar lang
mochten de goederen daar opgcslagon blijven; doch
na ommekomst van dien tijd was het volle invoer
recht verschuldigd.
De rcohtonregeling van 1818 was allerminst boötemd om godurondo langen tijd kraoht van wet to
behouden. Zooals in art. 15 mot even zoo voel woor
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den word te verstaan gegeven, was hot de stellige be
doeling van Commissarissen Generaal, dat de hoe
grootheid der inkomende en uitgaande rechten, zoodra dit met nauwkeurigheid zou kunnen geschieden,
„zou worden bepaald bij eene, daartoe opzettelijk te
„vervaardigen lijst van al de bijzondere goederen,
„waren en koopmanschappen aan die rechten onder
hevig”. Zoolang dezo lijst niet zou zijn opgemaakt
en afgekondigd, bleef de heffing naar de geldswaarde
op den boven aangegeven voet regel, en had nu deze
geheel voorloopige regeling de grondslag kunnen blij
ven van de in uitzicht gestelde nadere verordening,
dan zouden aan de Regeering heel watmoeilijkheden
en dreigende verwikkelingen met het buitenland zijn
bespaard gebleven.
Ernstige belemmeringen toch legde het reglement
van 1818 aan den vreemden handel en scheepvaart
niet in den weg; maar juist dit viel in Nederland al
lerminst in den smaak. Nog vóór men hier kennis
droeg van de door Commissarissen Generaal veror
dende maatregelen had o.a. de Kamer van Koophan
del en Fabrieken te Amsterdam in hare aan den
toenmaligen Directeur GënëraaTvan Koophandel en
Koloniën gerichte missive van 23 Jan. 1817 n°. 7 er
op gewezen, dat in art. 87 al. 1 van het bij besluit
van den Souvereinen Vorst van 3 Jan. 1815 n°. 48
vastgestelde Reglement op het beleid van de rege
ring, hot justitiewezen, de cultuur enden handel in
’s lands Aziatische bezittingen wel bepaald was, dat
de Nederlandsche schepen minder dan de uitheemsche schepen aan in- en uitgaande rechten zou
den betalen; „maar hoeveel ?” vroeg de Kamer. „Dit
kan zoowel 5 als 50 pet. z\jn”, en opdat nu alle onze
kerheid ten deze mocht worden weggenomen, ver
zocht zij, dat het Reglement in quaestie „provisio
neel” zoodanig zou worden gewijzigd, dat 1°. het ver
hoogde regt op den in- en uitvoor van ladingen op en
van Java met vreemde schopen mag worden bepaald
ten minste tot een differentie van 25 pet. op de in- en
uit to voeren waarde der factuur; en 2°. dat het regt
om de Java koffie van daar to voeren bij uitsluiting
worde toegekend en vorleend aan Nederlandsche
schopen en naar Nederlandscho havens, en dit alles
tot zoo lang dat zal blijken, dat do Nederlandsche
handel on scheepvaart vermogend en talrijk genoeg
zal zijn om aan denzelven den vrijen handel op Java
geheel en alleen over to laten, en na eene vast te stel
len tijdsbepaling voor alle andero natiën to sluiten”.
Tot eene verwezenlijking van dit laatste desidera
tum, waartegen do Kamer vau Koophandel on fa
brieken te Rotterdam intusschen bij missive van ?
Juni 1817 verzet aanteckende, kwam het eerst later,
zij hot ook langs eon omweg, toen door Van don
Bosch hot consignatio-stelsel in hot leven word ge
roepen, on allo do aan den lande geloverdo koffio en
andere producten met Nedorlandscho schepen naar
Nederlandsche havens ton verkoop worden gezonden.
Maar met betrekking tot hot eigonlijko recht en-tarief
word, overeenkomstig het vorlangon van hot Amstordamsche handelsorgaan, hot werk van Commis
sarissen Generaal reeds spoedig uit zijn vorband gorukt on gedeeltelijk to niet gedaan door hot Kon.
Besluit van 25 April 1819 n°. 75 (Ind. Stb. n°. 2),
waarbij werd goedgevonden on verstaan, dat „voor„loopig, on iu afwachting eonor finale beslissing op
„hot Reglement op hot boffen der inkomende on uit„gaando rogten op Java en Madura, do voortbreng
selen van don Ncderlandsohen grond on nijverheid,
„wanneer dezelve op voornoomde eilanden mot No„dorlandsche bodems worden aangobracht, goheol
„vry zullon zijn van do betaling dor inkomende reg-
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ften, mits derzelver Nederlandsche oorsprong door
■,deugdelijke certificaten bewezen worde; zijnde cch,-,ter mondbehoeften in deze vrijstelling niet begre„pen”.
Zoodoende werd aan de Nederlandsche nijverheid
een belangrijk voordeel verzekerd, dat evenwel door
het Opperbestuur bij nader inzien niet voldoende
werd geacht. Aan „de vaderlijke bezorgdheid van
Z. M. den Koning”, dus heet het in de publicatie van
het Indisch bestuur van 14 Fbr. 1824 (Ind. Stb. n°. 9)
was het niet ontgaan, dat, hoezeer de Nederlandsche
fabrikanten „op de treffendste wijze” getoond had
den aan hunne fabrikaten „een trap van volkomen„heid te hebben kunnen bezorgen, welke dezelve niet
„alleen gelijk met de buitenlandsche doet slaan, maar
„zelfs deze in veel opzigten doet overtreffen”, het
hun toch dikwerf moeilijk viel om aan de mededin
ging der buitenlandsche fabrikaten het hoofd te bie
den, en ten einde nu „aan ’s Konings heilzame be
doelingen de gewenschte gevolgen te geven” door
de ondernemingen der vaderlandsche fabrikanten
„zooveel mogelijk aan te moedigen en te ondersteu
nen”, werd met intrekking van alle vroegere ver
ordeningen bij art. 1 van de zooeven aangehaalde
publicatie bepaald, „dat alle goederen van wol of
„katoen in vreemde landen, bewesten de Kaap de
„Goede Hoop vervaardigd, en met vreemde, dan wel
„met Nederlandsche schepen aangebracht worden
de, aan inkomende regten zullen betalen, wanneer
„dezelve regtstreeks van plaatsen bewesten de Kaap
„de Goede Hoop zullen worden aangevoerd, 25 ten
„honderd op de getaxeerde waarde, tijdens den in„voer; en wanneer dezelve van cenige vreemde be„zittingen beoosten de Kaap de Goede Hoop worden
„aangebragt 10 ten honderd daarboven, dan wel 35
„ten honderd”; terwijl art. 2 voorschriften bevatte
omtrent de opmaking van de, ook thans nog gebrui
kelijke prijscourant, die bij de taxatie van de waarde
der in te voeren manufacturen zou moeten dienst
doen.
Door deze met 14 Febr. 1824 in werking te treden
regeling werd in geenen deele te kort gedaan aan de
publicatie van 11 Maart 1823(Ind. Stb. n°. 10), waarbij
een additioneele verhooging van 5 ten honderd werd
verordend van alle inkomende en uitgaande rechten,
welke te Batavia zouden worden ontvangen, als
„eene tegemoetkoming wegens de door het Gouver
nement reeds gemaakte of nog te maken onkosten
„tot het wegnemen der belemmeringen veroorzaakt
„door de bank voor den mond der rivier te Batavia
„gelegen” en die „door hare jaarlijks meer en meer
„toenemende aangroeiing de gemeenschap met do
„reede hoe langer zoo meer belemmerde”. Slechts
gedurende zes jaren zou deze additioneele heffing
van toepassing zijn; maar overwegende, „dat deze
„verhooging niet gebleken is in liet minst op den han„del van Batavia te drukken”, vond de Begeering
het oorbaar haar „tot stijving van ’s lands kas” ook
„over te brengen” op Semarang en Soerabaja (publi
catie van 4 Jan. 1827, Ind. Stb. n° 2), terwijl een
half jaar later (publicatie van 22 Juni 1827, Ind. Stb
n°. 63) besloten werd om de heffing van de 5 pet.
additioneel ook verplichtend te maken voor „alle
verdere havens van Java en Madura” onder gehou
denheid evenwel om do aldus te innen gelden te
doen strekken tot vorming van een fonds „bepaal
„delijk en uitsluitend bestemd om in het belang van
„handel en zeevaart te worden besteed aan zee„werken, bakens, tonnenlichten, jaagpaden enz.
„ter plaatse waar zulks meest dienstig en nood„zakelijk zal bevonden worden”. Van het bestaan

van een dergelijk afzonderlijk fonds intusschen is
nimmer gebleken, en hot additioneele recht, dat bij
publicatie van 10 Febr. 1829(Ind.Stb. n°. 12) ook op
alle havens der buitenbezittingen van toepassing
werd verklaard, bleef als een gewone bate in ’s lands
algemeene kas vloeien tot 1866, toen het krachtens
art. 8 van de straks te bespreken wet van 3 Juli
1865 (Ind. Stb. n°. 142) voor goed werd afgeschaft.
Fnuiking van de mededinging van Engeland op
het gebied van den lijmvaadhandel was de niet ver
holen bedoeling van de rechtenregeling van Febr.
1824, en het is zeker opmerkelijk, dat tot een dergelijken ingrijpenden maatregel werd overgegaan op
het oogenblik, toen de onderhandelingen tusschen
de Nederlandsche en Engelsche regeeringen over do
definitieve afbakening van beider grondgebied in
Azië en de regeling van de wederzijdsche handelsbe
langen nog hangende waren. Die onderhandelingen
leidden tot de sluiting van hot traktaat van 17 Maart
1824 (Ind. Stb. 1825, n°. 19), waarbij het vraagstuk der
handelsaangelegenheden in zooverre op den voorgTond trad, dat bij art. 1 de contracteerende partijen
zich verbonden om in hunne respectieve bezittingen
in den Oosterschen archipel en op het vaste land van
Indië en op Ceylon elkanders onderdanen ten handel
toe te laterT (mêfTuitzondering van de Molukken,
waar de van ouds bestaande alleenhandel aan Ne
derland voorloopig verzekerd bleef; art. 7) op den
voet der meest begunstigde natie, terwijl art. 2 de
bepaling inhield, dat de onderdanen en schepen van
de eene natie, bij den in- en uitvoer, in en van de ha
vens der andere in de Oostersche zeëen geen rechten
zullen betalen hooger dan ten bedrage van het dub
bele van die, waarmede de onderdanen en schepen
der natie, aan welke de haven toebehoort, belast zijn.
Voorts werd nog overeengekomen (tweede alinea
van art. 2), dat de rechten voor den in- of uitvocr
met Nederlandsche schepen in eene Britsche haven
op het vaste land van Indië of op Ceylon betaald
wordende, in dier voege zullen worden gewijzigd dat
deswege in geen geval meer berekend worde dan het
dubbele der rechten door Brilsche onderdanen en
voor Britsche bodems te betalen; — en eindelijk
(derde alinea van art. 2), dat mot betrekking tot die
artikelen, op welke geen rechtgesteld is, wanneer zij
worden in- of uitgevoerd door de onderdanen of in do
schepen der natie, aan welke do haven toebehoort,
de rechten, aan de onderdanen der andere op te leg
gen, in geen geval meer dan 6 ten honderd bedragen
zullen.
Dezerzijds werd de in onze bezittingen verordendo
rechtenhcffing, zooals zij op den voet der publicatie
van 14 Febr. 182^geregeld was, allerminst in strijd
geacht met de bepalingen van het tractaat van 1824.
„Voor zoovei' hier te lande bekend is”, dus luidde de
instructie aan den Gouv.-Gon. die het Opperbestuur
bij brief van ? Juli 1824 ter toelichting van dat trac
taat deed afgaan, „zijn de reglen, welke in Neder„landsch-Indië van Britsche schepen geheven wor„den, óf beneden óf op het peil van deze overeon„komst” (Elout, Bijdragen, 1863, bl. 240). Maar in
Engeland dacht men anders over de zaak. Daar acht
te men het een tastbare verkrachting (a positive violation) van de bepalingen van het traktaat van 1824,
dat de op Java aangebrachte katoenen en wollen fa
brikaten van Nederlandschen oorsprong vrijgesteld
waren van de betaling van invoerrechten, en Ëngclsche en andere vreemde lijnwaden daarentegen eon
invoerrecht van 25 pet. bij aan voor uit Europeescho
(ook Nederlandsche) en Amorikaansche havens, en
van 35 pet. bij aan voer via» Singapore of andere ha
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■vcns op do vaste kust van Indië to betalen hadden.
Reeds dadelijk kwam de Engelscho regeering dan
ook in verzot tegen het „almost proliibitory” invoer
recht op Britsche manufacturen gelegd door de re
geling van Fobr. 1823; maar dezerzijds trachtte mon
de zaak goed to spreken door vast to houden aan do
letter van het tractaat, dat in art. 2 het verschil in de
te heffen rechten beperkte alleen voor de schepen en
niet voor do goederen. Zelfs werd de bewering verno
men, „dat het Nederlandsch bestuur in Indië het
„traktaat op een meer milde, meer ruime wijze had
„toegepast, dan men, naar aanleiding van het ge
schreeuw door vreemden, inzonderheid Engelschen,
„tegen de handelspolitiek van Nederland, bij moge
lijkheid zou hebben kunnen verwachten”. (Prof.
Lauts, Onderzoek naar geest en strekking van het
traktaat van 1S24, bl. 73).
Toch bleef men hier te lande op den duur niet on
gevoelig voor de bezwaren, die Engeland voortging
in te brengen tegen ons Indisch rechtentarief, en die
ten slotte gepaard gingen met den eisch om aan be
langhebbenden te restitueeren al hetgeen zij naar
Engcland’s opvatting te veel aan rechten betaald
hadden sedert het tractaat van 1824 in werking was
getreden. Een eerste stap tot den vrede was het Kon.
Besluit van 4 Mei 1831 (Ind. Stb. n°.53), waarbij het
invoerrecht op vreemde lijnwaden uit Nederland
aangebracht, met Nederlandsche schopen werd vast
gesteld op 12l/2 pet.; maar bij Kon. Besluit van 20
Oct. 1832 (Ind.Stb. 1833 n°. 28) werd deze maatregel
weder buiten werking gesteld, „in aanmerking ne„mende, dat hij niet aan de verwachting der Regee„ring heeft beantwoord”, en daargelaten het besluit
van den Gouv.-Gen. van 1 Juni 1834 (Ind. Stb. n°.
32), houdende dat vreemde lijnwaden herkomstig uit
landen „met welke het Koningrijk der Nederlanden
„niet in vriendschappelijke betrekking staat” (men
had het oog op Belgische fabrikaten) aan een invoer
recht van respectievelijk 50 en 70 pet. „naar gelang
„de invoer regtstreeks of omweegs geschiedt”, zou
den worden onderworpen, bleef de regeling van Febr.
1823 dus gehandhaafd, totdat onder dagteekening
van 25 Mei 1830 (Ind. Stb. n°. 32), eeno publicatie
werd uitgevaardigd, waarmede dc Engelscho regee
ring, met ter zijde lating van den eisch van ver
goeding over het verledenc, genoegen nam als „a
„near approximation tothe arrangement® stipulatcd
„ for by the treaty of 1824”.
Van 1 Juni 1830 af zoude van alle wollen en ka
toenen stoffen in Nederland gefabriceerd, van een
corlilicaat van oo rsprong voorzien, en met Ncderlandsche schopen in Ned.-Indië ingevoerd, gohoven
worden een inkomend recht van 121/., pet., on van
alle vreemde katoenen en wollen stoffen, van bewes
ten do Kaap de Goede Hoop aangebracht, om hot
oven onder welke vlag ingevoerd, mits niet vorvaardigd in landen met welke Nederland niet in vriend
schappelijke betrekkingen stond (zooals dit mot
België nog steeds het geval was), 25 pet., met vrij
heid om oj) den bestaanden voet voor boido catego
rieën van goederen te blijven gebruik maken van het
entrepot.
Aan dit beginsel: belasting van vreemde lijnwaden
mot hot dubbele recht van lijnwaden van Nedorlandschcn oorsprong verschuldigd, word ook vastgohoudon bij do bewerking van „do lyst van al do bijzondoro goederen, waren on koopmanschappen”,
waarvan reeds bij do regeling van 1818 gewaagd
word, doch dio sedert steeds in do pen was gebleven,
om ten slotte haar beslag to krijgen bij do publicaties
van 25 Sopt. on 10 Nov. 1837 (Ind.-Stb.nos.47 on 57).
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Wat de invoerrechten betreft, was die lijst gesplitst
in vijf afzonderlijke tarieven, het le regelende de
rechten op wijnen, dranken, enz., waarbij heffing
naar de maat of dc hoeveelheid als maatstaf gold;
het 2c de rechten op wollen en katoenen goederen,
waarvoor do heffing naar de waarde behouden bleef;
het 3e do rechten op diverse goederen, zijnde voort
brengselen van Europa, Amerika en do Kaap de
Goede Hoop, en het 4e de rechten op voortbrengse
len van den Indischen archipel, voor welke beide
laatste tarieven heffing naar de waarde veelal regel,
en heffing naar de maat en het gewicht meerendeels uitzondering was, hetgeen ook het geval
was voor het 5e tarief, regelende de rechten
op diverse goederen, voortbrengselen van landen
beoosten de Kaap do Goede Hoop, waarop intusschen Chineescho goederen met Chineesche jon
ken uit China komende eene van ouds gebruike
lijke uitzondering maakten, in zooverre die vaartui
gen voor de geheele lading met een som in eens be
last werden. (Voor een groote jonk van Nympho was
b.v. / 6000 verschuldigd, voor een kleine dito ƒ 4000
enz., mits do lading geheel bestond uit goederen van
Chineeschen oorsprong). Gelijktijdig werd ook het
uitvoerrecht, dat sedert 1818 ongewijzigd was ge
bleven, geregeld bij hot, 31 verschillende artikelen
omvattend, tarief n°. 6, waarbij bescherming van de
Nederlandsche vlag met de helft van het recht, dat
van vreemde vaartuigen gevorderd werd, eveneens
tot punt van uitgang diende.
Terwijl dus zes tarieven nu alleen voor Java en
Madoera golden, werd de zaak voor Sumatra’s Westkust_op..gelijken voet geregeld bij publicatie van T
Jan. 1838 (Ind. Stb. n°. 1), cn gaandeweg is het voor
Java en Madoora verordende toltarief ook toegepast
op al de toenmaals voor den grooten handel opengosteldo havens, zijndo buiten Java en Madoera en
Sumatra’s Westkust, Palembang, Muntok, Bandjermasin, Makasscr en Timöfl
“De grondgedachtè van dé aldus voor het Ned.Indische grondgebied vastgestelde toltarieven was
bij den goedereninvoer de rangschikking dier goede
ren in tweo groote categorieën: de eerste omvattende
de artikelen van Nederlandsche industrio, die men
wilde beschermen, en die, van een certificaat van
oorsprong of van bewerking voorzien, in den regel
met een recht van 12 pet. on, voor zooveel de katoe
nen en wollen stoffen betrof, met 121/* pet. belast
waren, tegen respectievelijk 24 en 25 pet., aan de hef
fing waarvan alle artikelen, in deze categorie vallondo en niet van zoodanig cortificaat voorzien, onder
worpen waren; — terwijl in de tweede categorie wa
ren gerangschikt de artikelen, die minder geacht
konden wordon een tak van Nederlandsche industrie
uittomakon, en dio, naar mate de aanvoer recht
streeks van Nederland of van elders geschiedde, be
last waren met een recht van 6 in het eerste en van
12 pet. in liet tweede goval. Voor de voortbrengselen
van den Indischen archipel en van de landen beoos
ten do Kaap do Goede Hoop golden dezelfde begin
selen, zoodat steeds do rcohtstreeksche aanvoer van
de plaats van oorsprong der goederen daardoor word
begunstigd.
Nagenoeg dertig jaron achtereen, tot 1865, bleof
het in 1837 verordondo samonstel van bepalingen
onveranderd van kracht wat do hoofdzaak betreft*
Alleen de Nedorlandscho scheepvaartwet van 8 Aug.
1850, dio in Nederland niouw leven gaf aan handel
en scheepvaart door vrijheid van verkeer de plaats
to doen innemen van het vroegere stelsel van uitslui
ting, bracht ook voor Ncd.-Indië een niet onbelang-
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rijke wijziging van den bestaanden toestand mede,
in zooverre de schepen van staten, die aan zekere
voorwaaiden jegens de Nederlandsche nijverheid
wilden voldoen, voortaan als Nederlandsche schepen
zouden belast worden; maar deze wijziging deed al
lerminst de klachten verstommen, die van den aan
vang af, zoo door eigen landgenooten als door vreem
delingen, tegen do tariefregeling van 1837 werden in
gébracht. Ook bij het Opperbestuur vonden die
klachten weerklank, en de Volksvertegenwoordiging
achtte het vraagstuk van het Indische toltarief eene
zaak van zoo overwegend belang, dat op haar aandrang in de scheepvaartwet van 1S50 de bepaling
werd opgenomen (art. 5), dat in de bestaande kolo
niale tarieven der rechten van in- ,uit- en doorvoer
geen verandering zou mogen gebracht worden dan
bij de wet, en de Gouv.-Gen. alleen in dringende om
standigheden bevoegd zou zijn die tarieven tijdelijk
te wijzigen. Nog stelliger luidde het in het Regeeringsreglement van 1854, dat in art. 129 imperatief
voorschreef: „De tarieven van in-, uit- en doorvoer
, worden vastgesteld door de wet”; maar het duurde
verscheidene jaren alvorens aan dit wetsvoorschrift
uitvoering werd gegeven.
Het was intusschen niet de Regeering alleen, die
schuld droeg aan deze vertraagde afdoening der
zaak. Reeds in 1855 legde zij aan do Nederlandsche
Kamers van Koophandel de vraag voor, of er in ver
band met de toenmalige omstandigheden bezwaren
bestonden tegen de opheffing van het stelsel van dif
ferentieele inkomende rechten, en zoo ja, welke? De
bij haar ingekomen antwoorden luidden over het al
gemeen niet gunstig, en de zaak bleef dus hangen tot
het jaar 1858, toen de Regeering een ontwerp deed
gereed maken, waaraan het beginsel ten grondslag
lag, dat bij aanzienlijke verlaging van het rechten
cijfer, afschaffing der differentieele rechten het oog
merk zijn moest door eene herziening dor tarieven te
bereiken. Alle bescherming, meende zij, moest bij den
invoer na driejarigen overgang ophouden, terwijl al
leen voor zeer enkele invoerartikelen, met name
voor de katoenen stoffen, een langzamer overgang
kon worden toegelaten.
In den loop van 1859 werd dit plan ook tor kennis
gebracht van belanghebbenden in Indië, wier oor
deel, zooals te verwachten was, zeer uiteenliep. De
door de Indische Regeering geraadpleegde autoritei
ten, ofschoon ten volle de wenschelijkheid beamende
om een eind te maken aan de toenmaals op het stuk
der rechtenheffing bestaande „chaos van verwarring,
waarin,” zooals Minister Rochussen zich ter zitting
der Tweede Kamer van 14 Dec. 1858 uitdrukte,
„schier geen ambtenaar, zelfs tot het speciale vak
behoorende, den weg kon vinden”, waren vrij alge
meen de opvatting toegedaan, dat het Regeeringsontw'erp „in zijn milden zin”, te ver ging. Daarente
gen gaven een zeventiental Bataviasche handelshui
zen bij een door hen aan den Koning ingediend adres
van April 1859 (in extenso te vinden in het Bijblad
van de Economist van 1860, bl. 36) van hun kant te
verstaan, dat zij van de aanneming van het te hun
ner kennis gekomen „Voorloopig ontwerp van wet
tot regeling der inkomende en uitgaande rechten in
„Nederlandsch-Indië” de heilzaamste gevolgen ver
wachtten voor den verderen vooruitgang van den
handel en de welvaart der kolonie en van hare bewo
ners. Met nadruk werd in dit adres betoogd, dat „la„ge inkomende rechten op zich zelve een weldaad
„zyn voor millioenen bewoners van Indië door de
„eerste levensbehoeften, zooals kleeding enz. in hun
„bereik te brengen tot prijzen, die meer geëvenre-

„digd zijn aan hunne middelen om zich dezelve te
verschaffen”, — cene zeker volkomen onbetwistbare
stelling, die eenige jaren later den heer E. de Waal in
zijne Aanteekeningen over Koloniale onderwerpen
deel I, bl. 104 (’s Grav. 1865) tot de slotsom deed ko
men, dat door handhaving van het differentieel©
recht op vreemde lijnwaden, door de Nederlandsche
katoen-f antaisie, zooals hij het noemt, de bevol
king van Java in een tijdvak van 25 jaren een bedrag
van nagenoeg veertig Millioen gulden betaald heeft
als premie, opdat in Nederland de katoennijverheid
inheemsch mocht worden *). Dat met de ontluiking
en den bloei dier nijverheid een groot belang van het
Nederlandsche volk cn den Nederlandschen Staat ge
moeid was, valt niet te betwisten; maar wel betwist
baar was de rechtmatigheid van de vroeger alge
meen gehuldigde opvatting, dat de bevolking van
Indië ten deze het gelag had te betalen.
In Nederland deed het bekend worden van het wijzigingsontwerp der Regeering zooveel stemmen er
tegen opgaan, dat men het geraden achtte om de
zaak in statu quo te laten, totdat zij zes jaren later
door den Minister Fransen van de Putte weder werd
ter hand genomen. Onder dagteekening van 24
Sept. 1864 namelijk werd bij Kon. Boodschap aan de
Tweede Kamer ter overweging aangeboden een ont
werp van wet tot vaststelling der tarieven van in-,
uit- en doorvoer in Nederlandsch-Indië, vergezeld
van eene door Minister Van de Putte geteekende Me
morie van toelichting, die ook thans haar belang nog
geenszins heeft verloren, want zij bevat een breed
gemotiveerde bestrijding van het sedert weder dik
werf ter sprake gebrachte denkbeeld van een vrij
handelsverkeer tusschen moederland en kolonie
binnen beider tolgebied, met rechtenheffing alleen
van goederen uit den vreemde aangebracht.
Nederland en Indië, zoo heet het bij do voorstan
ders van dit denkbeeld, zijn één. Hot Koninkrijk dor
Nederlanden bestaat in Europa uit de elf provinciën,
doch de overzocsche bezittingen maken daarvan
evenzeer deel uit. Gelijk nu van bescherming dor Ne
derlandsche industrie geen sprake kan zijn, wanneer
een lading van Amsterdam vrij van rechten te Rot
terdam wordt toegelaten, maar van buiten het Ne
derlandsche tolgebied ingevoerd aan rechten is on
derworpen, zoo valt daaraan ook niet te denken,
wanneer in Indië Nederlandsche voortbrengselen
vrijdom genieten cn daarentegen de vreemde met
rechten worden bezwaard.
Tegen deze opvatting nu word door Minister Van
de Putte met nadruk opgekomen. „Nederland en In
dië”, dus leest men in zijne Memorie van toelichting,
„mogen staatkundig één rijk uitmaken, op admini
stratief en economisch terrein zijn zij dit zeker niet.
„Eene vrijstelling dus bij voorbeeld van Nederland
sche lijnwaden op Java, bij behoud van een recht
„op vreemde stoffen, zou alleen de strekking hebben
„om aan de lijnwaadfabricatic hier te lande eene
„voortdurende bescherming te verzekeren. Het recht
„op vreemde lijnwaden, ja alle rechten zouden voor
gaan differentieele rechten zijn”, en het was juist do
trapsgewijze afschaffing der bestaande differentieele
rechten, die een der grondgedachten van het inge-
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*) De berekening van den heer De Waal voort
hollende kwam de heer H. A. Wijnne in de Econo
mist van 1871, deel II, bl. 898, tot de slotsom, dat
tot en met 1870 de instandhouding van de Ncderlandsche katoennijverheid aan de ingezetenen van
Ned.-Indië op een offer van bijna ƒ 50 millioen is te
staan gekomen.
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•diende wijzigingsontwerp uitmaakte. Dienovereen
komstig zou, volgens dat ontwerp, liet tot dusver ge
vigeerd hebbend normale invoerrecht van 12*/2 en
25 pet. voor lijnwaden en van 12 en 24 pet. voor an
dere artikelen worden toruggebracht,- zoowel voor
die artikelen als voor lijnwaden tot 10 en 20 pet. ge
durende de jaren 1866, 1867 en 1868, en daarna tot
10 en 16 pet. gedurende 1869 en volgende jaren. Dit
gold alleen de artikelen, waarvoor, naar het oordeel
der Regeering, bescherming nog niet kon worden
ontbeerd (zooals aardewerk, glas en glaswerk, ijzer
en koperwerk, leder en lederwerk, manufacturen
van katoen en wol, staal- en zinkwerk, papier, enz.
enz.), terwijl daarentegen zonder overgang zou wor
den opgeheven het bestaande verschil van rechten,
vooreerst voor artikelen, waarin Nederland, hetzij
blijkens groote uitvoeren naar onbeschermde mark
ten, hetzij uit den aard der zaak, een natuurlijk over
wicht heeft; ten andere voor artikelen, wier uitvoer
naar Indië met certificaat te weinig belangrijk is om
van de opheffing van het verschil van rechten noemenswaardigen invloed te vreezen op de moederlandsche nijverheid. Voor zoover de onder deze ru
briek vallende goederen niet geheel van rechten vrij
gesteld of op andere wijze bij het gewicht, de maat of
de hoeveelheid, belast zouden worden, wenschte do
Regeering ze aan een uniform ad- valorem- recht van
6 % tc onderwerpen, met uitzondering evenwel van
enkele artikelen, als eetwaren en provisiën, en reuk
werken, die 10 pet. zouden hebben te betalen. In
verhouding zouden do bij het gewicht enz. belaste
artikelen, als gambir, gedistilleerd, tabak, snuif en
sigaren, wijn, enz. met een aanmerkelijk liooger recht
worden belast.
Met betrekking tot do uitvoerrechten werd in het
Regecringsontwerp uitgegaan van het beginsel om
de heffing er van te beperken tot artikelen, die geheel
of bijna uitsluitend voor het gebruik buiton den Ar
chipel bestemd zijn, ten eindenden inlandschen han
del zooveel mogelijk vrij te laten in zijne bewegin
gen. Do toepassing van dit boginsel bracht al dade
lijk een zeer belangrijke vereenvoudiging van het be
staande tarief mede. De daarin opgonomen ruim der
tig artikelen werden ingekrompen tot zeven, met na
me: huiden, indigo, koffie, suiker, tabak, tin en vo
gelnestjes, maar met betrekking tot het van deze ar
tikelen te hellen uitvoerrecht, bleef alles vrijwel bij
het oude. Op de twee hoofdproducten van uitvoer,
suiker en koffie, bedroeg het verschil van rechten 6
pet.; suiker was vrij naar Nederland, maar betaalde
0 pet. bij uitvocr naar den vreemde; koifio betaalde
naar Nederland 6, naar elders 12 pet. van de waarde.
Dit laatste recht nu achtte de Kegccring te hoog om
te kunnen worden gohandhaafd, en zij stelde dus
voor het terug to brengen tot 9 pet.; maar verlaging
van het uitvoerrecht op suiker kwam haar in het be
lang van den fiscus niet mogelijk voor, on den tot
dusver geheel vrijen uitvocr naar het moederland to
bezwaren achtte zij, om do ter zake in hare Memorie
van Toelichting aangevoerde beweegredenen, al
mede onraadzaam. De rechten op suiker zouden dus
voorshands onveranderd blijven.
In velerlei opzicht kwam liet door Minister Fran
sen van de Putte ingediende wetsontwerp tot vast
stelling van hot Indische toltariof aan hcrhaaldolyk
geopperde wenschen en eischcn van den kant dor
Volksvertegenwoordiging tegemoet. Vooral de aan
dat ontwerp ton grondslag liggende gedachte om één
algomccn tarief voor het geheelo Nederlandsoh-In- .
■discho tolgobied in do plaats to doen treden van do
reeks verordeningen, waarmedo handelaren on amb
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tenaren bij hunne onderlinge aanrakingen rekening
hadden te houden, vond, blijkens het Voorloopig
Verslag der Tweede Kamer, bij schier allo leden on
voorwaardelijke instemming. Ook in Indië werd het
voornemen om „de onderscheidene verspreide tarie
ven, „die een waren chaos vormen, tot één geheel te„rug te brengen” met groote ingenomenheid begroet;
maar voor hot overige deed de kennisneming van het
om advies naar Indië gezonden ontwerp menigvul
dige bezwaren rijzen, waarvan de Bataviasche Ka
mer van Koophandel rekenschap gaf in twee aan den
Gouv.-Gen. ingediende adressen van 7 Dec. 1864 n°.
140 en 23 Maart 1865 n°. 57, het eerste voornamelijk
strekkende om op te komen tegen de bestendiging
van de in haar oog onrechtmatig hooge rechten op
koffie en suiker bij uitvoer naar elders dan Neder
land ; en het tweede een uitgewerkt betoog bevatten
de tegen differentieele invoerrechten ter bescherming
van do moederlandsche nijverheid. De noodzakelijk
heid dier bescherming, in vroegere jaren althans,
werd door do Kamer niet ontkend, „maar”, dus
merkte zij op, „had Nederland zooveel belang bij een
„beschermend stelsel om daarmede het doel te be
reiken, dat do Javaanscho bevolking Nedcrlandsch
„fabricaat gebruikt, dan zou eigenaardig daar eene
„premie op don uitvoer zijn kunnen worden gesteld,
„in plaats van die premie te laten betalen door don
„consument in Indië”. (Verslag van de Kamer van
Koophandel te Batavia over 1864, bl. 410). De Semarangsche Kamer van Koophandel en Nijverheid
besprak de zaak in gelijken geest, on beider „oven
„bezadigde als belangrijke adviezen” (Memorie van
Antwoord Bijl. Handelingen 1864/5, bl. 1159) legden
bij den Minister genoeg gewicht in de schaal om hem
bij gewijzigd ontwerp van wet, den llden April 1865
ingediend, het recht op suiker bij uitvoor naar nietNederlandsche havens te doen terugbrengen tot 3
pet., „waardoor, in den geest der tariefsherziening,
„het differentieel recht ook ten aanzien der suiker
„zou worden getemperd”. Daarentegen behoefde in
laatstbedoeld opzicht met betrekking tot do koffie,
naar ’s Ministers oordeel, niet verder to worden gogaan dan in zijn oorspronkelijk ontwerp was voor
gesteld.
Behalve enkele aangebrachte wijzigingen van lou
ter technischen aard bleef dit ontwerp zoo goed als
onveranderd gehandhaafd, ook wat betreft do daarin
opgenomen bepalingen, dat op de in- en uitvoer
rechten geen opcenten zouden worden geheven,
waardoor dus voor goed con eind word gemaakt aan
do heffing van de steeds zooveel aanstoot gegeven
hebbendo additioneele rechten ten behoeve van een
nimmer aangelegd fonds voor havenwerken, enz.; —
dat de entrepot- en overscheepsrechton en de waag
gelden voor don vervolge werdon afgeschaft; — dat
bij den doorvoor geen rechten zouden verschuldigd
zijn; — en dat het bestaande stelsel van vrijhavons
(zie VRIJHAVENS), zou wordon bestendigd, „ton
„einde den bloei van havens, waar eenmaal volko„komen vrije liandelsbcweging word toegelaten, niet
„door eono belasting op de invoer- en uitvoorrechten
„in do opkomst to stuiten”.
Mot overgrooto meerderheid (49 tegon 8 stom
men) vereenigdo de Tweede Kamor zich met het al
dus horzione ontwerp, dat ten slotto word do wet van
3 Juli 1865 Ind. Stb. n° 99, in werking gotreden op 1
Januari 1866. Aan do wet was do bepaling toegovoogd, dat zij voor don len Jan. 1S72 zou worden
herzien, doch door herhaald uitstel is zy tot 1 Jan.
1874 van kracht gobloven.
Op 1 Jan. 1874 trad een niouwo tarief wet in wor-
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king, de tariefwet van 17 Nov. 1S72, de tariefwet,
welke nog steeds, zij het gewijzigd, geldt en waardoor voor goed aan de heffing van difïerentiecle rech
ten, zoo bij den in- als bij den uitvoer, een eind werd
gemaakt. De gronden, waarop de Regeering den tijd
gekomen achtte om met dat stelsel toen definitief te
breken, werden breedvoerig uiteengezet in de Memo
rie van Toelichting door Minister Van Bosse, toege
voegd aan het bij Kon. Boodschap van 18 Oct. 1871
aan do Tweede Kamer ingediende ontwerp van de
zooeven genoemde wet, waaraan ten grondslag lag,
behalve afschaffing van alle difïerentieele in- en uit
voerrechten, de heffing van een normaal invoerrecht
van 10 pet. van de waarde van de meeste der in het
tarief opgenoemde artikelen, en van 6 pet., waar be6taando tractaten dit noodzakelijk maakten, alsme
de voor alle niet genoemde goederen, en behoud van
het tarief van uitvoerrechten met uitzondering van
het recht op koffie, dat voortaan naar het gewicht
zou geheven worden tot een bedrag van ƒ 3 per 100
kilogram, en van het recht op de suiker, die zoowel
bij uitvoer naar Nederland als bij uitvoer naar elders
30 centen per 100 kilogram zou hebben te betalen,
terwijl als nieuw belast uitvoerartikel de thee met
een recht van ƒ 1 per 100 kilogram in het voorgestel
de tarief werd opgenomen.
’s Ministers Memorie van Toelichting ging verge
zeld van de adviezen door verschillende autoriteiten
en collegiën, zoo in Nederland als in Indië, over zijn
voorloopig herzieningsontwerp uitgebracht. Blijkens
het advies van de Bataviasche Kamer van Koophan
del en Nijverheid door haar onder dagteekening van
13 Juli 1870 n°. 54 aan den Gouv.-Gen. ingediend,
was „het overgroot gedeelte van het handelend pu
bliek der hoofdplaats van Ned.-Indië” van oordeel,
dat met het stelsel van difïerentieele uitvoerrechten
niet alleen behoorde te worden gebroken, maar in de
Indische tariefwet behoorde te worden overgenomen
de bepaling van de Nederlandsche tariefwet van
1862 Ned. Stb. n°. 170, dat op den uitvoer in het ge
heel geen rechten zouden worden geheven. Noch
met de belangen van Indië, noch met de begin
selen van een gezonde, vrijzinnige handelspolitiek
was het belasten van den uitvoer te verdedigen;
maar daarentegen schonk de Bataviasche Kamer
hare volle adhaesie aan het voornemen om met ver
lating van het stelsel van differenlieele invoerrech
ten, in den vervolge voor alle goederen onverschil
lig hunne herkomst, een uniform recht te doen heffen
naar den maatstaf van 10 pet. van de waarde, zooals
dit ook in de bedoeling der Regeering lag. Doch van
dit plan werd bij de behandeling van haar ontwerp
in Nederland te elfder ure afgeweken, omdat de over
weging gold, dat zoodoende de Nederlandsche indus
trie wel haar vreemden concurrent, die op dat oogenblik nog een invoerrecht van 16 pet. had te voldoen,
zag bevoordeeld, doch niet tevens zelf eenige ver
lichting ondervond door vermindering van de rech
ten, die op haar eigen fabrikaat drukten, en het is
deze overweging, die den inmiddcLs weder aan het
bewind gekomen Minister Fransen van de Putte aan
leiding gaf, om zeer kort voor de behandeling van
het ontwerp, een nota van wijziging in te dienen,
waarbij het beginsel eener gelijke heffing naar den
maatstaf van 6 pet. der waarde werd aangenomen,
— een beginsel, dat in de Kamer niet onaangevoch
ten bleef, doch waarmede zij zich ten slotte vereenigde door art. 1 van het regeeringsontwerp met 38 te
gen 34 stemmen aan te nemen, nadat met 65 tegen 6
stemmen was verworpen een amendement om op den
vroeger reeds aangeprezen voet (zie boven) eenheid
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van tolgebiccl tusschen Nederland en Indië tot
grondslag van liet Indische toltarief aantenemen.
Met betrekking tot het uitvoerrecht bleef het oor
spronkelijk ontwerp der Regeering onveranderd ge
handhaafd. Een voorstel tot afschaffing van alle uit
voerrechten werd met 46 tegen 24 stemmen verwor
pen, eene poging om ten minste het nieuw opgeno
men artikel thee uit het tarief te lichten, mislukte,
daar een met dat doel ingediend amendement als
verworpen moest beschouwd worden, wijl tot twee
malen toe de stemmen staakten.
Op 1 Jan. 1874 trad de nieuwe tariefwet, zooals
zij onder n°. 35 in het Indische Staatsblad van 1873
is opgenomen, in werking, en hiermede kwam Indië
voor het eerst sedert de vestiging van het Nederlandsch gezag in het bezit van een zuiver fiscaal ta
rief, waaraan alle toeleg om do Nederlandsche nijver
heid en de Nederlandsche productenmarkt te be
gunstigen en te bevoordeclen vreemd was. In dit op
zicht bleef de wet van 1873 tot heden onveranderd
van kracht; maar inmiddels zijn de tarieven zelf her
haaldelijk herzien en gewijzigd.
Reeds in 1879 achtte de toenmalige Minister van
Koloniën Van Rees het geraden om het tarief van
uitvoerrechten aan te vullen met de heffing van een
recht van 5 pet. der waarde van gom en harssoorten,
specerijen en drogerijen, gambir, hout, ivoor, neus
hoorn, peper, pinangnoten en rotting; doch zijn ter
zake ingediend ontwerp van wet genoot van den
kant der volksvertegenwoordiging een weinig gun
stig onthaal, terwijl de handel in Nederland er met
nadruk tegen in verzet kwam, blijkens een door do
voornaamste handelshuizen to Amsterdam aan do
Tweede Kamer ingediend bezwaarschrift van Jan.
1880. Den 19den April daaraanvolgende werd
Js Ministers voorstel dan ook met groote meerder
heid verworpen.
Een gunstiger onthaal viel ten deel aan hot ontv, 0 rp van wet tot wijziging van do tarieven van inen uitvoerrechten in Ned.-Indië, dat bij Kon. Bood
schap van 11 Oct. 1885 aan de Tweede Kamer werd
ingediend, en dat blijkens do daaraan tucgcvocgde
Memorie van Toelichting van Minister Sprenger van
Eyk ten doel had om door verhooging van sommige
invoerrechten to geraken tot versterking der inkom
sten van Ned.-Indië, en om het tarief van uitvoer
rechten to herzien in verband met de veranderingen,
die sedert 1873 zoowel in de industrie als in do
prijzen der aan rechten onderworpen stapelproducten waren gekomen. Wat de invoerrechten aan
gaat strekte ’s Ministers voorstel om het normale in
voerrecht van 6 pet. to brengen op 10 pet. der waar
de, behoudens eenig noodzakelijke uitzonderingen,
waaronder zeer bepaaldelijk de manufacturen wer
den gerangschikt, daar eene verhooging van het in
voerrecht voor katoenen en wollen lijnwaden, naar
’s Ministers oordeel, speciaal voor inlanders een aan
zienlijke verzwaring van druk zoude medebrengen.
Bovendien zou de Nederlandsche industrie worden
blootgesteld aan de nadceligo invloeden van een vorliooging van het invoerrecht, v/ijl in dat geval mindero qualitciten in grootero, en betere in mindere
hoeveelheden zouden worden verkocht, en op deze
gronden scheen het volgens do Memorie van Toe
lichting aanbeveling te verdienen het invoerrecht op
manufacturen onveranderd to laten.
Waren do voorgestelde wijzigingen van het in
voerrecht zoodoende van niet zeer ingrijpenden aard,
met betrekking tot hot uitvoerrecht was dit wel het
geval, want het Regeeringsontwerp strekte tot ver
laging van het recht op de suiker op do helft, en van
i
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do koffie op één derdo van liet bestaande recht, en
tot de geheele afschaffing van het recht op de thee.
Toch wekte het bij velen teleurstelling dat de Regeering niet een stap verder had gedaan, door ten min
ste alle cultuurproducten vrij te stellen van uitvoer
recht. De wonschelijkheid van een dergelijken door
de tijdsomstandigheden dringend noodig geworden
maatregel, werd omstandig betoogd in eene door het
Kamerlid J. T. Cremer aan het Voorloopig Verslag
toegevoegde nota, maar het gelukte hem niet zijne
zienswijze ingang te doen vinden bij do meerderheid
der Kamer, want een voorgesteld amendement strek
kende om behalve thee ook indigo, koffie, suiker en
tabak geheel van uitvoerrecht vrij te stellen werd
met 39 tegen 37 stemmen verworpen. De door de Regeering voorgesteldc wijzigingen van hot uitvoer
recht werden ton slotte onveranderd aangenomen,
evenals de voorgestelde verhooging van sommige in
voerrechten, met uitzondering alleen van het artikel
aardewerk, waarvan krachtens een aangenomen
amendement het recht bepaald bleef op 6 pet. in
plaats der voorgestelde 10 pet.
Nog slechts weinige maanden was hetgewijzigde tol
tarief (Ind.Stb. 188G n°. 107) in werking, of de Regeering zag zich door den drang der tijdsomstandighe
den genoodzaakt tot het beramen van maatregelen
ter bevordering der instandhouding van de suiker
cultuur op Java, in verband waarmede zij een tijde
lijke vermindering der op die industrie drukkende
lasten meende te moeten voorstellen, door haar met
ingang van 1 Juni 1887 gedurende tweo jaren vrij te
stellen van het uitvoerrecht van 15 centen per 100
kilogram. Aan dit voornemen hechtte do Tweede
Kamer hare goedkeuring niet alleen, maar zij verconigde zich zelfs met het voorgedragen amende
ment om den termijn van twee jaren tot vijf te ver
lengen, en mitsdien werd bij de wet van 25 Dec. 1886
(Ind. Stb. 1887 n°. 35) de heffing van het bij de Indi
sche tariefwet bepaalde uitvoerrecht op suikor ge
schorst tot 1 Juni 1892, welke termijn bij do wet van
5 April 1892 (Ind. Stb. n°. 113) tot 1 Juni 1S93 en
daarna bij de wet van 30 Dec. 1892 (Ind. Stb. n°. 290)
tot ultimo Dcc. 1893 verlengd werd. Met 1 Jan. 1894
werd het recht dus weder geheven en wol tot 1 Juni
1895, toen het ingevolge do wet van 20 April 1895
(Ind. Stb. n°. 88) andermaal voor een jaar geschorst
word, om op 1 Juni 1896 opnieuw in werking te tre
den, totdat eindelijk door de wet van 1 Ecbr. 1898
(Ind. Stb. n°. 65) liet uitvoerrecht van suiker voor
goed werd af geschaft, overeenkomstig het daartoe
door Minister Cremer ingediendo ontwerp, ter ad
structie waarvan in ’s Ministers Memorie van toolichting o.a. botoogd werd, dat een uitvoerrecht
alleen te vordedigen is, ingeval een land óf een na
tuurlijk monopolio voor het product bezit, óf althans
ton opzichte dor productie in oxcoptionecl gunstige
conditie vorkcort.
Inmiddels waren nog andere wijzigingen van het
rechten tarief door do Regeoring aanhangig gemaakt.
Blijkens een bij Kon. Boodschap van 19 Sept. 1894
aan de Tweede Kamer ingediend ontwerp van wet
achtte de toen aan hot bewind zijnde Minister Bergsma tot versterking der inkomsten van Ned.-Indiö
eono verhooging van sommige goederen van het ta
rief van invoerrechten noodzakolijk, on meende hij
tevens een terugkeer tot het uitvoerrecht van koffie
op het vroegere bedrag van ƒ 3 per 100 kilogram te
moeten aanbevelen.
Wat het invoerrecht aangaat strekto ’s Ministers
voorstel in hoofdzaak om de artikelen, dio tot dusver
een recht van 6 pet. haddon te voldoon, zooals aarde
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werk, meubelen, enz. voor den vervolge met 10 pet.
te belasten, uitgezonderd evenwel de manufacturen
en garens, waarvoor hij het te betalen invoerrecht op
slechts 8 pet. van de waarde wenschte vastgesteld te
zien. Dat het belang der inlandsche bevolking bij
eene verhoogde belasting der voor haar verbruik on
misbare lijnwaden inzonderheid was betrokken, ont
kende de Minister niet, maar aangezien do markt
waarde der manufacturen in de laatste jaren belang
rijk was verminderd, zou zijns inziens de lagere prijs
een in verhouding iets hooger recht voor den ver
bruiker gemakkelijker te dragen maken. Ook benadeeling der Nederlandsche industrie was van den
voorgestelden maatregel niet te duchten, wijl naar
zijne meening eene zoo geringe verhooging van het
invoerrecht aan den afzet van het artikel weinig of
niet schaden zou.
Met dat al ondervond ’s Ministers voorstel vrij al
gemeen een weinig gunstig onthaal. Vooral tegen
eene verhooging van hot uitvoerrecht op koffie ble
ken van den kant van „zeer vele” leden der Tweede
Kamer overwegende bezwaren te bestaan, waaraan
de Minister te gemoet kwam door het ter zake voor
gestelde artikel uit het ingediende wetsontwerp te
verwijderen. Daarentegen bleef hij de voorgestelde
verhooging dor invoerrechten handhaven; doch ter
zitting der Tweedo Kamer van 25 Oct. 1895 werd
het in behandeling gebrachte ontwerp met 5S tegen
14 stemmen verworpen. Voorshands bleef het be
staande rechtentarief dus onveranderd van kracht,
totdat de wet van 17 Nov. 1872, houdende vast
stelling der tarieven van in-, vut- en doorvoer in
Ned.-Indic, opnieuw eenige* wijzigingen onderging,
overeenkomstig drie ontwerpen van wet door Mi
nister Cremer in Sept. 1899 aan de Tweede Kamer
ingediend.
Het eerste ontwerp strekto tot algeheele opheffing
van do vrijhavens in hot oostelijk deel van don Indischen Archipel, door de reeds vroeger bevolen inlij
ving bij het tolgebied van de Minahasa en .het overi
ge gedeelte van de residentie Menado, ook uit te
strokken tot Makasscr (zie VRIJHAVENS); door
het tweede ontwerp, houdende nadere regeling van
het invoerrecht van zout in Ned.-Indie, wenschte de
Regeering eenige onregelmatigheden met betrek
king tot do heffing van dit middel in eon deel van het
tolgebied van Sumatra uit den weg te ruimen (zie
ZOUT); en het dorde ontworp, eindelijk, had ten
doel do heffing van uitvoerrechten van boschproducton mogelijk te maken in die buitenbezittingen,
waar hot bij do wot vastgesteldo tarief van uitvoer
rechten van kracht was: ceno wedoropvatting dus
van het in 1881 afgestomde ontwerp-Van Rees, doch
op beperkter voet, in zooverre Minister Cremer, ge
trouw aan de beginsclon indertijd uiteengezet in zijne
boven aangehaaldo nota van 1886, do in dat ont
werp voorgostoldo belasting van specerijen, peper
enz., van allo cultuurproducten in één woord, achter
wege liet, om haar alleen te willen doen hollen van
werkelijke boschproducton, waaronder hij, in tegen
stelling van cultuurproducten, dio voortbrengselen
wenschte verstaan te hobbon, wolko, zooal niet ge
heel door de natuur zonder conigo hulp van ’s menschenhaud voortgebracht worden, dan toch allcon
arbeid on weinig of geen kapitaal vereischon, zooals
benzoë, damar, gotah, gomelastiok on andoro gomon harssoorten, rotting, sago, enz. Al dorgolijke artikolon wonschto de Minister bij den uitvoer bolast te
zien met een recht niet to bovon gaande 10 pet. van
de waarde of een daarmedo overeonkomond bedrag..
Aan ’s Minislors voorstellen lieohtto do Kamer hare
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goedkeuring, cn zoo werden de drie bedoelde wets
ontwerpen de wetten van 30 Dcc. 1899 (Ind. Stb.
nos. 8, 9 en 10).
In 1901 werd het voorstel gedaan en aangenomen
tot afschaffing van de uitvoerrechten van indigo en
van koffie, zulks in verband met den achteruitgang
van deze beide cultures, welke hoofdzakelijk aan
oorzaken van blijvenden aard moest worden toege
schreven, zoodat van een eenvoudige schorsing der
uitvoerrechten geen heil was te verwachten. (Wet
van 30 Dec. 1901, Ind. Stb. 1902 n°. 36).
In 1906 werd wederom — thans door den Minister
Fock — een voorstel aanhangig gemaakt tot verhoo
ging van het tarief van invoerrechten, ter verster
king der geldmiddelen. Van de gelegenheid werd ge
bruik gemaakt om enkele redactie-wijzigingen en
verbeteringen in de tariefwet aan te brengen en om
eenige vrijstellingen in het leven te roepen, waarvan
de wenschelijkheid was gebleken. De invoerrechten,
waarvan het wetsontwerp de verhooging beoogde,
betroffen in de eerste plaats die artikelen (met uit
zondering van garens), welke reeds in 1894 door Mi
nister Bergsma — toenmaals zonder succes — voor
verhooging van invoerrecht in aanmerking waren
gebracht, namelijk aardewerk, bier, manufacturen,
meubelen (tijdens de schriftelijke behandeling van
het wetsontwerp werd hierop een uitzondering voorgesteld voor petroleumlampen), mineraalwater, rij
tuigen, Chineesche speelkaarten en wijn. Voor die
verhooging werden ongeveer weder dezelfde motie
ven aangevoerd als destijds waren naar voren ge
bracht. Alleen werd met de toenmaals gemaakte op
merkingen rekening gehouden. Zoo werd de post
aardewerk bij het voorstel gesplitst in „grof aarde
werk” en „ander aardewerk en porselein” en werd
enkel voor dit laatste het hoogste recht voorgesteld,
zijnde dit niet strijdig met het belang der Inlandsche bevolking; tijdens de schriftelijke behandeling
van het wetsontwerp werd echter dc wijziging in de
rechtenheffing voor aardewerk weder door den Mi
nister teruggenomen, omdat de onderscheiding in
„grof” en „ander” voor te veel geschillen ruimte
zou laten en als onderscheiding voor de heffing van
een verschillend invoerrecht onvoldoende en on
bruikbaar zou blijken. Eveneens werden van de ver
hooging van den post manufacturen enkele goederen
speciaal uitgezonderd, zooals stoffen (ellegoederen)
van katoen en half wol, alsmede katoenen molton de
kens, waarvoor het bestaande recht gehandhaafd
bleef in het belang van de Inlandsche bevolking.
Wat betreft het recht op wijn, kort vóór de behan
deling van het wetsontwerp werd dc voorgestcldo
verhooging door den Minister voorloopig terugge
nomen met het oog op verhoudingen met het buiten
land. Van die verhooging van het recht op wijn
kwam ten slotte niets. De andere artikelen, ten aanzien waarvan verhooging van invoerrecht word
voorgesteld, waren dranken en eetwaren, niet afzon
derlijk genoemd, goud en zilver, kleederen, reukwer
ken, tabak, thee, natte verfwaren, vleesch en zout.
Verder werden de vrije artikelen, photografie artike
len, paarden, en vee aan een invoerrecht onderwor
pen. Voor wat aangaat dranken, eetwaren, thee,
paarden, vee en vleesch zou de voorgestelde verhoo
ging volgens den Minister alleen ten laste van de ge
goede Europeesche en Chineesche bevolking komen.
Ten einde gezouten en gedroogde visch niet in de
verhooging te doen begrijpen, werd voor deze artike
len een nieuwe tariefpost opgenomen. Ten aanzien
van de tabak werd tijdens de schriftelijke behande
ling op het voorstel teruggekomen: de voorgenomen

verhooging van het recht op tabak bleef achterwege
en even7.00 de onderwerping van Manilla- en andere
sigaren aan één gelijk recht, dat voor Manilla’s de
helft en voor Hollandscho sigaren het dubbele van
het bestaande recht zou bedragen. Het recht op
Manillasigaren werd alleen verlaagd tot op het be
staande recht voor andere sigaren. De verhooging
van het invoerrecht op zout hield verband met het
monopoüo van dit artikel. Voor do artikelen petro
leum en gedistilleerd werden de tariefbepalingen in
overeenstemming gebracht met den bestaanden toe
stand in verband met den accijns van het Inlandsch
product. Do vorenbedoelde wijzigingen der Indi
sche tariefwet werden ten slotte belichaamd in de
wet van 25 Mei 1907 (Ind. Stb. n°. 263).
Inliet voorbijgaan zij hier nog vermeld dat, ter
versterking der Indische middelen, bij een Ind. Stb.
1906 u° 75 het uitvoerrecht van niet voor de inland sche markt bestemde tabak (ad f I.— per 100 K.G.)
uitgevoerd uit liet gewest Sumatra’s Oostkust werd
verdubbeld, met eene uitzonderingsbepaling voor
de producten van ondernemingen, van welke was aan
te nemen dat zij met niet al te gunstige resultaten
hadden gewerkt. Die maatregel werd genomen ten
einde do hooge winsten, welke gewoonlijk met Sumatra-tabak werden behaald, te treffen. Hij werd bij
Ind. Stb. 1908 n° 12 weder ingetrokken in verband
met de algemeene overwinstbelasting, welke in 1908
tegelijk met de inkomstenbelasting is ingevoerd.
(Zie onder INKOMSTENBELASTING.
In 1908 bij een wet van 31 Dec. van dat jaar (Ind.
Stb. 1909 n°. 95) volgde een wijziging van de tarief
wet ten aanzien van de posten gambir en zout. Het
invoerrecht op gambir, afkomstig van de buiten het
tolgcbied liggende eilanden der residentie Riouw en
Onderhoerigheden werd eenigszins verlaagd, ten
einde de achteruitgaande gambircultuur in den
Riouwarchipel te gemoet te komen. De wijziging van
den post zout diende om den invoer van klip- en
steenzout in het gebied van het zoutmonopolie too
te laten tegen betaling echter van zoodanig hoog in
voerrecht — gelijk aan dat van tafelzout — dat het
monopolie er niet door zou worden benadeeld.
Bij een wet van29Dec. 1911 (Ind.Stb. 1912 n°.207)
werd ing03teld een uitvoerrecht van / 0.03 per hecto
liter op pctroleumbenzine en petroleumgasolinc. Dit
recht diende om, waar, als tegenpraestatie voor do
niet verhooging van het invoerrecht op wijn, Frank
rijk een „tarif do faveur” zou toepassen op de uit
Nederl. Indië ingevoerde benzine en gasoline, do
producenten van die benzine en gasoline de Indi
sche schatkist te doen schadeloosstellen voor de ten
gevolge van de niet-verhooging van het invoerrecht
op wijn gederfde inkomsten.
Bij een wet van 26 Febr. 1914 (Ind. Stb. n°. 245)
werd nog andermaal nader verlaagd het invoerrecht
op gambir, afkomstig van de buiten het tolgcbied
liggende eilanden der residentie Riouw en Ondcrhoorigheden. Voorts werd bij een wet van 21 Dec.
1914 (Ind. Stbl. 1915 n° 219) een wijziging gebracht
in art. 2 der tariefwet met de bedoeling om in de
in art. 1 der wet genoemde streken der buiten
bezittingen heffing van invoerrecht van inlandsch
gedistilleerd, hoofdzakelijk afkomstig van Java,
mogelijk te maken, welk invoerrecht overigens voor
het geheele tolgcbied werd verhoogd tot / 75.— per
hectoliter van 50 pet sterkte. Ind. Stb. 1915 no.
225 [zie DRANKBESTRIJDING] Eindelijk werd
bij een wet van 15 Jan. 1916 Ind. Stb. n° 18 do
tariefwet nog eenigszins nader gewijzigd en aan.
gevuld ton aanzien van vrijstelling van invoerrecht

;•
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alsmede ten aanzien van de posten „mest” ei „verf
waren” van het tarief van invoerrechten.
Ten slotte zij hier nog vermeld dat de tariefwet,
zooals zij luidde vóór de daarin bij do Ind. Stb. 1912
n°. 207, 1914 n°. 245 en 1915 no. 219enNed. Stb.
1916 no. 18 aangebrachte wijzigingen, in haar geheel
opnieuw werd afgekondigd in Ind. Stb. 1910 n°. 79.
Het door den Nederlandschen wetgever vastgestelde en naar gelang van de omstandigheden gewij
zigde tarief van in- en uitvoerrechten in Nederl. Indië gold oorspronkelijk alleen voor het gebied ge
vormd door de eilanden Java en Madoera, het ge
west Sumatra’s Westkust, de tegenwoordige resi
dentie Tapanoeli, de tegenwoordige onderafdeeling
Singkel van het Gouvernement Atjeh en Onder■ hoorigheden, de residentie Benkoèlenyde residentie
Lampongsche districten, de residentie Palembang,
de residentie Banka en Onderhoorighcden, de assis
tent residentie Billiton en de residentie Zuidcr- en
Oosterafdeeling van Borneo. Die gedeelten van Ne
derl. Indië staan reeds opgesomd in artikel 1 der ta
riefwet, zooals die luidde in 1865. Geleidelijk werd
echter het tarief toepasselijk verklaard — en wel
door den Gouverneur Generaal — op andere deelen
van Nederl. Indië, zij het ook behoudens enkele bi-'
zondere bepalingen ten aanzien van den in-en uitvoer
van sommige artikelen in of uit sommige dier deelen
der kolonie. Zooals de tariefwet thans luidt na do
nieuwe afkondiging daarvan in Ind. Stb. 1910 n°. 79
berust de bevoegdheid van den Gouverneur Gene
raal tot die toepasselijk verklaring op de artikelen 7
en 8 der wet. De toepasselijk verklaring, behoudens
de bedoelde bizondere bepalingen, is nog eens neer
gelegd in de koloniale ordonnantie van 7 Dcc. 1910
Ind. Stb. 628 jis, de ordonnanties in Ind. Stb. 1911
nos. 289 en 501 en 1912 nos. 5 en 339. Dientengevol
ge worden op het oogenblik van wege het Nederl. In
disch bestuur in- en uitvoerrechten op den grond
slag van de. Indische tariefwet geheven in geheel Ne
derl. Indië met uitzondering alleen van het eiland
Wè (Gouvernement Atjeh en Ondcrhoorigheden), do
kust van het landschap Siak (Oostkust van Sumatra) van af de grens van het landschap Bangka tot
de Soengei Lakar, alsmede do'voor die kuststrook
gelegen eilanden, behoorendc de Siakrivier echter
tot liet gebied, waar rechten worden geheven, do
eilanden der residentie Riouw en Ondcrhoorigheden
en de ass.rCS. Zuid Nieuw Guincader residentie Amboina. (Zie VRIJHAVENS.) Do gezamenlijke gedeel
ten van Nederl. Indië, waar van wege het Nederl. In
dische bestuur in- en uitvoerrechten worden geheven,
worden aangeduid mot do uitdrukking „tolgobied”.
Alle goederen, welke in dat gebied ton verbruik wor
den ingevoerd, zijn onderworpen aan invoerrecht,
tenzij zij uitdrukkelijk zijn vrijgesteld. De vrijstelling
geschiedt om verschillende redenen met den aard of
het gebruik van het goed verband houdende. De be
laste goederen zijn in twee groote rubrieken onder
scheiden, de goederen, waarvan per zekere hoeveel
heid een vast bedrag aan invoerrecht — specifiek
recht — verschuldigd is, on dc goedoren, waarvan
een bepaald percentage der waarde wordt gcëiacht.
De goederen, waarvan „specifieke” rechten worden
geheven, zijn slechts een veertiental. Over hot alge
meen zijn het luxe artikelen als kaarsen, thee, kaar
ten, bier, mineraalwater, wijn, of artikelen, waarvan
de staat zich den alleenverkoop voorbehoudt, als
opium en zout, on is de belasting nog al hoog. Van do
naar do waardo belaste goederen bedraagt het gehe
ven percentage voor de hoogst belaste goederen 12%
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der waarde, voor andere 10 %, voor een enkel artikel
8 % en eindelijk 6 % voor een groot aantal in het ta
rief speciaal genoemde artikelen, benevens voor alle
andere artikelen, welke niet afzonderlijk in het ta
rief zijn vermeld.
Is de helling van invoerrecht van de ingevoerde
artikelen regel, daarentegen is de heffing van uit
voerrechten van de uitgevoerde goederen uitzonde
ring. Wat Java en Madoera en Bali en Lombok.betreft, geschiedt zij slechts voor de'artikelen huiden,
petroleum-benzine en petroleum-gasoline, tin, vogel
nestjes en niet voor de inlandsche markt bereide,
d.w.z. ongekorven tabak; wat de Buitenbezittingen
zonder Bali en Lombok aangaat, geschiedt zij voor
de vijf genoemde artikelen en bovendien voor som
mige bosch- en andere producten door den Gouver
neur Generaal aangewezen. Alle andere goederen
gaan vrij van rechten uit.
Een artikel der tariefwet van 1872 (art. 9, later in
Ind. Stb. 1910 n°. 79 geworden art. 12) hield in dat
voor hare toepassing en tot waarborg tegen ontdui
king der rechten het noodigo zou worden geregeld bij
koloniale ordonnantie. Lr verband daarmede werd
bij ordonnantie van 13 Dec. 1873 (Ind. Stb. n°. 241)
een algemeen reglement op de heffing en verrekening
o.a. der in- en uitvoerrechten uitgevaardigd. We
gens dc omslachtige en ingewikkelde formaliteiten
gaf dit reglement intusschen al dadelijk tot groote
ontevredenheid van den kant van den handel aan
leiding. Reeds spoedig dan ook was de Regeering er
op bedacht een herziening van dit reglement in be
raad te nemen, waartoe zij in overleg trad met be
langhebbenden door tusschenkomst van de Kamers
van Koophandel en Nijverheid. Het duurde echter
geruimen tijd vóór de zaak haar beslag kreeg, want
eerst met ingang van 1 Jan. 18S3 trad eene nieuwe
regeling in werking, vervat in de ordonnantie van 1
October 1882 (Ind. Stb. n°. 240). Die regeling, welke
thans nog van kracht is, gaat uit van het beginsel,
ook reeds in het Regeeringsreglement van Ned. Indië
(art. 130) gehuldigd, dat de toelating ten handel van
vreemde schepen in de Nederl. Indische havens, af
hankelijk wordt gesteld van de vraag of in een be
paalde haven voldoende bestuursmiddelen aanwezig
zijn om bescherming te verlcenen en de rechten van
den fiscus te verzekeren. In verband daarmede wor
den dc havens in Nederl. Indië onderscheiden in ha
vens voor den algemeenen handel geopend en havens
voor den algemeenen handel gesloten, en worden die
geopende havens, voor zooveel hot tolgebied betreft,
weder onderschcidon in havens, welke geopend zijn
èn voor den algemeonon invoer èn voor den alge
meenen uitvoer, en die, welko geopend zijn wel voor
den algemcenon uitvoer, doch slechts voor een be
perkten invoer. (Zie verder het artikel HANDEL EN
SCHEEPVAART.) Verder bevat do regeling in zes
hoofdstukken do algemeene bepalingen op het stuk
der rcchtenhcfïing, welke zonder onderscheid gelden
voor al de havens, tot welko do regeling zich uitstrekt, terwijl in tweo afzonderlijke reglementen, A
en B, is opgenomen al wat overigens nog is in acht te
nemen: in reglement A datgene wat is in acht to ne
men in do acht plaatsen van groote handelsbeweging
Batavia, CheribQü.-Semarang, Soerabaja, Padang,____
Belawan, Makasser en Menado, in reglement B datgeno wat is in acht to nemen ïn de overige geopondo
havens. Het reglement A is gebaseerd op hot stolsel
van do verplichting tot eigen aangifte door den im
porteur of exporteur van do voor clo belastingheffing
benoodigdo gegovens, het reglemont B daarentegon
op het stelsel van ambtelijko opneming der in- of uit-
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gevoerde goederen. De reden, dat het reglement A
slechts voor enkele plaatsen is geldend verklaard, is
deze, dat het stelsel van eigen aangifte eene commis
sie voreischt tot beslechting van eventucele geschil
len tusschcn den belastingschuldige on de douane
omtrent de soort of waarde van goederen en voor een
zoodanige commissie waren slechts op groote han
delsplaatsen de noodige elementen beschikbaar.
Gelegenheid tot opslag in publiek entrepot bestaat
in alle havens, waar het douanereglement A van toe
passing is, uitgezonderd te Belawan. In havens, waar
het reglement B vigeert, bestaat zoodanige gelegen
heid niet, enkele speciale uitzonderingen daargelaten
met name Singkel, Gorontalo, Tcrnate, Amboinajsn
Bandaneira. Op sommige der plaatsen, waar pu
blieke entrepots zijn gevestigd, kan ook wel vergun
ning worden verkregen om lokalen als particulier
entrepot te bezigen, maar alleen voor petroleum.
Die als particuliere entrepots gebezigde lokalen wor
den èn door de belanghebbenden èn door de admi
nistratie gesloten.
Met den dienst der in- en uitvoerrechten gaat ge
paard de dienst deraccijnzen,die eerst in de latere ja
ren een niet onbelangrijke plaats onder de lands
inkomsten zijn gaan innemen. Zie verder A c c ij nz e n blz. 257.

:
Met de algemeene leiding van den dienst der in- en
uitvoerrechten en accijnzen is, onder de bevelen van
den directeur van financiën, belast een hoofdamb
tenaar, chef van den dienst, die den titel voert van
hoofdinspecteur der in- en uitvoerrechten en accijn
zen. Hij wordt in de uitoefening van zijne functiën
bijgestaan door twee inspecteurs, van wie de oudste
in benoeming bij afwezigheid, verhindering of ont
stentenis van den hoofdinspecteur als diens vervan
ger optreedt, alsmede door inspecleurs-afdeelingschefs en adjunct-inspecteurs, wier aantal jaarlijks bij
de begrooting wordt bepaald. Het toezicht op en de
leiding van den plaatselijken dienst zijn opgedragen,
op enkele voorname plaatsen aan controleurs der
douane en elders aan de hoofden van gewestelijk be
stuur. De eigenlijke heffing der rechten geschiedt
door ontvangers der in- en uitvoerrechten en ac
cijnzen.
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De opbrengst van de inkomende en uitgaando
rechten bedroeg in 1817, het eerste jaar na het hor
stel van het Nederlandsche gezag in den Indischen
Archipel, nog slechts ƒ 432.000, doch was bereids in
1820 tot ƒ 1.672.000 gestegen. Gedurende de eerst
volgende tien jaren, 1821—30, kwam gemiddeld per
jaar een bedrag van / 2.575.000 wegens geheven rech
ten aan ’s lands kas ten goede, terwijl in het daarop
volgende tienjarig tijdvak, 1831—40, dit bedrag tot
gemiddeld ƒ 4.675.000 per jaar klom. Ten deele ech
ter was die vooruitgang louter fictief, in zoover er
ook onder begrepen is het uitgaand recht over do
producten, die na 1830 door de Nederlandsche Han
delmaatschappij voor rekening van het Gouverne
ment naar Nederland werden geconsigneerd. In ste
de dat de storting van dat recht in geld geschiedde,
werd daarvoor een som opgegoven, die bij ’s lands
kas als gereed geld werd aangenomen; doch eerst
met 1836 zijn de fictief geheven rechten afzonderlijk
bekend gemaakt, terwijl 1874 het laatste jaar ie,
waarover een dergelijke opgaaf in de Koloniale Ver
slagen voorkomt; Gedurende de jaren 1841/50 werd
gemiddeld per jaar aan geïnde rechten geboekt
ƒ 6.975.000, doch kwam .feitelijk slechts gemiddeld

/ 4.9S0.000 aan ’s lands kas ten goede, en voor liet
tienjarig tijdvak 1851/60 bedroegen deze cijfers res
pectievelijk ƒ 8.785.000 en ƒ 6.770.000, welke cijfers,
even als al de voorafgaande, alleen betrekking heb
ben op Java en Madoera. Omtrent do rechtenheffing
op de Buitenbezittingen zijn, voor zoover bekend,
geen afzonderlijke gegevens van vroegere jaren be
schikbaar. Een splitsing ter zake wordt voor het
eerst aangetroffen in het Koloniaal Verslag, dat door
Minister Do Waal bij missive van 6 Oct. 1868 aan de
Tweede Kamer werd ingediend, en met gebruikma
king van de toen verstrekte en sedert geregeld voort
gezette gegevens is het volgende overzicht samenge
steld van hetgeen wegens de heffing- van in- en uit
voerrechten werkelijk door ’s lands kas is genoten.
Java en
Madoera
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

8.101.000
7.403.000
6.369.000
7.148.000
7.120.000
6.805.000
5.345.000
5.027.000
5.181.000
6.111.000
7.304.000
7.841.000
8.416.000
7.722.000
7.447.000
7.795.000
7.156.000
7.638.000
7.604.000
7.777.000
8.198.000
8.656.000
8.677.000
8.021.000
7.234.000
6.592.000
6.633.000
7.041.000
6.886.000
7.734.000
7.970.000
8.147.000
9.290.000
8.250.000
8.314.000
8.908.000
8.328.000
8.391.000
8.623.000
8.019.000
7.434.000
7.395.000
7.742.000
8.412.000
9.151.000
9.981.000
11.082.000
11.463.000
12.457.000
14.722.000
16.263.000
18.165.000

Buiten
bezittingen
1.107.000
1.005.000
1.071.000
1.093.000
831.000
863.000
870.000
790.000
699.000
932.000
747.000
781.000
845.000
897.000
829.000
990.000
1.096.000
1.094.000
1.225.000
1.276.000
1.196.000
1.389.000
1.390.000
1.452.000
1.331.000
1.-185.000
1.584.000
1.810.000
1.895.000
1.982.000
1.840.000
1.699.000
1.788.000
1.815.000
2.140.000
2.318.000
2.025.000
3.117.000
3.487.000
3.892.000
3.870.000
3.994.000
4.118.000
4.409.000
5.057.000
5.067.000
5.778.000
0.434.000
7.703.000
8.207.000
8.798.000
9.854.000

Totaal
9.208.000
8.408.000
7.440.000
8.241.000
7.951.000
7.668.000
6.215.000
5.817.000
5.880.000
7.043.000
8.051.000
8.622.000
9.261.000
8.619.000
8.276.000
8.785.000
8.252.000
8.732.000
8.829.000
9.053.000
9.394.000
10.045.000
10.067.000
9.473.000
8.565.000
8.077.000
8.217.000
8.851.000
8.781.000
9.716.000
9.810.000
9.846.000
11.078.000
10.065.000
10.460.000
11.226.000
10.953.000
11.508.000
12.109.000
11.912.000
11.310.000
11.389.000
11.861.000
12.821.000
14.207.000
15.648.000
16.859.000
17.897.000
20.160.000
22.929.000
25.061.000
28.020.000
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Vorenstaande cijfers, waarin ook begrepen is do
door het Gouvernement geïnde entrepot-pakhuishuur (tot een gemiddeld bedrag van ruim ƒ 63.000
per joar gedurende 1894/1913) zijn overgenomen uit
de Koloniale Verslagen.
Literatuur. Zie „Handleiding voor den dienst dor
in- en uitvoerrechten in Nederlandsch Indië. Batayvia 1912 en „Gids voor do toepassing der tarieven
van in- en uitvoerrechten in Nederlandsch-Indië.
Batavia 1911.
II. B. 1. b. Accijnzen.
Een accijns is een belasting gelegd op het verbruik
van een bepaald artikel. De belasting wordt geheven
van hem, die het artikel fabriceert of invoert, en
deze verhaalt dan de betaalde belasting later op
den kooper.
Men kent op het oogenblik in Nederl. Indië vier
accijnzen, welke accijnsen echter niet allo in het
zelfde gebied werken:
le een accijns op sommige soorten van tabak uit
zee aangevoerd in de gewesten Westerafdeeling van
Bomeo en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
2e een accijns geheven op de eilanden Java en Ma
doera van het inlandsch, d.w.z. het binnen Nederl.
Indië vervaardigd, gedistilleerd.
3e een accijns op petroleum, geheven wordende in
de gewesten en deelen van gewesten behoorende tot
het tolgebied. Zie voor het begrip tolgebied onder
in- en uitvoerrechten blz. 255.
4e een accijns op lucifers, evenzoo geheven wor
dende in de gewesten en deelen van gewesten be
hoorende tot het tolgebied,/
ad lom. De accijns op/tabak. Men heeft hier te
doen met een accijns van een zeer bijzonderen aard.
Het verbruik wordt hier belast van een speciaal arti
kel in een onderdeel van het gebied der kolonie,
maar slechts het verbruik van bepaalde soorten van
bedoeld artikel, niet van allo soorten. De accijns op
tabak, welke ingevolge art. 1 der ordonnantie van 19
Dec. 1873 (Ind. Stb. n°. 248) op 1 Jan. 1874 in wer
king trad, verving do sedert 1829 onder den naam
van con.sumtierecht bestaande belasting. Zij werd
oorspronkelijk ook geheven van do Javatabak over
zee uitgevoerd uit Java en Madoera buiten de residontiën Bantam, Batavia en Krawang, naar een de
zer gewesten. Doch sedert de ordonnantie in Ind. Stb.
1890 n° 206 wordt de accijns slechts meer geheven 1°
van do Java en do Ckmeescho on andere vreemde
tabak, die uit zee wordt aangevoerd in de VVesterafdcelirig van Borneo; 2° van do Javatabak, do Ka Topongtabak, de Balischo tabak en do Choribonsclio on
Chineescho rooktabak, die uit zee wordt aangevoord
in de Zuidor- en Oosterafdeeling van Borneo.
De accijns bedraagt per 100 kilogram voor do Java
tabak bedoeld onder 1° vier gulden, voor do Chinee
scho en andere vreemde tabak, bedoeld onder 1° zes
tien gulden, voor de Balischo tabak en do Cheribonscho rooktabak bedoeld onder 2° vijf gulden, voor
do Chineescho rooktabak bedoeld onder 2° zes gul
den vijftig cent en voor de Java-Kedoe en de KaTopong tabak bedoeld onder 2° acht gulden.
Do accijns is ook dan verschuldigd, wanneer do
aangovoordo tabak aan de betaling van invoerrecht
is onderworpen. De regeling van do heffing van don
accijns is opgenomen in Ind. Stb. 1873 n° 248, gewij
zigd bij Ind. Stb. 1882 n° 296 on 1896 n° 266.
Do tabakaccijns gaf in do jaren 1874 —1896 aan
de schatkist vrijwel dezelfde bate als het oude consumtie recht. Terwijl in 1868/1873 op don ouden
voet gemiddeld por jaar / 117.541 als bate van dit

middel aan de schatkist ten goede kwam, bracht do
tabakaccijns in 1874/1896 ƒ 118.387 gemiddeld per
jaar op. Doch toen bij het hiervoren vermeld Ind.
Stb. 1896 n° 266 met 1 Jan. 1897 het accijnsgebied
werd ingekrompen,daalde natuurlijk ook de accijns
opbrengst in 1897 tot ƒ 27.675, om echter geleidelijk
weder op te klimmen. In 1913 bedroeg hij ƒ 94.452;
in 1915 / 90.492.
Ad 2um. De accijns op het inlandsch gedistil
leerd op de eilanden Java en Madoera. Deze accijns
trad op 1 Jan. 1874 in de plaats van de van ouds bestaanhebbende arakpacht. De arakpacht dagteekende
van de eerste jaren van het bestuur der Compagnie en
maakte steeds een harer bronnen van inkomst uit.
Door het Britsch tusschenbestuur aanvankelijk in
stand gehouden doch ten slotte afgeschaft, werd zij
bij het herstel van het Nederlandsch gezag weder op
genomen onder de zoogenaamde kleine middelen
van Java en Madoera, totdat zij bij ordonnantie
van 13 Dec. 1S73 Ind. Stb. n° 240 vervangen werd
door den accijns op het inlandsch gedistilleerd, die
tot op dit oogenblik ook nog steeds op Java en Ma
doera in werking is. De tegenwoordige regeling van
de heffing van den accijns is opgenomen in Ind. Stb.
1S98 n° 98. Aanvankelijk was het bedrag van den
accijns gesteld op ƒ 40 per hectoliter van 50 pCt.
sterkte. Bij Ind. Stb. 1892 n° 258 werd hij met in
gang van 1 Jan. 1893 verhoogd tot ƒ 50 en bij Ind.
Stb. 1915 n° 224 met ingang van 1 April 1915 ver
hoogd tot / 75 per hectoliter van 50 pCt. sterkte.
Uit een fiscaal oogpunt heeft de met 1 Jan. 1874 in
werking getreden nieuwe belasting niet zoo dadelijk
aan de verwachting beantwoord, welke men daar
van had. Want terwijl do arakpacht op Java en Ma
doera in de jaren 1871/73 gemiddeld / 232.000 per
jaar in de schatkist bracht, leverde de gedistilleerdaccijns in 1874 slechts ƒ 188.301 op, in 1875 ƒ 196.234,
gaf hij do daarop volgende jaren voortdurend minder,
totdat hij in 1886 slechts ƒ 68.347 opbracht. Daarna
steeg de opbrengst in volgende jaren wederom,
kwam in 1892 tot ƒ 202.107, liep dan weer terug tot
ƒ 167.245 in 1893, hoezeer met 1 Januari van dat
jaar juist het accijnsbedrag werd verhoogd. Van de
op 1 Juli 1898 in werldng getreden nieuwe bepalin
gen van het reeds genoemd Stb. 189S n° 90 verwacht
te men voor de toekomst een hoogere uitkomst van
het middel. Doch het duurde tot 1910 vóór die uit
komst kwam. In dat jaar was de opbrengst ƒ 236.434,
in 1911 / 245.917, in 1912 / 261.220; in 1913
/ 270.009; in 1915 — en zulks niettegenstaande de
bij Ind. Stb. van dat jaar n° 224 plaats gehad hebbendo verhooging — sleohts / 290.294.
Ad 3»m. Do accijns op petroleum. Deze werd ingostcld met ingang van 1 Jan. 1887. Oorspronkelijk
vastgcsteld op / 1.75 por hectoliter, werd hij in 1893
verhoogd tot / 2 on in 1899 tot ƒ 2.50. Het accijnsgobied valt samen met het tolgebied. De accijns
wordt geheven zoowel van de uit het buitenland
aangevoerde, als van de in Indië zelf gewonnen pe
troleum. Voor wat do uit het buitenland aangevoerde
petroleum betreft, heeft die heffing van accijns
plaats naast hot invoerrecht van ƒ 0.25 per hectoli
ter. De regeling van den accijns is vervat in Ind. Stb.
1886 n° 249 gewijzigd on aangevuld bij Ind. Stb,
1892 n° 153, 1S93 n° 308, 1899 n° 1, 1907 n° 410,
1908 n° 48 on 1910 n° 622. Do bate uit dezen accijns
in ’s lands schatkist vloeiende is een iedor jaar toe
nemende. Torwijl die bate over 1887 bedroeg
/ 1.289.356, bedroeg zij over 1896 / 3.029.157, over
1900 / 4.093.945, over 1908 ƒ 5.137.464, over 1913
I 6.981.113, over 1915 / 7.351.600.
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Ad 4um. De accijns op lucifers. Deze is de jong
ste in de rij der accijnskoffingen. Hij werd ingesteld
met. ingang van 1 Jan. 1894. Aanvankelijk bedroeg de
accijns / 0.40 per gros gewone doosjes. Met ingang
van 1 Jan. 1899 werd hij verhoogd en aldus gesteld:
ö. indien de lucifers zijn voorzien van één kop:
ƒ 0.70 per gros doosjes, elk doosje niet meer inhou
dende dan 79 lucifers; ƒ 0.05 per gros doosjes meer
voor elk vijftal lucifers of gedeelte daarvan, dat de
doosjes meer inhouden dan 79 per doosje;
b. indien de lucifers zijn voorzien van twee kop
pen: ƒ 1.40 per gros doosjes, elk doosje niet meer in
houdende dan 79 lucifers, / 0.10 per gros doosjes
meer voor elk vijftal lucifers of gedeelte daarvan,
dat do doosjes meer inhouden dan 79 per doosje.
Het accijnsgebied valt samen met het tolgebied.
De accijns is verschuldigd zoowel voor de van buiten
het tolgebied aangevoerde lucifers als voor die, welke
binnen liet tolgebied worden gefabriceerd. Voor wat
de uit het buitenland aangevoerde lucifers betreft,
heeft de heffing van accijns plaats bij den invoer ten
verbruik, naast het invoerrecht van 6 % der waarde.
Voor wat de binnen het tolgebied te fabriceeren lu
cifers aangaat, is de accijns verschuldigd, zoodra zij
zijn vervaardigd.
De regeling van de heffing van den accijns is ver
vat in Ind. Stb. 1893 n° 301, gewijzigd en aangevuld
bij Stb. 1899 n°. 2,1902 n° 17 en 1910 n° 430. De bate
uit dezen accijns in ’s lands schatkist vloeiende was
over 1894 ƒ 727.868, klom langzamerhand tot zij in
1900 ƒ 1.982.048 was, ging daarna weder achteruit,
doch was in 1906 weder / 2.353.735 en steeg vervol
gens tot zij in 1913 / 4.441.263, in 1915/4.556.634
bedroeg.
Literatuur. Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsck-Indië, Batavia, 1913.
Zie ook In- en uitvoerrechten.
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II. B. 1. c. Belasting op het slachten van
buffels, runderen en paarden (in een enkel
gewest ook van geiten, schapen en herten),
alsmede van varkens.
Deze belasting behoort tot die, waarvan de hef
fing oudtijds werd verpacht en thans rechtstreeks
door den Lande geschiedt . De vervanging gescliiedde op Java en Madoera ten aanzien van de rund
slacht met ingang van 1899 door eene heffing
welke reeds sedert 1 Juni 1871 werkte in de
residentie Preanger-Reg. en in het district Gandasoli der residentie Batavia, ten aanzien der varkens
slacht met 1 Maart 1899 behalve in de afdeeling
Tasikmalaja, waar zij met 1900 en in de residentie
Kedoe, ’waar-zij met 1901 in werking trad. De
belasting bedraagt per buffel of rund, volwassen
of onvolwassen / 3 en voor één paard of veulen ƒ 4
en ingeval van noodslacht ten gevolge van ver
wonding door wild gedierte onderschcidelijk / 1 en
ƒ 1.30. (Ind. Stb. 1898—348,1901—88,1906—101 en
102, 1910—122, 1912—258, 605 en 606) Per varken
bedraagt de belasting ƒ1.50 en bij noodslacht ƒ 0.50
(Ind. Stb. 1899-44, 1901—344 en 1910—125).
In de buitenbezittingen is de recktstreeksche
slachtbelasting met opheffing van pachten (zie do
aangehaalde staatsbladen) geregeld als volgt:
Sym.'s W.K. bij Ind. Stb. 1908—95 j° 1910—121.
Rund, Buffel, paard / 3; varken / 1.50; bij nood
slacht bedraagt de belasting evenals in de andere
gewesten, een derde of ongeveer een derde van het
volle bedrag;
Benkoelen. Ingevoerd voor de rundslacht met 1
April 1903 en overigens met 1 April 1908 (Ind. Stb.

190S—101 j° 1910—135). Twee gulden per buffel of
rund, ƒ 1.50 per varken.
Lampongsche districten. Voor de rundslacht inge
voerd met 1 jan. 1898 (Ind. Stb. 24) en opnieuw ge
regeld bij Ind. Slb. 1901—460 j° 1910—123; voor
de varkensslacht met 1 April 1905 (Ind. Stb. 30
j° 1910—126). Drie gulden per buffel of rund; ƒ 1.50
per varken.
Palcmbang. Voor varkensslacht ingevoerd met
1 AprirT904'en overigens met 1 April ’08 (Ind. Stb.
1908—102 en 379 j° 1910—137). Drie gulden per
buffel of rund; / 1.50 voor een speenvarken en / 2.50
voor andere varkens.
Djarnbi. Voor zooveel varkensslacht betreft,
krachtens Ind. Stb. 1904—124 reeds geheven in de
vroegere Gouvemements nederzettingen te Djarnbi
en Moeara-Saba en met 1 April ’07 uitgebreid over
het geheele gewest (Ind. Stb. 1907—124); voor
rundslacht ingevoerd met 1 April 1909 (Ind. Stb.
19 j° 1910—129). Per buffel of rundƒ 2.50; overigens
als in Palembang.
O. K. v. Sum. Rundslacht ingevoerd met 1 April
1908-eir-oveflgêns met 1 April 1910 en 1 April ’14.
Ind. Stb. 1910—119 en 333 j° 1914—178. Als in do
Lampongsche districten
Riouw en Ondcrh. (het op den vasten wal van
Sumatra gelegen gedeelte) met 1 April 1914(Ind.Stb.
91) Drie gulden per rund of buffel; ƒ 1 per speenvar
ken- / 2.50 voor andere varkens.
Atjeh en Onderh. Voor varkens ingevoerd met 1
April 1907 en voor runderen en buffels met 1 April
1914 (Ind. Stb. 1907—121 en 349 j° 1910—132; op
nieuw geregeld Ind. Stb. 1914—54). Als in Lam
pongsche districten.
Tapanodi..- Varkensslacht sedert 1 April 1903;
op nieuw geregeld bij Ind. Stb. 1908—290 j° 1910—
134 / 1.50 per varken.
Billiton. Met 1 April 1914 runderen, buffels en
varkens (Ind. Stb. 14—121) als in Lampongsche
dislr.
Banka en O. Ind. Stb. 1908—104 j° 1910—133.
Als in Palembang.
Wester ajd. v. Borneo. Varkensslacht met I April
1914 (Ind. Stb. 202) / 2.50 per varken. Rundslacht
met 1 April 1915 ad / 3 per buffel of rund. Gezamen
lijke regeling: Ind. Stb. 1915—80.
Yj. en O. afd. v. Borneo. Voor varkensslacht met
1 April 1905 en overigens met 1 April 1908 ingevoerd
(Ind. Stb. 1908—228 j° 1910—138) als in Lampongseho dislr.
Menado. Runderen, buffels, paarden / 2 per beest;
varkens /1. Ind. Stb.. 1908—105 j° 1910—139.
Celebesjen„CL.Voor zooveel slacht van runderen,
buffels, paarden ter hoofdplaats Makasser en do
varkensslacht in de Gouvernemenlsföhdcb (uitge
zonderd de Zuiderdistricten) betreft mot 1 April
1903 ingevoerd; voor de varkensslacht in de Zuiderdistricten met 1 April 1904 on overigens mot 1 April
1913. (Ind. Stb. 151 ).*Drie gulden per buffel of rund;
vier gulden per paard; ƒ 1.50 per speenvarken en / 3
voor andere varkens.
Eiland Ternate. Rund- en varkensslacht; ƒ2 per
beest; ingevoerd met 1 April 1903. (Ind. Stb. 27 j°
1910—136).
Amboina, Slechts in een deel van het gewest; met
1 April 1908 (Ind. Stb. 106 j° 1910—124 en 1913—
421) als in de Lampongsche distr.
Timoren Onderh, Met 1 April 1914 (Ind. Stb. 119,
120 en 279). De invoering is in enkele .gebiedsdeelen
uitgesteld. Twee gulden per rund of buffel; / 1
per varken.
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Bali en Lombojc (afdcelingen Boclclengen Djcmbrana). Varkensslackt' (speenvarken ƒ 1.-50 en an
dere ƒ 1.25) ingevoerd op 1 April 1906 en rundslackt (/ 2.50 per buffel of rund) met 1 April 1907.
(Ind. Stb. 1906—106 j° 1910—128; 1907—127 j°
1910—130).
Ten slotte zijn alle in de buitenbezittingen gel
dende regelingen van de slaclitbclastingen gewijzigd
bij eene ordonnantie in Ind. Stb. 1914 no. 755. Do
opbrengst bedroeg afgerond van de rundslachtbelasting:
Java en M.
B. b.
1912
ƒ 1.844.200
/248.000
1913
- 1.738.400
-250.200
1914
- 1.695.500
-264.300
en van de varken sslachtbelas tin g:
Java en M.
B. .b
1912 / 123.700
/ 186.000
1913 - 119.200
- 206.600
1914 - 127.700
- 241.000
Zie: Over de belasting op hot slachten van vee op
•.Java en Madocra I. G. 1899, II 1457; L. Thomas.
-- Over de administratie der slachtbelasting T. B. B.
/XIX (1900) 535.
II. B 1. d. Zegelrecht.
De belasting op het zegel werd den 9dcn Januari
1657, onder den Gouvomeur-Generaal J. Maetsuijker, in Nedcrlandsch Oost-Indiëingevoerd.
Als beweegreden tot de heffing werd aangevoerd
do behoefte aan fondsen „tot bestrijding van do
oncosten tot onderhoudinge van de baneken van
„Justitie onder de jurisdictie van den Nederlandschcn Staet in India, die een groote somme jaerlijkcx
„comcn te beloopcn, mitsgaedors van tijt tot tijt
„meer en meer accresseren ende aonwassen”.
Het middel van het klein zegel was destijds, „in
eenige provinciën des Vaderlants reeds in gebruick”,
De uitdrukking „klein zegel” is waarschijnlijk
een tegenstelling van hot groot zegel, stempel of
cachet in gebruik bij de Bewindvoerders van do
compagnie, enz.
De belasting werd geheven naar den aard der
acten, doch was niet evenredig aan de daarbij ge
melde bedragen. Behalve enkele uitzonderingen be
droeg het uniform recht zes stuivers. Wanneer no
tarissen of secretarissen ongezegcld papier gebruik
ten voor hunne acton of instrumenten, dan verbeur
den zij : „liaer ampt”. Do bepalingen waren meor dan
voldoond streng.
Do bewaring der zegels was toovortrouwd aan
twee Raden van Indie, de zcgcling en onderteckening geschiedde door den secretaris, ten overstaan
van gemelde Raden. Een „der rueden van den acht
baren Raadt van Justitio word met den verkoop,
distributie ondo uildoilinge belast’’.
Tot 13 Maart 1809 word gebruik gemaakt van do
compagnie’s-zogels, met hot (ineongovlochte) merk
oVc, voortaan zouden de zegels vertoonen „de door
elkander gevlogto letters L N, ter aanduiding van
Zijne Majesteit onzen koning, Lodcwijlc Napoleon”.
Den 2dcn Maart 1811 werd hior hot Keizorlyk
Koninklijk wapen als zegel ingevoerd.
De eerste in het Indisch Staatsblad afgekondigdo
ordonnantie betrekkelijk het zegel is van 16 October
1817, No. 50, eeno verbeterde uitgaaf van de toon
bestaande publicatie omtrent dit middel. Dezo or
donnantie schreef do heffing van vorscheidone vasto
en evenredige rechten voor. In vele govallon was zij
fiscaal. Als een curieus Btaaltje daarvan moge go-
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wezen worden, op de regeling van den afkoop der
boete. Daaromtrent werd bepaald:
Artikel 11. „Het effect van de nulliteit zal mogen
„geredimeerd on afgekocht morden met een tiende
„gedeelte van het beloop of den inhoud van het
„instrument, mits dit tiende gedeelte niet excedere
„de Somrna van vier duizend en niet minder zij, dan
„vier honderd gulden, tenzij enz.”
Overigens zijn de bezwaren aan de in vele opzich
ten eigenaardige regeling uiteengezet in de toelich
ting op het ontwerp der in 1885 (Ind. Stb. no. 131)
tot stand gekomen ordonnantie, welke toelichting
evenals het ontwerp onder de stukken der Indische
begrooting voor 1885 is opgenomen als bijlage van
de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer.
Het zegelrecht wordt in Indië geheven van de ak
te, niet van het papier en is — na de wijziging, welke
de definitie heeft ondergaan bij de ordonnanties in
Ind. Stb. 1900—161 en 1906—66 — eene belasting
„geheven van alle akten en andere geschriften, zoo
mede van allo aan de Rcgecring, aan landsdienaren,
aan op hoog gezag ingestelde collcge’s en aan dienaren van geweston of gedeelten van gewesten met
eigen geldmiddelen gerichte verzoekschriften,in wel
ken vorm ook ingediend zelfs in dien van brieven en
memories”. Daar de wenschelijkheid daarvan was
gebleken, word bij laatstgenoemde ordonnantie
tevens aangegevon, wat onder akte of onder geschrift
wordt verstaan. Dat is „eene beschrijving of ver
klaring, bestemd om bewijs te leveren van een of
meer al dan niet met elkaar in verband staande han
delingen, foiten of toestanden, opgemaakt door, op
verzoek of in het belang van een of meer al dan niet
een gemeenschappelijk belang vertegenwoordigende
partijen of personen en ter bevestiging van den in
houd, afgesloten door één of meer geschreven of
door middel van een stempel gestelde handteekeningen, of andere daarvoor in de plaats tredende waar
merken”. Met de definitie houdt verband het voor
schrift dat door do Regeering, rechterlijke colleges,
■j andsdienaren enz. geene beschikking wordt ge
nomen, geone handteekening gelegaliseerd en geen
recht wordt gedaan of acht geslagen op geschriften,
waarvoor het verschuldigde zegelrecht niet is vol
daan.
Evenzoo mogen notarissen, griffiers, deurwaar
ders en andere openbare ambtenaren een geschrift,
waarvoor hot vorschuldigd zegelrecht niet is voldaan
op straffe van eene boete van / 50 voor elk zoodanig
geschrift niot in bewaring nomen, aan hunne aoten
vasthechten, noch daarvan afschriften of uittrek
sels maken enz.
De regeling van 1885 schaft o vele evenredige ak
ten af. Als regel word ingesteld een uniform vast recht%
dat werd gestold op / 1.50. Daarop werden twee
uitzonderingen gomaakt. De eene was: een zeor laag
recht voor quitantiën en dorgelijko stukken, zoo
mede voor wissels en ander papier aan order of pa
pier aan toonder. Dit werd aanvankelijk op 5 cent1).
') Voor wissels, briefjes aan order of toonder
en ander handelspapier in Ned. Indië opgomaakt
doch in Nederland botaalbaar (uitgezonderd kort
papier) alsmedo do duplicaten of kopijen daarvan
werd by eono afzonderlijke ordonnantie in Ind. Stb.
1885—132 bovendien nog een ovonredig recht van
6 cent per ƒ100 vastgosteld, waarbij echter de
strafbepalingen tegen ontduiking van het wisselzegolrccht niot-toopasselijk worden verklaard.
Deze cigonaardigo regeling hield verband met no.
62 der lijst van vrijstellingen vanhetNederlandsoh
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gesteld (voor elk exemplaar of elk afschrift). Bij Ind.
Stb. 1S92—260 werd dat verhoogd tot 10 cent, behou
dens voor acceptatiën en assignatiën (met uitzon
dering van zoogenaamd kort papier) waarvoor men
tot een evenredig recht terugkeerde, nl. een half
per mille. Nader werden nog andore vaste rechten
ingesteld, zooals: 10 cent voor binnenlandsche reispassen voor inlanders en met hen gelijkgestelden(Ind.
Stb. 1S94—280); 10 cent van in het gouvernement
Atjeh en Onderh. afgegeven buitenlandsche reispassen, behalve dienaar Mekka (Ind. Stb.l89S—141 art.
11); vier gulden van de aan bedevaartgangers naar
Mekka uit te reiken reispassen J) (Ind. Stb. 1910
—160).
De tweede uitzondering, waarop boven gedoeld
werd, is de handhaving van cenige evenredige rech
ten. Zij betrof akten, die door of met medewerking
van landsdienaren worden opgemaakt en vond haar
grond daarin dat geen ander dan een landsdienaar
te berekenen heeft, hoeveel de verschuldigde be
lasting bedraagt. Het zijn de volgende rechten.
lo. 1 % van de akten van aanstelling of bewijzen
van verhooging van bezoldiging, uit te reiken aan
burgerlijke ambtenaren;
2o. 1/2 % van de minuten der akten van hypotheelcstelling of van verband van schepen;
3o. 7« % van de minuten der akten van over
schrijving van den eigendom of andere zakelijke
rechten op onroerende goederen en op schepen van
12 m3 en daarboven;
4°. 1fi % van de minuten der akten van verpach
ting van ’s Lands middelen;
5°. Ys % van de vendu-acceptatiën;
6o. yi0 % van de minuten der processen-verbaal
of akten van aanbesteding voor ’s Lands rekening
zoomede aan de akten van afstand der exploitatie
van ’s Lands bosschen.
7o. 20 cent per kubieken meter inhoud van het
vaartuig voor zeebrieven en jaarpassen.
Daarvan is het sub lo. genoemde recht vervallen
bij Ind. Stb. 1906—66 toen de landsdienaren aan het
patentrecht werden onderworpen (zie onder inkom
stenbelasting) terwijl die sub 4o en 6o bij hetzelfde
staatsblad werden uitgebreid tot soortgelijke akten
van gewesten on gedeelten van gewesten met eigen
geldmiddelen.
Aan do ordonnantie is intusschen eene lijst van
thans 81 vrijstellingen toegevoegd, waarvan hier
slechts vermeld mogen worden: „geschriften in Ne-
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zegelrecht (zie art. 36 slot der ord'e. in Ind. Stb.no.
131) waarbij dergelijke stukken worden vrijgesteld,
mits in de kolonie van zegel (d. i. van het aldaar
geldend zegel) voorzien. Do usance bestond nl.
om van die stukken in Nederland het evenredig
zegelrecht te voldoen en die usance wilde men
laten bestaan, toen in Indië, tor vervanging van
het destijds geldend evenredig recht, een laag vast
wisselzegelrecht werd ingevoerd. De bedoelde
regeling strekte derhalve om te voorkomen dat
betaling van dit vaste recht zou leiden tot vrij
stelling van het Nederlandsch zegelrecht.
1) De heffing van vier gulden is voor een be
drag van /1.50 te beschouwen aLs Indisch zegel
recht, terwijl do overige / 2.50 in de plaats is ge
komen van do consulaatrechten, welke vroeger
van de Mekka-gangers te Djeddah werden ge
heven wegens hot visceren van hun passen. Deze
/ 2*50 komt derhalve ten bate van het Rijk in
Europa. (Zie Gedr. stuk no. 49 blz. 2 van de be/.grooting voor 1910).
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V

derland of in eeno andere kolonie of bezitting van
Nederland gesteld op gezegeld papier of aldaar van
zegel voorzien” de „quitantiën, endossementen,
acceptatiën, visa’s, avals en verlengingen van den
termijn van betaling gesteld op wisselbrieven en
ander papier aan order of papier aan toonder” en
quitantiën en andere kwijtingsstukken voor niet
meer dan ƒ 10. Bovendien komen in andere rege
lingen nog vrijstellingen van zegelrecht voor.
De belasting wordt op drieërlei wijze voldaan:
door gebruik van gezegeld papier (ter waarde van
/ 1.50 tot / 500); door gebruik van een plakzegel
(ter waarde van / 0.10 tot ƒ 10) en door nazegeling.
Het laatste, waarbij de belasting wordt betaald aan
de ambtenaren die voor de nazegeling zorg dra gen,
is uit den aard der zaak regel in de gevallen, waarin
het zegel eerst na het opmaken van het geschrift
verschuldigd is (buiten Indië opgemaakte geschrif
ten en stukken, welke oorspronkelijk niet waren
opgemaakt om tot bewijs te dienen); het tweede
geschiedt veelal ter voldoening van het laag vast
recht, terwijl het eerste is aangewezen tot kwijting
van het evenredig recht en in hot algemeen ver
plicht is voor in Indië als bewijsstuk opgemaakte
geschriften.
Over het beheer, de stempeling en het debiet van
gezegeld papier en plakzegels, zie o.a. Ind. Stb. 1897
—97 en 1902—296. Dat beheer wordt gevoerd door
een ambtenaar van den post- en telegraafdienst. Het
papier en de zegels zijn verkrijgbaar aan de postkan
toren en op een paar plaatsen bij controleurs B.B.;
aldaar moet ook do nazegeling geschieden. De tekst
der herhaaldclijk gewijzigde regelingen is afgedrukt
als bijlage van Dl. I van den Reg. Alm.; lrs. R, S
en T. van dien van 1916. Zie over do toepassing do
bijbladen 4454, 4555, 4542, 4743, 4799, 4858, 4859,
4894, 5990, 5007 en 0890, 5513, 5G48, 5054, 5700,
7128 en 8239. Over do toepasselijkheid van do be
palingen omtrent do zegel belasting in dc zelfbosturende landschappen geldt dc volgende, van do bijbl.
.4920 on 5990 eenigszins afwijkende, opvatting: als
algemeene regel geldt dat die bepalingen aldaar
slechts in zoover toepasselijk zijn als met het recht
van zelfbestuur bestaanbaar is. Hieruit volgt dat
geschriften, aldaar door rechtstreckschc ondorhoorigen van hot Gouvernement opgemaakt, dade
lijk aan die bepalingen onderworpen zijn. Geschriften
aldaar door zelfbostuursonderhoorigen opgemaakt,
kunnen op ongozegold papier worden gesteld, voor
zooveel nl do bepalingen niet bij politiek contract
bifinen zelfbestuurd gebied uitdrukkelijk toepasse
lijk zijn verklaard. Zoodra van die gcschrifton
echter gebruik wordt gemaakt op eeno der wijzen,
bedoeld in art. 23 der ordonnantie, moeten zij
gezegeld worden. Ten slotte is nog in hot oog to
houden, dat verzoekschriften als bedoeld in art. 1
der ordonnantie ook door zolfbestuursonderhoorigen op zegel behooren to worden geschreven, daar
er anders op grond van art. 23 niet op mag worden
beschikt.
De opbrengst der belasting bedroeg in 1912 t/m
1914 ongeveer ƒ 2.290.000, / 2.401.000 en / 2.448.000.
Literatuur. B. V. Houthuijsen. Do zegelordonnantiën, in opeenvolgende uitgaven, telkens bijgewerkt.
Semarang. Mr. L. A. G. Kolff. De zegelordonnantio
toegelicht. Batavia 1903. De Indische zegelordonnantie. Weekbl. v. Privaatrecht, Notarisambt en
Registratie 12 Sopt. 1908. Overzicht I. G. 1908
II p. 1538. — Het Nodorl.-Indische wissolzegclrecht. Ind. W.kbl. v. h. Recht 14 Juni 1909 no.
2398.
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II. B. 1. e. Recht van overschrijving.
Deze belasting, reeds van oude dagteokening en
vroeger bekend onder den naam van ’s Heeren ge
rechtigheid, werd niet overal met gelijke nauwkeu
righeid opgevolgd en was ook gedeeltelijk in onbruik
geraakt. Ton einde eeno gewenschte eenvormigheid
te verzekeren en tevens de heffing op een gelijkmatigen grondslag te regelen, is bij Ind. Stb. 1834—
27 eene ordonnantie vastgesteld op de overschrijving
van den eigendom van vaste goederen en het in
schrijven van hypotheken daarop. Deze ordonnantie
is herhaaldelijk gewijzigd. Ingevolge de bij Ind. Stb.
1908—651 en 1914—234 tot stand gekomen wijzigin
gen is eene belasting van 5 percent verschuldigd van:
lo. alle overeenkomsten tot overdracht van den
eigendom van of van het recht van opstal op binnen
Ned.-Indië gelegen onroerende goederen;
2o. de akten van in- en van overschrijving van
den eigendom van vaartuigen vier kojangs of meer
metende, voorzoo ver die in- of overschrijving geene
betrekking heeft op den overgang van schepen
krachtens wettelijke of testamentaire erfopvolging
dan wel krachtens legaat met dien verstande dat
van de akten van inschrijving van nieuw gebouwde
schepen geene belasting verschuldigd is;
3o. de akten van overschrijving van den eigendom
of van het recht van opstal, ten gevolge van ont
eigening ten algemeenen nutte;
4o. alle overgangen bij erfenis of legaat van den
eigendom van, of het recht van opstal op de gemelde
onroerende goederen of van den eigendom van de
gemelde schopen, een of ander nagelaten door inlan
ders en met dezen gclijkgestelden, met dien verstan
de dat de belasting door eigenlijk gezegde inlanders
niet verschuldigd is bij erfopvolging in do rechte linie.
Deze heffing sub 4o is eerst bij de ord. in Ind. Stb.
1885—103 tot stand gekomen en strekte toen ter
vervanging van eene daarbij afgcschafto belasting
op legaten en collaterale successie van met inlan
ders gclijkgestelden (regeling in Ind. Stb. 1852—79).
Zij is dus gelijk tostellen met een recht van successie
van Vreemde Oosterlingen. Zie op Rechten van
successie en overgang hierachter.
Do vrijstellingen zijn opnieuw geregeld in de ge
noemde ordonnantie in Ind. Stb. 1912—234. Bijzon
dere vermelding verdient daarbij nog dat do vrijstel
ling van overeenkomsten, waarbij zaken in eene maatof vennootschap door een der deelgenooten worden in
gébracht zonder andere vergoeding dan een aandeel in
de maat- of vennootschap (artikel 7, lo van Ind. Stb.
1834—27 zooals dio bepaling luidde ingevolge. Ind.
Stb. 1885—103),eerst bij doordonn. in Ind.St. 1900—
80 ton aanzien van vreemde Oosterlingen geheel ver
viel en daarna bij Ind.Stb. 1908—Oölten aanzien van
do overige categorieën der bevolking word ingetrok
ken voor zooveel betreft inbrong in naamloozo ven
nootschappen in coöperatiovo on andere vereeni
gingen en door don commanditairen vennoot in
commanditaire vennootschappen op aandeelen. Ten
slotte is bij ovengenoemd Ind. Stb- 1912—234 eene
voor alle categorieën der bevolking gelijke regeling
getroffen waarbij do vrijstelling geheel is ingetrok
ken. Zie voorts voor do vrijstellingen nog Ind. Stb.
1915—34.
Met do inning zijn belast do algemeene ontvan
gers van ’s Lands kas. Do tegonwoordigo tekst dor
ordonnantie is opgenomen in deel I der Rog. Alm.
voor N.I. en in de vorzamoling „Do Ncd. Ind. Wet
boeken” van Engelbrecht. De opbrengst bedroeg
in 1912 t/m 1914 ongeveer / 1.053.000, / 1.058.400
en ƒ 1.038.800.
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Van den agrarisclien eigendom wordt geen recht
van overschrijving meer geheven. (Ind. Stb. 1873—38
jis 1881—82, 1886—53, 1897—205, 1903—225,
1907—98 en 1912—464).
Literatuur. Mr. L. A. C. Kolff. Hot recht van
overschrijving in Ned. Indië Batavia 1899 (wegens
de sedert in de regeling aangebrachle wijzigingen
eenigszins verouderd). Diepenheim, ordonnantie op
do overschr. enz. Tweede dr. 1912.
II. B. 1. /. Rechten van successie en van
overgang.
Reeds in 1640 machtigde de Regeering, ten be
hoeve van het Chineesche hospitaal te ^Batavia, te
heffen van elke Chineesche begrafenis, binnen die ’
stad, een „graffgelt” ten bedrage van:
„x/2 reaal van achten, soo de overledene een geringh
ofte gemeen persoon sy.
den 20en penning van de nalatenschap ofte wel
soodanige andere redelycke somme als tusschen
boedelmeesteren ende vrienden ofte crediteuren van
den overledene veraccordeert ende besproocken sal
werden, soo de overledene eenige merekelijke midde
len hadde nagelaten”.
Bepalingen omtrent de erfopvolging bij versterf
werden in 1642 bij de nieuwe Statuten van Batavia
afgekondigd.
Bij plakkaat van 9 October 1623 werd verboden
om een erfenis in bezit te nemen zonder vergunning
van schepenen. Do Magistraat moest vooraf den
boedel beschrijven.
Eerst in 1717 vinden wij gewag gemaakt van het
heffen van den twintigsten penning bij overgang
van onroerende goederen door erfenis. Feitelijk was
het echter een recht van overschrijving van vast
goed, ten name van erfgenamen of legatarissen, gee
ne bloedverwanten in de rechte linie zijnde. Werd
het vaste goed door de erfgenamen of legatarissen
„binnen den bepaalden tijd als effecten van den over
ledene” verkocht,dan was er geen belastingschuldig,
omdat de Heer zijne gerechtigheid reeds in het colla
terale genoot van den kooper”. „Met geen billijekheit
kon de belasting dubbel gevordert” worden.
In 1791 werd do eerste ordonnantie op het recht
van successie ingevoerd. Het motief: gcldelijke steun
aan de wankelende Compagnie moest zich doen gel
den vóór men overging tot eeno behoorlijke regeling
op dit punt. De 20o ponning werd geheven van alle
goederen zonder onderscheid, dio iemand bij testa
ment, codicil, legaat of gifto onder den leveudo, dan
wel ab intestato in de opklimmende en zijlinie zou
komen te erven. Niet verwanto personen botaalden
10 %, echtgonootcn 5 %. Opmorkolijk is de bepaling
dat het recht geheven zou worden van alle Christe
nen, zoo Europeescho als inlandsche. Zes jaar later
in 1797, werd een gcamplicordo ordonnantie afge
kondigd tot wegneming van verscheidene dubiteiten
on ineonvonionton”.
In 1S10 word ingevoord con bolasting op legaten
en collaterale successiën van Chincczon, Moorcn,
Mohammedanen en andere inlandors, geene Javanen
zijnde, ten behoevo van do onchristcn hospitalen.
Hot cijfer van do porcentago was hotzelfdo als dat
voor Europeanen bopaald. Bocdols beneden 200
rijksdaaldors waren vrijgostold. Dczo belasting zou
men een voortzetting kunnen noemen van het hier
voor genoemde „graffgelt”.
Omtrent de verbindende kracht dezer ordon
nantie ontstond onzekerheid — daarom werd, vele
jaron later, ovorgegaan tot plaatsing in het Staats
blad (No. 79 van 1852).
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Die belasting werd in 18S5 afgeschaft. De op
brengst was zeer gering; door het ontbreken van
registers van den burgerlijken stand voor Vreemde
Oosterlingen was een behoorlijke controle omtrent
de verwantschap onmogelijk. Omtrent het roerend
vermogen van een vreemden oosterling tastte men
veelal in het duister rond. Een belasting alleen
op den eed steunende is niet verdedigbaar en een
dergelijke eed bij Chineezon geheel onbekend.
Voor die belasting kwam in de plaats een recht
van overschrijving van door vreemde oosterlingen
nagelaten vaste goederen. Dit bedraagt steeds 5 %
van de verpondingswaarde, zonder aftrek van op
■de betrekkelijke perceelen rustende hypotheken
De betrekkelijke bepalingen zijn vervat in Ind. Stb.
1885 no. 103, zooals zij sedert zijn gewijzigd. Zie op
Recht van o v e r s c h r ij v i n g.
De ordonnantie op het successierecht van Euro
peanen van 1797 werd vervangen door de ordon
nantie van Ind. Stb. 1836,no. 17, ontleend aan de des
tijds in Nederland bestaande wet van 1817 Stb.no.
37. Daarbij werden o.a. vererving in de rechte lijn en
■die tusschen echtgenooten met kinderen nog vrijge
steld. Die regeling is, na herhaalde wijziging op haar
beurt vervangen door die in Ind. Stb. 1901—471 gew.
bij die in Ind. Stb. 1903—112, 1907—363 en 481 en
1908—5S5. In die regeling, waarbij de Nederl. wet
geving grootendeels werd nagevolgd, zijn o.a. de
strenge bepalingen tegen ontduiking, vervat in de
Nederl. wet van 24 Mei 1897 (Ned.Stb. 154) over
genomen.
Onder den naam van recht van successie wordt
eene belasting geheven van de waarde van al wat
uit den boedel van een tot de Europeesche en met
■deze gelijkgestelde bevolking behoorend ingezetene
geërfd of daaruit door diens overlijden verkregen
wordt. Als ingezetene wordt beschouwd ieder die
binnen Indië zijne woonplaats heeft.
De belasting bedraagt: voor kinderen en klein
kinderen en echtgenooten indien kind of kinderen of
afstammelingen daarvan aanwezig zijn, lJ/2 pet.,
voor ouders en grootouders 4 pet., echtgenooten
zonder kinderen, alsmede voor broeders en zusters
6 percent; verdere bloedverwanten van den overle
dene in de zijlinie tot en met den vierden graad 9
percent. Voor hetgeen door broeders, zusters en
verdere bloedverwanten meer wordt geërfd of ver
kregen dan het aandeel bij versterf hebben zou beloopen, mitsgaders in alle andere niet voorziene
gevallen bedraagt het recht 15 pet.
Door vrijstelling is er voor gezoi’gd dat van
zeer kleine boedels niet behoeft te worden betaald
bijv. in de rechte nederdalende linie niet, indien
het, zuiver saldo, volgens de specifieke aangifte, de
som van ƒ 1000 niet te boven gaat en in het alge
meen wanneer de nalatenschap niet grooter is dan
ƒ 300. Ook is vrijgesteld de waarde der onroerende
zaken waarvan, blijkens overgelegde bewijzen in
Nederland het recht van overgang is betaald,
doch slechts voor zoover die in het actief uit ge
trokken waarde naar evenredigheid in het zuiver
saldo is begrepen.
Het recht van overgang wordt geheven over de
waarde van allo onroerende zaken, gelegen of geves
tigd binnen Indië en uit den boedel van iemand die
geen ingezetene van Indië is, geërfd of daaruit door
diens overlijden verkregen. De belasting bedraagt
3 percent in de rechte lijn en voor echtgenooten met
kinderen ; in alle andere gevallen 8 percent. Van het
verschuldigd overgangsrecht wordt in mindering
gebracht hetgeen aan recht van overschrijving is be-

taald ter zake van den overgang bij erfenis of legaat
van eene aan overgangsrecht onderworpen onroeren
de zaak.
Terwijl het successierecht eene belasting is van
het zuiver saldo der nalatenschap, wordt het recht
van overgang geheven van de waarde der bedoelde
onroerende goederen zonder aftrek van eenige las
ten of schulden. Opmerking verdient ook nog dat
het voor de heffing van laatstgenoemd recht on
verschillig is of de overledene al of niet een Euro
peaan is; ook een oni’oerend goed, nagelaten dooor
een Chincesch, niet ingezetene van Indië, komt voor
de heffing in aanmerking.
Voor de heffing van do rechten van successie en
overgang zijn de algemeene Ontvangers van ’s Lands
Kas aangewezen. Zie voor hun administratieve
voorschriften Bijblad 5780. De opbrengst bedroeg
in 1912 t/m 1914 ongeveer / 177.900, / 249.600 en
ƒ 177.200.
Literatuur. Mr. L. A. C. Kolff. De ordonnantie op
do rechten van successie en overgang vergeleken
met de oude succ. ord. en met de Nederl. Successie
wetten. 2de druk. Batavia 1908. P. Vellema. De
ordonnantie op de rechten van successie en over
gang toegelicht. Bandocng 1903. Recht van over
gang op landbouwconcessies. Graafland. R. v. N. I.
CII 231. Buffart CII R. v. N. I. CII 505, CIII 279.
II. B. 1. g. Belasting op het houden van
loterijen.
Ingevolge Ind. Stb. 1886 no. 12 jo. 1908 no. 297
is voor het aanleggen en het houden van loterijen
de vergunning vereischt van het hoofd van bestuur
van het gewest waarin de loterij zal worden ge
houden, wanneer de prijzen alleen in roerende goe
deren, andere dan geld bestaan en het in loten te
splitsen bedrag niet hooger is dan ƒ 1000. In allo
andere gevallen is de vergunning van den Directeur
van Onderwijs en Eeredionst noodig. Deze heeft de
beginselen in acht te nemen, welke door den G.G.
zijn vastgesteld. (Zie Bb. 8020). Do opbrengst be
droeg in 1912, 1913en 19J4 onderscheidclijk/43.820,
/ 43.800 en/41.700.
II. B. 1. h. Vergunningen voor het doen
spelen van Chineesche dobbelspelen.
Op Java en Madoera heeft de pacht der Pho- en
Tophospelen slechts bestaan op de hoofd plaatsen
Batavia, Scmarang en Soerabaja ingevolge Ind.
Stb. 1819—52 lctt. K; elders op'dle eilanden gold een
licentiestelsel op grond van Ind. Stb. 1857—25
waarbij eene regeling van 1826 werd gehandhaafd.
Voor de vele gewesten en streken der buitenbezittin
gen werden de voorwaarden voor deze pacht vastgestcld bij Ind.. Stb. 1857—105, later voor andere
streken geheel of ten decle overgenomen. De vervan
ging van die pacht door een licentiestelsel is begonnon met 1 April 1907, toen zulks plaats greep in de
residenliën Benkoelcn, Lampongsche districten en
Palcmbang ‘), uitgezonderd de hoofdplaats Palembang.op het eiland Tornato, ter hoofd plaats Koepang
van de residentie Timor en O., ter afdeelingshoofdplaats Amoerang der residentie Monado, zoomede in
de afdeelIngBoeleïeng der residentie Bali en Lombok
J) In het gedeelte van do residentie Palembang,
waar de pacht niet was ingevoerd, was reeds bij
Lid. Stb. 1899—18 een licentiestelsel overeen
komstig het op Java bestaande ingevoerd, zoodat de invoering in 1907 alleen de afdeeling
Tebing—Tinggi betrof.
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(Ind. Stb. 1907—196). Aan tc goeder naam en faam
bekend staande Chineezen kan verlof tot het houden
van hazardspelen in voor het publiek opengestelde
lokalen worden verleend. Deelneming door ande
ren dan Chineezen werd verboden. Het stelsel werd
vervolgens ter vervanging van de pacht, geleidelijk
uitgebreid tot de gehcele residentie Timor en Ond.
en do geheele afdeeling Amoerang (Ind. Stb. 1908—
120), de afdeeling Pasir en ter hoofdplaats LongIram der residentie, Z. en O. afd. v. Bomeo (Ind.
Stb. 1908—'229 en 272), do onderafd. Lebojig der
residentie Benkoelen (Ind. Stb. 1901—120) en ter
hoofdplaats Menado. (Ind. Stb. 1911—130). De
tegenwoordige regeling is te vinden in Ind. Stb.
1912—230, waarbij het stelsel met ingang van 1
April 1912 mede is ingevoerd in de residentie Z. en
O. afd. v. Borneo, het gouvernement Celebes on O.
en op de hoofd plaatsen Batavia, Semarang (hier
trad het eerst met 1 April 1914 in werking) en Soerabaja. Daarbij werd behoudens verschil in tarief
eene uniforme regeling getroffen voor het geheele
gebied, waar hot licentiestelsel toen gold. De prijs
der licenties per etmaal bedraagt : op Java en Madocra op hoofdplaatsen van gewesten en afdcelingen / 100, elders / 50; in de buitenbezittingen op
hoofdplaatsen ƒ 50, elders / 25 of /10. Als uitzonde
ring kan in Celebes en O. bij adatfeesten ook aan in
landers verlof tot het houden van hazardspelen wor
den toegestaan. Sedert is in dezelfde richting doorge
werkt. Het stelsel werd nog ingevoerd in het toenma
lig gouv.t. Sumatra's- Westkust en de residentie Tapanoeli (Ind. Stb. 1913—115), ter hoofdplaats Palembang en in de gewesten Djambi (Ind. Stb. 1914—292).
en Banka en O. (Ind. Stb. 1914—292). Do pacht be
staat nu nog in de gewesten Riouw en O., West Afd. v.
Borneo, Atjeh en O., met uitzondering van de Oajoen Alaslanden on ter Oostkust van Sumatra. Was aan
het hierboven medegedeeld voornemen gevolg gege
ven (zie Bcgr: voor 1915 M. v. T. bl. 100/101 en
Gedr. stuk no. 34, bl. 12), dan zou de pacht van dit
middel met 1 April 1916 geheel tot het verleden
hebben behoord.
Men zie overigens nog Ind. Stb. 1881—215, 1883
—250 en 1899—103. De vergunningen brachten in
1912, 1913 en 1914 op resp. ƒ49.000, ƒ 78.350 en
ƒ 120.000, terwijldc opbrengst der pacht in die jaren
bedroeg / 1.205.700, ƒ 1.112.400 en ƒ 1.020.100.
II. B. 1. i. Belasting op honden.
Hoofdzakelijk als maatregel tegen hondsdolheid
is bij Ind. Stb. 1900—283 bepaald dat eene belas
ting van ƒ 1 ’s jaars por hond op bij ordonnantie
daartoe aan to wijzen plaatsen zal worden geheven.
Zio ton aanzion van do plaatsen waar zulks geschiedt
Ind. St b. 1906—284,1907—241 (gcw. bij 1009—‘484),
305, 355,431, 454, 511; 1908—121. 428, 450; 1909—
184, 484 , 570; 1910—351; 1911—351; 1911—129,
153on 011, 1912—396 en 1915—497. Opbrengst: in
1914 ongeveer ƒ20.500. Bij de ordonn. in Ind. Stb.
1914—574 is aan de gemeenteraden voor hun res
sort en aan do overigo locale raden voor bepaalde
plaatsen in hun ressort vergund eene hondenbelas
ting in lc voeren, welke dan aldaar in do plaats
van de lanclsbelasting zal treden.
,s
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II. B. 1. j. Belasting van uitvoerproducten van
hot eiland Wè_(Atjch en O.).
Vroeger werd onder den naam van hassil aan don
sultan eene belasting van vorschillcndo voortbreng
selen des lands opgobracht. Terwijl die overigens
door de heffing van in- on uitvoerrechten is vor-
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vallen, is zij, voorzoover het eiland Wó betreft,
bij Ind. Stb. 1901—142 vervangen door cene belas
ting op de volgende uitvocrproducten: Benzoë, damar en andere gom- en harssoorten n. a. g.; getah,
witte en zwarte peper; pinang, boclat en tjang;
vogelnestjes; was en andere boschproducten n. a. g.
De opbrengst bedroeg in 1914 ƒ 656.
II. B 1. lc. Belasting op boschproducten afkom
stig uit het stroomgebied van de BovenMahakam, res. Z. en O. afd. van Borneo.
Ingevolge Ind. Stb. 1908—226 wordt onder den
naam van tjoekei te Samarinda eene belasting ge
heven van tien procent van de waarde, berekend
volgens de ordonnantie van de aldaar aangevoerdo
boschproducten afkomstig uit de onderafdeeling
Boven-Mahakam, zoomede van die welke worden
afgevoerd langs de in de Mahakam-rivier uitmon
dende Moejoob-rivier. Opbrengst in 1914 ƒ 6.200.
II. B 1. I. Belasting op het graven van
diamant in de residentie Z. en O. afd.
v. Borneo.
Geheven sedert 1861; op nieuw geregeld bij Ind.
Stb. 1900—174. In de onderafdeelingen Martapoera,
Riam Kiwa en Riant Kanan wordt voor dat graven
door inlanders en met hen gelijkgestelden eene ver
gunning vereischt, welke slechts wordt gegeven voor
terreinen buiten die, waarvoor mijnbouwconcessies
voor het winnen van diamant zijn verleend. De
licenties kosten ƒ 1 en zijn slechts voor ééne maand
geldig. Opbrengst in 1914 ƒ 5623.
II. B. \m. Voorloopig gehandhaafde
pachten en belastingen in het onder rechtstreeksch bestuur gebracht gebied
van hot voormalig landschap LinggaRiouw e n O.
Ingevolge Ind. Stb. 1913—20 zijn aldaar na de
inlijving bij het rechtstreeks bestuurd gebied de
vroegere heffingen, voor zoover zij niet te drukkend
zijn, voorloopig gehandhaafd. Opbrengst in 1914
ƒ 186.G00.
2. Niet rechtstreeksche heffing.
Pachten.
Naar do volgorde der Indische bogrooting gel
den nog do volgende pachten:
a. Chineescho dobbelspelen in de
Buitenbezittingen.
Zio ovor vergunningen te dier zake hiervoren onder
II. B. 1. h.
b. Verkoop van arak en andere
sterkedranken in de Buitenbezittingen.
Terwijl deze pacht op Java en Madoera reeds in
1873 is afgeschaft en vervangen door accijnshoffing,
is haro afschaffing in do buitenbezittingen eerst in de
laatsto jaren ter hand genomen. Thans bestaat zij
ook daar nagonoeg niet meer. Mot 1 April 1916 werd
zij afgcschaft in de gewesten Djambi en Billiton en
in liet tot het tolgcbied behoorend gcdcelto der resi
dentie Riouw on O. (Ind. Stb. 1916 no. 185). Dien
tengevolge bestaat zij alleon nog maar in het tol
vrije gcdeolto van laatstgenoemde residentie. Zio
daarover: boven tor zake van do afschaffing der
pachten en op DRANKBESTRIJDING. Do pacht
gold overal in do Buitenbezittingen, behalvo in do
residenties Lampongsche districten on Bali en Lom
bok on enkelo stroken van kleineron omvang. Eon
algomeen rcglemont werd vastgesteld bij Ind. Stb.
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1890—85. Voor bijzondere regelingen zie men deel
I der Regeeringsalmanak der verschillende jaren,
op Dep. van Fin. onder Verpachte middelen. De
afschaffing nam een aanvang in het oostelijk deel
van den Archipel, ging gepaard met heffing van in
voerrecht van inlandsch gedistilleerd en beperkende
bepalingen op den verkoop enz. en werd in 1915 in
den westelijken archipel voortgezet. Zie voor Menado
Ind. Stb. 1908—218 en 219 jo. 1912—339 en 340;
Temate en O. Ind. Stb. 1910—346 en 347 jo.
1911—511 en 1912—144; Celebes en O. Ind. Stb.
1915—133; Amboina 1913—259, 260 en 422. Timor
en O., 1903—422 en 1914—247 cn 248. Tapanocli en
de Z. en O. afd. v. Bomeo Ind. Stb. 1915—232. Zie
voorts nog Ind. Stb. 1905—200 jis. 1911—433 en
1912—184; 190S—203 jo. 1910—340; 1910—628.
Ten tweede II sub D. jo. 1915 no. 222. He afschaffing
der pacht in het westelijk deel van den Arcliipel in
1915 is met eenige andere maatregelen gepaard
gegaan zooals onderDRANKBESTRIJDING wordt
uiteengezet. (Zie Ind. Stb. 1915 no. 219—230 en
1916 nos. 184—188). In 1914 bracht de pacht nog
ongeveer / 498.000 op.
C. Slachten van varkens en ver
koop van varkensvleesch.
Deze pacht bestaat nog slechts in het tolvrij ge
bied der residentie Riouw en O.

;

d. Veren en overtoomen in de Bui
tenbezittingen.
In Palembang. (Ind. Stb. 1874—289, 1875—67
en 231, 1890^6 en 142,1892—171 cn 1897—180),
de Z. en O.afd. v. Bomeo (Ind. Stb. 1879—273 en
1890—46) en Celebes en O. (Ind. Stb. 1882—134
en 1890—46).
e. Vogelnestklippen.
Deze pacht geldt nog op Java en Madoera (Ind.
Stb. 1849—52 letter I, 1876—266, 1881—198, 1882
—250, 1883—244, 1884—161, 1896—129 en 224,
1905—536, 1907—238 en 1913^499) en in de Z. en
O. afd. v. Bomeo (Ind. Stb. 1908—31, 1909—377
en 1911—246).

I

I

ƒ. Belasting op peper in Riouw en O.,
zijnde eene heffing van ƒ 1.50 per pikol van zwarte
peperen ƒ 2 van witte peper. (Ind. Stb. 1898—234).

5

' 3

<7. Verkoop van saguweer, brom en
1 a r o e,
de eerste twee te zamen ter hoofdplaats Makassar
(Ind. Stb. 1890—86 en 1900—190), de laatste ter
hoofdplaats Koepang, (Timor; Ind. Stb. 1895—205)
en de verkoop van saguweer alleen ter hoofdplaats
^lenado (Ind. Stb. 1893—155 en 1901—121), in
Amboina (Ind. Stb. 1886—121, 1895—156 en 1901
—218) en op Banda (Ind. Stb. 1904—39).
h. Goudmijnen,
zijnde het recht om zekere heffingen te vorderen
van het graven naar goud in do voormalige onder&fd. Tanah-Laoet (Z. en O. afd. van Bomeo Ind.
Stb. 1896—95);

I

t. Invoer en verkoop van zout en be
lasting op troeboekkuit enz. (O. K. v.
Sumatra)
zijnde:
,
.
h tv.
t’0*' *nvoer en verkoop van zout en tot
e e en van belasting op troeboekkuit en gedrooge roe oe - en ten ggiri-visch in de onder k te noemen s re en zoomede op de tot het landschap Palaiawan behoorende eilanden en den vasten wal

van dat landschap (Ind.Stb. 1885—167; 1897—180,
1910—686 en 1913—40);
liet recht tot invoeren verkoop van zout, bestemd
voor het verduurzamen van visch en andere zeevoortbrengselen en tot het heffen van belasting op
trassi, gedroogde garnalen en garnalenschillcn in het
landschap Panei. (Ind. Stb. 1908—209, 1910—686,
1912—7 en 1913—40) en in de landschappen Bila,
Koealoe met de onderhoorigheid Leidoruj en een ge
deelte van het landschap Asahan. (O. K. v. Sum.)
(Ind. Stb. 1912—4 en 6 jo."I9T3^40);
het recht tot invoer en verkoop van zout en tot hot
heffen van belasting op trassi, gedroogde garnalen
en gamalenschillen in de landschappen Bangka en
Koeboe. (Ind. Stb. 1893—41 1912—7 en 1913—40).
j. Pandhuizen.
Behalve in de residentie Soerakarta (zie in het
algemeen deel van dit artikel) bestaat'deze pacht
nog slechts in eenige gewesten en streken der Buiten
bezittingen n.1. in Sumatra’s westkust, Benkoelen,
Lampongsche districten, Palembang, Atjeh en O.,
Oostkust van Sumatra, een deel van Djambi, Westerafdeeling en Z. en O. afdeeling van Bomeo alsmede
Celebes en O. Zie Ind. Stb. 1880 no. 17, waarvan
het reglement is vervangen door dat in Ind. Stb.
1902 no. 402; voor het tarief no. 403; voorts 1906—
551 en 1911—674; van plaatselijk belang zijn Ind.
Stb. 1885—167; 1894—250 en 251; 1898 nos. 25 en
26; 1899—67 en 1901 -414 jo. 1902—388; 1904—123;
1906—290. Verder nog bijbl.: 3568, 3602, 3609 en
3856. Zie overigens op PANDHUISHIENST.
fc. Sagoe, was engotah (enz.)ter O. K.
van Sumatra,
zijnde de pacht van het recht om eene belasting
te heffen van de sagoe, was, getah, koelit-tengar, koelit-bakau, balam en soenteivruchten zoomede van
het uit die vruchten bereide vet en van dc rotan,
verzameld op het eiland Bengkalis, op de tot Siak
behoorende eilanden zoomede op den vasten wal
van Siak van de grens met Bangka tot die met Pelalawan. (Ind. Stb. 1885—167 jis. 1901—70 en
1907—97).
Ten slotte zijn zooals boven (rubriek II, B, a
onder letter m.) werd medegedeeld, nog pachten ge
handhaafd in het voormalige landschap LinggaRiouw en 0 J
BELAWAjH en BELAWAN-DELI. Rivier in do
afdeeling Heli en Serdang van het Gouv. O.kust
van Sumatra, aan welks mond het eiland, waar
op de plaats Belawan Heli ligt. Het is do grooto
afvoerplaats van het cultuurgebied, voornamelijk
van de tabak en de rubber, die in Heli, Langkat on
Serdang geteeld worden, met welke landschappen on
met welker hoofd plaatsen Belawan verbonden is door
een veelvertakten spoorweg, waarvan de aanleg in
1883 werd begonnen. Van welk een beteekenisde
scheepvaart te Belawan is, blijkt hieruit dat in 1914
er aan kwamen 1201 stoomschepen (inhoud ruim
1 millioen M3) en 1943 zeilschepen (inhoud bijna
200.000 M3); het jaar te voren waren deze getallen
aanmerkelijk hooger. He invoerrechten over 1913
van het tolkantoor aldaar bedroegen 1.850.000 gul
den, tegen 1.500.000 gulden in 1912, onder welk laatsic cijfer nog begrepen is ^ 12.000 gulden aan opium,
Ho invoerrechten stegen dus met 20 %. Aan de hand
van deze gegevens heeft de totale invoer reeds do
100 millioen overschreden. Van den uitvoer bedroeg
die van tabak in 1913 bijna 300.000 pakken, van
1 rubber 372 millioen K.G., en van copra 5 millioen
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BELAWAN EN BELAWAN-DELI—BENA,
K.G. Plannen bestaan om van Bclawan een Ocoaanhaven te maken (zie DELIRIVIER). BelawanDeli is, behalve door den spoorweg, door eon 4 K.M.
langen transportweg met Laboean Poli verbonden.
BËLËGËN. Een onbelangrijk onderdistrict van
het district Simpang Kiri, onderafdeeling Singkel,
afdeeling Westkust van Atjèh, gelegen aan de Laó
Bëlegen, een linker zijrivier van de Laé Batoo Batoe.
Van de bevolking laat zich hetzelfde zeggen als wat
vermeld is omtrent do bewoner^ van het onder
district Batoe-batoe. Zie aldaar./
BELEKETEBEK (soend.) Zie SLOANEAj
BELGEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL.
Zie ZUID-NEDERLANDERS IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL.
BELIAN (mal.). Zie EUSIDEROXYLON.
BELIEBIS. Zie MELIWIS.
BËLIK (Pas van). Bergpas in den centraalketen
van Midden-Java, O. van den G. Slamat. Hierover
gaat het gemakkelijkste pad beoosten dezen hoogen
vulkaan tusschen de residentiën Pekalongan en
Banjoemas.
BELILIK (mal.). Zie BRUCEA.
BELO. Zie JAVAANSCHE AAP.
BELOAN. Bergtop op Celebes (zie aldaar onder
Midden Celebes) hoog 3050 M.
BELOE. Onderafdeeling der afdeeling Noord en
Midden Timor van de residentie Timor en O., be
staande uit het gouvernementsgebied, gevormd door
de vallei van Atapoepoc, benevens de landschappen
Kakoeloek Mesak, Fialarang, Alas Weolain, Litamali, Fatoe x\roein, Manoeloea, Dirma, Lakekoen,
Koesa,Waiwikoe-Waihale, Silawang, Mandeo; onder
het beheer van een gezaghebber, die te Atamboewa
gevestigd is.
BELOEK. Zie UIL.
BELOEKOE.Dajaksche naam voor een zoetwaterscbildpad, Callagur borneensis Schleg. en Müll. (zio
S( Hl LDPADDEN) uit de fam. der Testudinidae.
BELOENTAS (mal., soend.) Zie PLL’CHEA.
BELOET (mal.). Zie TRICHOSANTHES.
BELOET. Zio AAL.
BELOM (ORANG). Zie ORANG LOM.
BELOMAROE of BEROMAROE. Zelf besturend
landschap ressorteeronde onder de rcs. Mcnado. Het
behoort tot de Kajelischo landschappen on wordt
begrensd ten Noorden en Weston door Paloe, ten
Oosten door Parigi en ten Zuiden door Sigi. Do
zolfbesluurster, die mede hot bestuur over Sigi
voert, draagt den titel Magaoo of Madika en is
gevestigd te Beromaroe. Het voornaamste middel
van bestaan is landbouw (rijst, maïs en klap
pers). De bevolking is ^ 3700 zielen sterk on
woont hoofdzakelijk in do vlakte. De verhouding
tot liet gouv. is geregeld op den voot der Korte
verklaring. Zie KAILI (Med. Ene. bur. afl. II (1915)..blz. 85—205 en T. B. G. deel LIV(1912) afl. 1 en 2)X
BELONEEZEN. Zie TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN. (Bevolkin g).
BELONGKANG. Zie VAARTUIGENBEMBEM (mal. bat.). Zie MANGIFERA ODÖRATA.
BEMESTING. Heeft ten doelden grond in gofdon
eultuurtoestand te houden, voor uitputting te be
hoeden en er geregeld zoo groot mogclijko oogsten
van te verkrijgen. Placht men vroeger in O.-Indië
slechts gebruik te maken van natuurlijke mest
stoffen — stalmest, vleermuizen guano, boengkil
enz. — thans spelon bij verschillondo cultures
kunstmeststoffen (superphospliaat, ammonium
sulfaat, guano’s) een grooto rol. Van hooveel betco-
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kenis bijv. ammoniumsulfaat is — bij de suikercultuur in gebruik — blijkt uit de waarde van den
invoer daarvan, die in 1913 bijna 9 millioen gulden
bedroeg.
Tegenwoordig wordt ook veel gebruik gemaakt
van zoogen. groenbemesters, waarvoor men bij voor
keur planten uit de familie der Leguminosae kiest,
welke het vermogen bezitten om door hare wortelknolletjes stikstof op te nemen en deze in de blade
ren en stengels vast te leggen. Snijdt men deze plan
ten, nadat ze zich behoorlijk ontwikkeld hebben, af
on begraaft men het snoeisel, dan heeft men voor be
trekkelijk geringe kosten een zeer goede bemesting.
Bovendien worden onkruiden als alang alang en teki
door de bemesters grootendeels onderdrukt.
Met verschillende groenbemesters zijn in den
Cultuurtuin te Buitenzorg belangrijke proeven ge
nomen. Tot diej welke geschikt zijn voor tusschenplanting en waarvan het loof geregeld kan worden
afgesneden, behooren Tephrosia candida, T. Hookeriana, Glüoria cajanifolia, Leucaena glauca (lamtero), Desmodium gyroides Indigo}era anil.
Andere groenbemesters zooals Phaseolus calcaratus, verschillende Crotalaria-soorten, Vigna sinensis,
Ganavalia ensiformis zijn geschikt ter beplanting
vóór het definitieve gewas, het loof kan echter hoog
stens éénmaal gesneden worden.
Centroscma Plumicri is een groenbemester, die
kruipt en slingert, echter niet op al te hinderlijke
wijze.
Literatuur: Van Helten. Med. Cultuurtuin no. 1.
BENA. (Bono). Een 3 voet hooge getijgolf, welke
uitsluitend wordt waargenomen in den mond der
Rokanrivior, N.O. kust van Sumatra. Zij komt al
leen voor omstreeks Volle en Nieuwe Maan, doch
niet gorcgeld met ieder springtij. De golf beweegt
zich met zeer groote snelheid voort en veroorzaakt
in diep water slechts een plotselinge rijzing als van
hooge deining, doch op do banken en tegen de oevers
breekt zij met groot geweld: zij wordt steeds gevolgd
door sterken stroom. Voor kleine vaartuigen, welke
niet beschut liggen achter een hoek of een goed eind
diep water achter zich hebben om te drijven, is de
bena zeer gevaarlijk; hooren zij deze aankomen, dan
is het meestal te laat om zich te bergen. Is de bena
gepasseerd, dan kan men zonder gevaar voordeel
trekken van den storkon stroom om op tevaren.
Boven Laboean Tengah wordt van dit verschijnsel
niet meer bespeurd dan do plotselinge rijzing van
het wator on de sterko stroom. Het schijnt dat de
vloedgolf in do laatste jaren in kracht afneemt.
Op do N.-lijkor gelogen Panai-, Kocaloe- en Asahanrivioron heeft inon wol een snelle, doch niet ge
vaarlijke rijzing van hot water bij hot doorkomen
van don vloed; mocht daar do bena voorkomen,
'zooals sommigo ooggetuigen schijnen te hebben be
weerd, dan is dit slechts in zeer onbeteokenonde
mate. In den mond van do Siak-rivier komt zij niet
voor, in den mond van do Kamparrivier daarentegen
. wel, hoewel bij uitzondering.
Hot verschijnsel vindt zijn oorzaak in het abnor
maal grooto vorval, in verband met den ondiepen
mond. Hot water moot in zeor korten tijd zeer snel,
soms tot 20 voot toe rijzen. De aandrang van buiten
is dus zeor stork en hot front van de vloedgolf steil.
Aan don voot wordt dozo nu tegengoliouden door
hot uitlooponde wator on do ondiepe banken, zoodat hot front eerst vortikaal komt te staan en ton
slotte voorover valt. De vertikale waterbeweging
welke, voor do N.O.-kust van Sumatra, in den mond
van de Rokanrivior eon maximum boroikt, neemt
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BENA—BENGAWAN-DJËRO.

om de Noord langzaam, om de Zuid snel af. In den
mond der Panai-rivier is deze reeds verminderd tot
*/s, in die derAsahan- en Kamparrivieren bedraagt
deze nog minder, zoodat do oorzaken, welke do bena
in het leven roepen, daar slechts in geringe mate
• aanwezig zijn.
BENALOË (mal.). Zie LORANTHUS.
BËNAOE. Zie VAARTUIGEN.
BENDA (soend.). BENDO (jav.). Zie ARTOCARPUS ELASTICA.
BENDAHARA. Zie TITELS.
BENDARA. Zie TITELS.
BËNDO (OEDJOENG). Hoek aan de Noordkust
van Java, in de residentie Rembang, vormende de
noordelijks te punt der residentie.
BENDOENGAN. Hoofdplaats van het PakoeAlamsche regentschap Adikarto, gelegen in de
afdeeling Koelon-Progp^residentie Djokjakarta.
BENEDEN- en BÖVÊN-DAJAK. Beiden" onderafdeelingen van de afdeeling Koeala Kapoeas, res. Z.
en O. Afd. Bomeo, bestaande uit de districten Koe
ala Kapoeas, Kahajan en Boven Dajak, zich uit
strekkende langs de Kahajan en de Kapoeas Moeroeng. De stroomafwaarts eenige honderden K.M.
lange rivieroevers zijn slechts sporadisch bevolkt:
aan de kust enkele vrij groote nederzettingen op
boven het moerasland uitstekende hoogere gedeelten.
In het bovenstroomgebied van de beide genoemde
rivieren bevindt zich het eenige terrein, dat door hoo
gere ligging geschikt is voor bewoning. Djeloetoeng
en rotan behooren tot de voornaamste boschproduc
ten. De bevolking is er over ’t algemeen nog niet
toe te brengen zich geregeld aan den rijstbouw te
wijden. Jaarlijks moeten nog duizenden centenaars
rijst van overzee worden aangevoerd.;,.?
BENEDEN TAPANOELI. Afdeeling'der residen
tie Tapanoeli — omvattende de vroegere afdeelingen
Natal en Balang Natal, Sibolga en Batang Toroedistriclen-en Nias — met hoofdplaats Sibolga.
BËNGAALSCH GRAS. Zie PANICUM MAXI
MUM.
BENGALEN-PASSAGE. Zeestraat tusschen de
eilanden Poelö Breuëh en Poelö Wè benoorden de
N.punt van Sumatra.
' —— I ; '■
BENGANG (soend.). Zie NEESLA.
BENGAWAN. Zie JAVA. rivieren {Solo).
BENGAWAN-DJËRO, is de naam van een in drie
onderdistricten verdeeld district der afdeeling
Grisee in de residentie Soerabaja^Ieer algemeen
echter wordt daaronder verstaan een gedeelte dier
residentie, waarin bedoeld district is gelegen, en
dat voornamelijk bekendheid heeft gekregen, door
dat de aldaar bestaande toestanden o.m. aanleiding
gaven tot het in uitvoering nemen van het groote
plan der Solo-vallei werken (zie BEVLOEIINGEN),
dat echter gestaakt is. De Bengawan-djöro wordt ten
noorden begrensd door langs de oevers der Solo-rivier
gelegen hoogere terreinen; ten oosten door de KaliMiring (een der armen, waarin de Solo zich, voor dat
zij in zee valt, vertakt) en door de vischvij vers, die
zich in het Oosten van de afdeeling Grisee tot aan
Straat Soerabaja uitstrekken; ten zuiden door de
hoogere gronden en uitloopers der heuvelruggen, die
in het zuidelijk gedeelte der residentie .Soerabaja
voorkomen. Oorspronkelijk volgde de Solo-rivier
ongetwijfeld het laagste terrein gedeelte. Doordat
echter bij de hooge Westmoessonslanden de oevers
overliepen, en het slibrijke water zich over het ter
rein verspreidde, waarbij de stroomsnelheid afnam,
kregen de medegevoerde vaste stoffen gelegenheid
tot bezinking. Natuurlijk sloegen de grootste en

zwaarste slibmassa’s neder het dichtste bij de rivier:
aldus kon het gebeuren dat langzamerhand de
rivieroevers hooger kwamen te liggen dan het daar
achter zich bevindend land. Bij vallend water vond
dit nu de vroegere natuurlijke afvoerweg versperd
en er vormde zich een kom, die naar liet westen te
niet loopend tegen de hoogere gronden langs de
Solo-rivier (welke laatste aldaar naar het noord
oosten stroomt, om ter hoogte van Wringinanom
eene in hoofdzaak oostclijke richting te gaan volgen)
en overigens begrensd als hiervoor reeds werd aan
gegeven, wat de afwatering betreft in hoogst on
gunstige omstandigheden kwam te verkeeren. On
geveer evenwijdig aan de hoofdrichting van de Solorivier ontstonden verschillende waterloopen, die
meer benedenstrooms in de Solo of de K.-Miring
uitmonden, en bij lage standen het binnengeloopen
water weder loozen. Genoemd kunnen worden de
Kali Blawi, de K. Tjorong, en de K. Manjar. De
eerste mondt uit in de Solo-rivier, do beide anderen
vallen in de K. Miring. Bij hooge standen echter
voerden zij water in de Bengawan-djöro en dit ge
voegd bij het teiTeinwater afkomstig van de zuide
lijk gelegen heuvels, en de overstroomingen van de
Solo-rivier zelve, (die later wel bedijkt werd, doch
niet tot voldoende hoogte, om ook de hooge standen
te keeren) veroorzaakte diepe en langdurige onder
water-zettingen. Het diepste terrein gedeelte, ter
oppervlakte van rond 20.000 bouws, ligt beneden
Soerabaja haven vloed peil (S.H.V.P.) on wel gemid
deld 0.70 M. daaronder; plaatselijk komen inzin
kingen voor die nog 0.50 M. dieper zijn. Dit is do
eigenlijke Benjawan-djöro (DjÖro = diep), die in het
Noorden, Westen, en Oosten nog omgeven Ls door
een strook van afwisselende breedte en ^ 30.000
bouws oppervlakte, geleidelijk oploopend tot 1.00
M. boven S.H.V.P. welke veelal ook tot de Bengawan-djöro wordt gerekend. Deze terreinen wateren
hoofdzakelijk af op het diepere gedeelte, en komen
dus eerder droog. Wat boven 1.00 M. + S.H.V.P.
is gelegen, behoort niet meer tot de Bcngawan-djöro.
Door den aanleg van dijken is de natuurlijke grens
der Bengawan-djöro in den loop der lijden gewijzigd.
Voornamelijk dient genoemd een dwarsdijk, die in
noord-zuidelijke richting loopt vanaf de hooge gron
den tot aan de IC.-Blawi, dan de rechter oever van
dit riviertje volgt, tot de uitmonding in de Solorivier, waarna zij hare voortzetting vindt in don dijk
langs de Beneden Solo, doch op verschillende plaat
sen wordt onderbroken, o.a. door de K. Tjorong.
Toch is de waterkeering voldoende om te voor
komen, dat hot water uit het Westelijk gedeelte van
de Bengawan-djöro te spoedig naar het oosten af
loopt, in welk geval de vischvijvers van Grisee door
den grooten toevloed van zoet water te niet zouden
gaan. Een anderedijk, in delangsrichting (oost-west)
loopend, en aansluitend op de ovengenoemde dwars
dijk, deelt het westelijk deel van de Bengawan-djcro
weder in een noordelijke en zuidelijke helft, en
beschermt — hoewel eveneens op enkele punten on
derbroken — het noordelijk en diepste deel tegen al
te grooten wateraandrang uit de heuvels. Het zuide
lijk deel watert voornamelijk door de K. Manjar af op
de K. Miring.
Omtrent den cconoinischen toestand der bevol
king deelde indertijd de Resident van Soerabaja in
eene Nota van 29 Oct. 1887 verschillende bijzonder
heden mede, die inderdaad een treurig beeld van do
welvaart in de bedoelde streek gaven. Bij het inval
len van den Westmoesson brengt de bevolking, in
het bijzonder der laagst gelegen desa’s, haar vee
v.
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BENGAWAN-DJÈRO—BENGKALIS.
naar elders of in gemeenschappelijke kralen op
liooger gelegen plekken, waarheen het voeder een
paar malen daags in prauwen of op vlotten wordt
gebracht. Pluimgedierte wordt van de hand gedaan;
padi, indien nog aanwezig voor eigen gebruik ge
stampt, of in op hooge palen gebouwde loemboengs
bewaard. Hot gezin huist niet zelden een paar
maanden achtereen op een bamboe vlot of op een
•door stijlen verhoogde balé-balé;-vlotten van pisangstammen bieden de gemeenschapsmiddelen met do
buitenwereld. Brengt de vischvangst of de ver
koop van schelpdieren en kangkong (een moeras
plan t, die wel als groente wordt gegeten) niet vol
doende op, dan begeeft de man zich naar elders, om
te trachten als koelie eenig geld te verdienen. Naar
mate het water met het verminderen der regens
daalt, wordt met den rijstbouw begonnen, waaraan
echter ook eigenaardige moeielijkheden zijn verbon
den, uit de terreingesteldheid voortvloeiende. Naarmato men in diepere terreinen komt, moet de cultuur
later aanvangen: aan de randen kan men gewoon
lijk in Januari met de cultuur beginnen; in de diep
ste gedeelten eerst in Mei of Juni, wanneer er niet
veel regen meer te wachten is. Men tracht dan het
water door afdamming van de diepste kuilen zoo lang
mogelijk tegen te houden, om het van daar uit op de
velden te scheppen. Vandaar dus een voortdurende
belangenstrijd tusschen de bezitters van de middengronden en die van de dieper gelegen deelen; de eer
sten wenschen zoo spoedig mogelijk van het waterbozwaar te worden verlost, terwijl de laatsten, die toch
steeds te laat zullen zijn om nog van de regenperiode
te profiteeren, in den Oostmoesson niet zonder bovloeiing kunnen en het water in den Westmoesson
gaarne zoo lang mogelijk op de velden zien, om zoo
doende ten minste nog in do vischteelt daarop een
middel van bestaan te vinden.
Hot tot een begin van uitvoering gekomen plan tot
bovlociing uit do Solo-rivier beoogde nu o.m. hierin
te voorzien, door de bandjirs van de rivier langs een
anderen weg naar zee af te leiden, waardoor alvast
het daardoor veroorzaakt waterbezwaar zou worden
•opgeheven, en alléén nog maar het hemelwater op
hot terrein zelf vallende en dat van de zuidelijke
heuvels afkomstig, door een stelsel van afvocrlei■dingen naar zee zoude worden gevoerd, terwijl uit
het hoofdkanaal aftappende irrigatie leidingen do
bevlooiing zouden verzorgen. Na do staking van dit
werk, begreep men do toestanden in de Bengawandjero in elk geval te moeten verbeteren, te meer,
daar het waterbezwaar steeds toenam, omdat door
voortdurenden landaanwas bij do monding van do
Solo-Rivier, do bandjirs in de daardoor verlengdo
rivier steeds hooger werden. Geleidelijk werden de
rivierdijken verhoogd en verzwaard; do mondingen
van de K, Blawi on van andere af voorleidingen van
sluizen voorzien — waardoor het mogelijk werd het
terugloopen van het Solo-rivierwater bij hooge stan
den in bedoelde riviertjes tegen te gaan on eventueel
het water op te houden —de K. Blawi on andere afvoerwegen verruimd en genormaliseerd — waardoor
het mogelijk werd, in don Oostmoesson bij vloed hot
opgestuwde Solo water binnen te laten en op to hou
den — en de sluis bij den bovenmond van de K. Miring verbeterd. Deze laatste wordt tegenwoordig
gedurende den Westmoesson gesloten gehouden, zoodat de vroegere hooge watervloeden van do Solorivier niet meer ton deole door do K. Miring wordon
■afgevoerd, en do K. Tjorong on K. Manjar thans
als regel vrij kunnen afstroomen op de K. Miring.
Een gevolg van deze vorbetoringon is, dat men het
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peil in de Bengawan-djöro thans beter dan vroeger
kan beliecrschen, dat de gronden, die daarvoor in
aanmerking komen, vroeger dan voorheen droog
gelegd kunnen worden, en dat toch geen vrees meer
behoeft tc bestaan voor een te spoedig droog worden
ook van de laagste gedeelten. Een plan, om wateraanvocr bij eventueel gebrek aan bevloeiingswater
mogelijk te maken door den aanleg van reservoirs
in het heuvelterrein, stuitte voorloopig af op de
hooge kosten, en op de onzekerheid, die nog bestond
ten aanzien van verschillende factoren, die bij een
dergelijken aanleg mede in rekening moeten worden
gebracht. Intusschen is men overgegaan tot den
aanleg van kleine reservoirs, weliswaar niet bestemd
om de Bengawan-djëro van water te voorzien, doch
ommeer bovonstrooms gelegen terreinen te bevloeien.
Literatuur. Verslag van de Commissie van advies
nopens do werken in de Solo-Vallei. Delft J. Walt-^
man 1910. — De verslagen over de B. O. Werken in
Ned. Indië van af 1901.
BÈNGBRÈNG (Goenoeng). Een grootsche steile
zandsteenmuur, den zuidelijken wand vormend van
het dal der Tji Boeni (Preanger Regentschappen)
in zijn middelloop; goeddeels is deze dalwand nage
noeg loodrecht en dan geheel kaal, zoodat men de
lichte kleur van het gesteente al van ver ziet schitte
ren, een treffende afwisseling is het groene landschap. Uitvoerige beschrijving met photo in Verbeek
Java II 635 e. v.
BENGKAJANG. Hoofdplaats van de onderaf deeling Bengkajang van de lijdulijkt/ afdeeling
Singkawang der res. Westerafdeeling van Bomeo,
gelegen in een bergachtige streek op een hoogte van
bijna 200 M.; wordt aanbevolen als herstellingsoord
voor zieleen. Er was een militaire bezetting, die in
1908 is opgoheven. In do buurt van Ledo, aan de
monding van de bij Loemar ontspringende en in de
Sambasrivier uitloopendc Ledorivier, werden door
twee Europeescho ondernemingen mijnen bewerkt.
Een dorde, Sintoeroo (tusschen Loemar en Sepang)
is nog in werking.
BENGKAK (jav.). Zie HERNANDIA PELTATA
Meissn.
BENGKALIS. De zuidelijkste en wat oppervlakte
betreft verreweg de grootste afdeeling van het Gouv.
Oostkust van Sumatra; strekt zich langs de kust uit
van even bezuiden de monding van de Pané-rivier
tot aan Tandjong Ongka aan den zuidelijken oever
van do monding dor Kaïnpar.
De algomcono strekking van die kust, in welker
nabijheid zich tal van vrij groote, slechts door smalle
zeestraten van den vasten wal van Sumatra ge
scheiden eilanden bovindon, is van n. w. naar z. o.
De afdeeling omvat de stroomgebieden van de Rokan-, Siak- on Kampar-rivioron. De voornaamste
langs do kust in de straat van Malaka liggende eilan
den, die tot de afdeeling behooren, zijn, van hot
noorden beginnende, hot eiland Roepat of Segaro,
door straat Roepat van don vasten wal gescheiden,
vorder zuidwaarts langs do kust slechts door de
smallo Brouwerstraat (zio aldaar) van dio kust ge
scheiden, de eilanden-groep, welke vroeger gewoon
lijk Brouwors-eilandcn werd genoemd. Hiertoe be
hooren bohalvo eonigo kloinere van het noordon
af: het eiland Bongkalis, (zie aldaar), Poeloe Padang, Poeloe Rantau of Tebing Tinggi met Poeloe
Rangsang of Mcdang en de kloinere eilanden Poeloe
Topang, Poeloe Laboo, Pocloo Serapoeng on Poeloe
Mandol of Pcnjaléan, het laatste tegenover do mon
ding van de Kampar-rivior.
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Het grootste gedeelte der afdeeling bestaat uit
alluvium, met een helling van w. naar o. met eenig
heuvelland in het gebied van den bovenloop der
Rokan- en Kampar-rivieren. De genoemde eilanden
maken deel uit van dat alluvium, daar de zeestraten,
die hen van den vasten wal en onderling scheiden,
slechts geulen in den alluvialen bodem zijn. In het
stroomgebied van de Siak-rivier, en wel benoorden
die rivier, is de bodem zóó laag, dat die daar verschil
lende zeer vischrijke meren of moerassen vormt,
waarvan de voomaamsten van W. naar O. zijn de
Teloek Soré, de Teloek Betoeng, de Teloek Boeloeli,
de Teloek Ranggoeng, de Teloek Bisinggin en do
Teloek Ajer itam, onderling door de kleine Siakrivier, die er de uitwatering van is, verbonden.
Voor de administratieve indeeling der afdeeling
wordt verwezen naar OOSTKUST V. SUMATRA.
Literatmir. Reep. Tijdsch. Bin. Best. 190G.
BENGKALIS. Het N.lijkste eiland van de zg.
Brouwers-eilanden, in straal Malaka; strekt zich in
de richting van N.W. naar Z.O. uit tusschen 102°
en 102° 32' O.L.; is van den vasten wal van Sumatra
gescheiden door de Brouwerstraat (Zie aldaar), waar
aan ook de hoofdplaats Bengkalis, de standplaats
van den assistent resident gelegen is, en van het
zuidelijk gelegen eiland Poeloe Padang door straat
Padang. Het eiland is laag en moerassig; een voort
zetting van het alluvium van de tegenover liggende
Sumatrakust, alleen is in het midden over de geheele
lengte van het eiland een geringe verheffing van
den bodem merkbaar.
BENGKALIS. Hoofdplaats van de afdeeling van
dien naam van het Gouv. Oostkust van Sumatra,
gelegen aan de westkust van het gelijknamige eiland.
Deze plaats was van de verheffing van de Oostkust
van Sumatra tot een residentie af (1873) tot 1887
hoofdplaats van het gewest. Men had korten tijd
de illusie, dat zij door haar gunstige ligging en na
tuurlijke hulpbronnen zelfs Singapore naar de kroon
zou steken, welke hooge verwacIHingen zich echter
nimmer in de minste mate hebben verwezenlijkt.
Toen het N.lijk deel van het Gouv. (met name de
landschappen Langkat, Deli, Serdang en later Asahan)_door de hooge vlucht van de tabakscultuur
Bengkalis ten eenenmale overvleugelde, en werkelijk
het zwaartepunt der toenmalige residentie werd, is
de zetel van het bestuur naar Medan overgebracht,
welke plaats sedert laatstgenoemd jaar hoofdplaats
van het gewest is gebleven. Bengkalis is 1 ham de
standplaats van den assistent-resident der afdeeling.
BENGKARONG. Maleische naam op Sumatra ge
geven aan een bodemhagedis: Lygosoma chalcidcs
L., welke ook oelar berkaki genoemd wordt (zie
verder onder KADAL en onder SCINCIDAE).
BENGKARONG OELAR. Maleische naam voor het
Hagedissen-geslacht Tachydromus (zie onder fam.
LACERTIDAE).
BENGKIWO. Zie AJAM.
BENGKOE (mal.). Zie PAYENA LATIFOLIA
Burck.
BENGKOE-OLIE, afkomstig uit de zaden van
Payena latifolia, zie aldaar.
BENGKOEDOE, Mal.; Patje, Jav.; Tjangkoedoe,
Soend.; Banghoedoe, Batt.; Bingkoeroe of Baé,Mak.; Komé, Mal. Men.; Boenggoedoe, Goront.;
Kemoedéë, Atjeh. Soorten van Morinda L., Fam.
Rvbiaceae. Men noemt vooreerst M. citrijolia L., ver
volgens M. bracleaUi Roxb., die ook als eeno variëteit
van de eerste wordt beschouwd. Aan beiden nauw
verwant is M. hnchria Roxb. Alle komen in geheel
Indie zoowel wild als gekweekt voor. De wortclschors

bevat een glucoside, morindine, waaruit door hydrolyse naast glucose morindon, een roodachtige kleur
stof (koedoe, Jav.) ontslaat , waarmede de inlanders
verven. De onaangenaam riekende rijpe vruchten
worden gegeten en gebruikt tot reiniging van het
hoofdhaar. Zij geven bij distillatie met waterdamp
capron- en caprylzuur. Zie ook MORINDA.
BENGKOEDOE DAOEN BESAR (mal.). Zie MO
RINDA CITRIFOLIA.
BENGKOEDOE LAKI LAKI (mal.). Zie MORIN
DA CITRIFOLIA.
BENGKOELEN. Zie BENKOELEN.
BÈNGKOENG. Zie VAARTUIGEN.
BENGKOEWANG (mal.). Zie PACHYRHIZUS.
BENGKOK-STELSEL. Zie VORSTENLANDEN.
BENGKOKA of MENGKOKA. Deel (vroeger een
vazalst aatje) van Loewoe,op het Z.O.lijk schiereiland
van Celebes, aan den Ooslelijken ingang van de golf
van Boni.
BENGOEK (jav. soend.). Zie MUCUNA CAPITA
TA.
BENIKAN (jav.). Zie URENA.
BENINCASA HISPIDA Cogn. (B. cerifera Sav.)
fam. Cucurbiiaecae. Baligo (jav., soend.). Bligo
(jav.), Koendoer (mal., soend.). Met ranken klim
mende kruidachtige plant met wit- en groen-gemarmerde, met een waslaag bedekte vruchten, die bij de
verschillende variëteiten nogal in vorm uiteenloopen.
De plant wordt veel gekweekt wegens do eetbare
jonge vruchten; de oudere vruchten worden geconfijt gebruikt en heeten in dien vorm tangl:oev;eh.
BENJOAR. Zie RANDJOEWA.
BENKOELEN. L a n d b e s c h r ij v i n g. Resi
dentie op Sumatra, met een oppervl. van 24.442
K.M.2, en op uit. Dcc. 1912 een bevolking van 220000
zielen. Tot het gewest behooren de eilandengroep
Enggano (zie aldaar), Poeloe Tikoes, een onbewoond
eiland, waarop een vuurtoren staat voor de hoofd
plaats B.; Poeloe Pisang bij Kroö waar men de Pasar
Poeloe Pisang met 500 zielen vindt, en P. Bctoeah
of klein Fortuyn, een geheel uit koraalsteen be
staand, onbewoond, eilandje, beoosten de Blimbingbaai, met kokosboomen beplant, niet meer dan 4
M. boven zee gelegen; er is een triangulatiepilaar
geplaatst.
Het gewest strekt zich in de richting van N.W.Z.O. langs do W.kust van Sumatra uit van ^
2° Z.B. tot aan den uitersten Z.W.-punt, de Vlakke
Hoek en de nabijgelegen Tandjong Tjina. De N.lijko
grens van het gev/est wordt gevormd door de Ajer
Mendjoeto; de O.lijke grootendeels door het Barisangebergle, dat de residentie van Djambi, Palembang en de Lampongsche districten scheidt; (do
grens met Sumatra’s W.kust werd vastgesteld bij
Ind. Slb. 1910 no. 214, die met Palembang voor een
deel bij de Ind. Slb. van 189J no. 48, 1910 no. 503 en
1911 no. 254, terwijldie voor een ander deel enevenzoo de grens met Djambi en de Lamp. districten nog
in behandeling zijn). Het Barisangebergte bestaat
hier uit niet meer dan twee, dicht langs elkaar loopende evenwijdige ketens, die grootendeels onder
jong-vulkaansch materiaal zijn bedolven. Het lange
lengt cd al daartusschen is van afwisselende breedte,
maar in T algemeen smal. In het zuiden wordt hot
doorstroomd door de Sëmangko, die op de Pematang
Gigoer (1800 M.) ontspringt, in Z.O. richting door
het hoogland van Batoe Brali loopt, en uilkomt in
de Sëmangko- of Keizersbaai. In het noorden wordt
dit dal afgesloten door deRanau vulkaan (zie aldaar),
die in diluvialen tijd een meer opvulde tot het te
genwoordige uitgestrekto tufplateau aldaar. Daarop
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volgt noordwaarts voorbij den G. Dom po (zio aldaar)
het plateau van de Boven-Moesi, dat in het noord
westen wordt afgebroken door den eveneens werkzamen G. Kaba. Over een vulkanische vlakte, die
meer dan 1000 M. hoog ligt, bereikt men dan het
kctelvormigo dal der Bovon-Ketaoen, welke rivier
zich door de omringende ketens een weg baant naar
den Indischen Oceaan. Van de talrijke rivieren, die
meestal in Z. W. richting zich naar den Oceaan spoe
den, verdient behalve do Ketaoen (zie aldaar) geen
enkele afzonderlijke vermelding, omdat ze èn een
korten loop hebben èn onbevaarbaar zijn.
De voornaamste van de vele toppen, waaronder
verscheidene hooger reiken dan 2000 M. zijn van N.
naar Z. gaande: Goenoeng Pandan (21GS M.) G. Seblat (2383 M.) een hoeksteen tusschen Benkoolen,
Palembang on Djambi, brongebied van de Ra was en
de Seblat, B. Roentjing (2221 M.), B. Daoen (2467
M.), brongebied der Moesi en Ketaoen, G.Palik (2463
M.), brongebied der Palik en Ketaoen, B. Kaba (zie
aldaar), G. Dempo (zie aldaar), G. Patah (2817 M.),
brongebied der Benkenang, B. Poeroes (2567 M.),
G. Bcpagoet (2732 M.), B. Garang-garang (2394 M.),
brongebied der Loeas, G. Pasagi (2232 M.), bronge
bied der Warkoe on G. Sekintjau (1716 M., interes
sante beschrijving van dezen berg in Jaarverslag
Topogr. dienst 1911). Voor het gebergte strekt zich
een slechts smalle laagvlakte uit, waarop echter de
bevolking van do Rcs.in hoofdzaak zit samengedron
gen. De kustlijn heeft weinig ontwikkeling on vormt
slechts ondiepe inhammen, van welke alleen van hot
N. af de Pocloe-, Sambat-, Kroë-, Tenoerabang
Bengkoenat- en Blimbing-baaien vermelding ver
dienen
Het klimaat is in de benedonstreken warm, hoewel
gewoonlijk do zeewind overdag, do landwind
’s nachts een aangenamo afkoeling brongt. In de
bovenstreken is hot klimaat aangenamer. De droog
ste maand is te Moko-Moko Juni, ter hoofdplaats
Juli, te Kopahiang Augustus. Gemiddeld valt dan
150 m.M. regen. Do regenrijksto maandon zijn in
dezelfde plaatsen November en Decomber met 400
è, 500 m.M., terwijl hot goheele jaar door gemid
deld ruim 3000 m.M. regen valt.
Middelen van, bestaan:
De landljouw staat nog niet op hoogen trap. De
ongeschiktheid van hot land voor rijstbouw on de
geringe vruchtbaarheid veroorzaakton vaak in het
gewest hongersnood on epidemieën. Ook thans nog
wordt do meeste rijst op ladangs geteeld, dan wol op
moorusgrondon; het aantal bewaterde sawalis is
echter in do laalsto jaron enorm toegonomon, zoodat
tegenwoordig in allo afdeelingon van dit gowest sawahcoinploxon worden aangotrofïon, vooral in do
ondorafdcclingon Lobong en Rcdjang; o.a. is do goheelo vlakte dor Kotaoonrivier in Lebong (13 K.M.
lang on hier on daar 3 K.M. breed) in sawalis herschapon. Toch blijft nog steeds invoer van rijst noodig en wel tot een bedrag van ongeveer 2 millioen
K.G Sinds 1913 is in Bcnkoolon een ingenieur ge
plaatst voor onderzoekingen on opnemingen op irri
gatie gebied, terwijl in den loop van 1915 tor hoofdplaals een inlandscho landbouwschool is opgericht.
Beide maatregelen zullon zeker don rijstbouw zeor
ten goede komen. Op do sawalis in Rcdjang on Lo
bong wordon goudvisschen geteeld, waarmodo in
1907 te Kepahiang een begin word gomaakt. Do proof
slaagde goed, zoodat do teelt zich nog steeds uitbreidt. Naast do rijst vordienon als landbouwgewas
sen vermelding koffio, tabak en pinang. Do koffie,
wordt in do bergstroken aangoplant; vooral do
'5
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Kroë-koffio is zeer gezocht; de totale uitvoer
bedroeg in 1913 dan ook nagenoeg 900.000 K.G.;
do uitvoer van tabak, waarvan de Redjangsche
zeer gewild is, bedroeg 68.000 K.G. maar neemt
af; •pinang leverde het gewest voor 3000 K.G.; voorts
worden nog aangeplant mais, gambir, suikerriet,
klappers (uitvoer kopra 380.000 K.G.), oebisoorten,
katjang, kardamon, karet en rotan. Van de Europeesche cultures is zeker die van de specerijen de
oudste. De cultuur van muskaatnoten en nagelen,
in 1798 uit de Mo lukken, naar Benkoelen overge
bracht, bleek door de volhardende pogingen der
Engelschen te kunnen slagen, doch later kwijnde
zij; de laatste Gouvernements-specerijtuin te Pematang Balam is in 1S55 opgeheven; muskaatnooten
produceert alleen Kroë nog een weinig,maar de totale
uitvoer was slechts 1157 K.G. en bovendien slechts
57 K.G. foelie; de uitvoer van kruidnagelen beliep
over de jaren 1910/1913 gemiddeld 37.000 K.G.
per jaar. De pepercultuur is van oudsher in Ben
koelen inheomsch, do uitvoer beliep over de laatste
jaren gemiddeld 500.000 K.G. grootendeels zwarte
peper. Op ultimo 1914 waren er 20 erfpachtsperceelen uitgegeven, een oppervlakte beslaande van
23.500 bouws. Er werd geplant koffie (Robusta en
Java-), hevea, klappers, karet; doch de resultaten
zijn over ’t algemeen nog niet groot. Do beide
tabakmaatschappijen,diezichin 1907/08 in Redjang
hadden gevestigd voor opkoop van tabak (met
zaadvorstrekking aan de planters), zagen zich door
de onvoldoende prijzen, voor hun product in Europa
verkregen, genoodzaakt hun bedrijf te staken. Met
katoen, waarvan do productie over 1912 4 è, 500
pic. bedroeg, wordon de onder leiding van een land
bouwkundige genomen proeven nog niet mot succes
bekroond; proeven met het planten van thee
slaagdon in Redjang. De bosschen, waarmede een
groot deel van het land (vooral in do minder toe
gankelijke bergstroken) bedekt is, leveren tal van
goede houtsoorten, en bovatten velo getah-produceerende boomen, on rotansoorten (zie Ind. Gids X/
19141. bl. 476); èn die gotah-boomen èn do rotan
hebben door onoordeelkundige en ruwe inzameling
veel geleden, zoodat dit nu zeer weinig loonend
meer is. Hierdoor is echter de bevolking er toe ge
komen, om die veel voordeel opleverende gewassen
to gaan aanplanten. Sinds 1913 ressorteert het ge
west ondor don to Lahat (Palembang) geplaatsten
houtvester, dio mot hot boschroservcoringswork eon
aanvang hoeft gomaakt. Do vogelnestgrotten in Le
bong, Benkoelen, Seloema, Manna en Kroë wor
den verhuurd tegon een som van ƒ S000 per jaar. Do
veeteelt is een voornaam middol van bestaan in een
groot deel van hot gewest; het aantal paarden
vormcorderdo van ruim 600 in 1905 tot bijna 900
in 1912, dat dor runderon van 11.000 tot 14.000, dat
dor buffols van 9000 tot 11.000 in dczolfde jaren,
terwijl in 1912 hot aantal schapen 4.000 en geiten
15.000 bedroog. De vischvangst is van weinig belang.
Van grooto botcokcnis is do mijnbouio.
Do rijkdom van hot gowest aan cdole metalen is
vermaard gewordon, vooral van do adors van Rc
djang Lebong. Dezo waren ook aan de inlanders
bokoiul maar door hen govreosd, want telkons als
niouwo goudvondston goschiedden kwamen rampen,
doordat do aardgeoston vertoornd waren over dit
wroeten in hun oud vorblijf: tijgers verslonden
eonigo arbeiders, aardbovingon deden schaohton
instorten (Van Kol driemaal dwars door S. blz. 234).
In 1896 lcordo~~dö^dmmistratour Eugèno Kassol
op aanwijzing van oen hadji do rijko goudla-
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gen kennen, die bij onderzoek bleken te behooren
tot do meest productieve lagen, die adei*sgewijze in
de jong-oruptieve gesteenten waren binnen gedron
gen. Weldra werd een maatschappij opgericht tot
ontginning dezer aders; hooge premiën werden uit
geloofd voor aanwijzingen, die tot nieuwe ontdekkin
gen leidden en binnen enkele jaren nam de particu
liere goudmijnindustrie een geweldige vlucht. Er
zijn thans opgericht de Redjang Lebong-, Ketaoen-,
Simau-, Gloemboek- en Kandismijnbouwmaatschap
pjjen. De productie bedroeg over 1913 en 1914 van
Redjang Lebong 1358 en 872 K.G. goud, en 6621
en 4S17 K.G. zilver, van Simau 1111 en 1024 K.G.
goud, en 5418 on 4600 K.G. zilver, van Ketaoen 252en 209 K.G. goud, en 493 en 370 K.G. zilver, terwijl
de anderen nog niet produceerden. Het erts wordt
op de ondemomingen na verschillende bewerkingen
te hebben ondergaan in staven gegoten, die uit goud
gebonden aan zilver bestaan. Deze worden meest
naar Londen gevoerd, waar ook de scheiding van
beide 'metalen geschiedt. In 1913 bedroeg de totale
opbrengst van hot goud 4*/2 millioen gulden, van het
zilver ƒ 600.000. Daarmee staat Benkoelen aan de
spits van edele metalen leverende streken in onzen
Archipel. Welke winsten dit bedrijf opleverde blijkt
wel uit het feit, dat de oorspronkelijke aandeelen
van het Lebong- exploratie-syndicaat, hetwelk in
1897 was gevormd, bij den overgang in de mijnbouw
maatschappij Redjang Lebong werden vertienvou
digd, en dat deze aandeelen jaren kenden, dat zij
tegen 1200 % genoteerd stonden. In 1908 keerde
genoemde Mij. nog 100 % uit. Hoewel de mijnbouwconcessies, welke voor 75 jaar zijn uitgegeven, zulke
enorme baten opleveren, bedraagt de cijns voor Red
jang Lebong toch slechts 10 % der netto-opbrengst,
voor Ketaoen en Simau 4 % der bruto-opbrengst.
Van Gouvemementswege is van af 1904 tot Sept.
1912 een geologisch mijn bouwkundig onderzoek
ingesteld in Palembang en Benkoelen, dat reeds 1
millioen gulden kostte. Dit heeft geleid tot de wet
van 31 Dec. 1915 Ned. Stb. no. 540 tot verliooging
der Indische begrooting voor 1915 ten behoeve van
de ontginning van landswege van de goudvelden
Lebong Simpang en Tambang Sawah beiden in de
onderafd. Lebong gelegen, welke velden geraamd
worden te bevatten hoeveelheden erts tot een waarde
van resp. 2 en 80 millioen gulden. — De arbeid op de
mijn bouwondernemingen geschiedt met gecontrac
teerde arbeiders (Javanen, Soendan eezen, Cliin eezen).
De economische ontwikkeling is lang tegen
gehouden door de gebrekkige verkeerswegen van
het gewest. Het verkeer te land is in de laatste jaren
grootendeels, dank zij de ontwikkeling der goudmijn
industrie, belangrijk toegenomen. Nadat in 1906 de
eerste vrachtautomobiel door de Redjang Lebong maatschappij was ingevoerd, is het vracht-autoverkeer spoedig vermeerderd en telde men in 1912 reeds
34 particuliere automobielen; het aantal vrachtkar
ren steeg tot 3646 in 1911. In 1912 werd de Gouvernementsautomobielendienst van Palembang ook
over dit gewest uitgebreid, en deze werkte reeds in
1914 met 7 auto’s. Het vervoer der post van uit
Benkoelen naar Ketaoen en Manna heeft sinds per
auto plaats; ook worden Gouvernementsreizigers
met hun bagage, Gouv.-gelden en goederen door
dezen dienst vervoerd en kunnen particuliere reizi-

tarieven med°

Tal van
wegen zijn reeds aangelegd zoowel voor
zware vrachtauto’s, als lichtere personenauto’s,
karrenWegen enz., maar vele streken moeten het nog

met eenvoudige paarden paden doen. Van de ver
harde hoofdwegen verdient vermelding, die langs
de kust, welke aanvangende bij Bintoehan in het Z.,
over Manna en Benkoelcn naar Ketaoen gaat en als
onverharde weg zich voortzet naar Mokko-Mokko.
Van dezen hoofdweg gaat bij de hoofd plaats een eveneens verhardc weg uit naar het oosten, waar bij Kepahiang een tak naar Tebing-Tinggi in Palembaug
gaat, en een naar Tabareno; in uitvoering zijn de
ti’ajecten van Kroë naar Ma Doea, en van het ge
noemde Tabareno naar Ma Anam. Het best is do
mijnbouwstreek er aan toe, waar een trammetje
(door de partïc. mijnbouw aangelegd), uit het berg
land naar het dal der Ketaoen leidt tot Ma Santen,
de plaats waar deze voor prauwen bevaarbaar
wordt. Van veel belang voor het gewest zal de uit
voering worden der Zuid-Sumatra-spoorwegplannen.
Do scheepvaart bepaalt zich tot een geregelde
vaart van de booten der Kon. Paketvaart, die we
kelijks de hoofdplaats Benkoelcn en tweewekelijks
de controleursplaatsen Kroë en Bintoehan aandoen,
terwijl Enggano één maal in de 3 maanden wordt
aangedaan; op ongeregelde tijden verschijnt ter roe
de Benkoelen een vrachtboot voor aanvoer van
zout voor ’t Gouvernement, of van machinerieën enz.
voor de goudmijnindustrie; tevens wordt over zee
een levendig verkeer onderhouden tusschen do
hoofdpi. Benkoelen en Pasar Ketaoen met motorschoeners en prauwen, bijna uitsluitend voor het
vervoer van diverse benoodigdheden voor de mijn
bouwondernemingen. Als havens voor den algemeenen in- en uitvoer zijn aangewezen: Benkoelen
(Ind. Stb. 1898 no. 135), Enggano (1902 no. 105),
Ketaoen (1911 no. 115), terwijl voor den algemeenen
handel slechts dchoofdpl. Benkoelen is geopend (1913
no. 428). Eind 1915 zijn plannen aanhangig gemaakt
om ook als haven in te richten de Poelau baai (zie
aldaar).
De waarde van den invoer, die in 1905 ruim 2lL
millioen guldens bedroeg, steeg in 1911 tot ruim 4J/2
millioen, terwijl de uitvoercijfers voor die jaren aan
gegeven 3.7 millioen en 83/4 millioen bedroegen. Do
handel is ter hoofdplaals Benkoelen in handen van
een paar Europeeschc en vele Chincescho handela
ren ; in de binnenlanden vindt men op do pasais vele
Chin. en Palembangschc kooplieden.
Het gewest telt 2 Europeeschc scholen, 1 tor
hoofdpi. Benkoelen, 1 te Moeara Aman. Ter hoofdpi.
Benkoelen is sinds 1911 een Gvts-inl. school le kl.
waar de Nederl. taal wordt onderwezen; voorts zijn
over het gewest verdeeld 18 Gouv. inl. scholen der
2de klasse, terwijl het aantal particuliere scholen
op ulto. 1912 84 bedroeg.
De gezondheidstoestand is over ’t algemeen goed;
de meest voorkomende ziekten zijn malaria en buik
aandoeningen. Gebruik van opium vindt men slechts
onder een klein deel de Redjang- en Lebong bevol
king.
Bevolking. Op uit0 1911 telde Benkoelen
220.000 inwoners, van welke + 213.900 Inlanders,
500 Europeanen en 5500 Chineezen [tegen 4; 161.000
Inlanders, 214 Europeanen en 804 Chin eezen in 1900].
De Inlanders behooren tot verschillende stammen
uit de aangrenzende streken; de bevolking van
Kroë en Kauer bestaat grootendeels uit Lampongers; van Manna en Seloema uit Pasomahers; van
de afdeeling Benkoelen, een deel van Lais en van
Redjang uitRedjangers; van een deel der onderafd.
Lais en Lebong uit Lebo'ngers; die van Moko-Moko
uit Minangkabauers en Djambiërs, die bij hunne
verhuizing hunne voorvaderlijke instellingen mede-
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genomen en veel daarvan behouden hebben; onder
Serawais verstaat men de bevolking dor afdeelingen
Selooma en Manna (zonder Pasemah Oeloo Manna).
De Benkoelces wordt afgeschildord als lui, onver
schillig, genotzuchtig en weerspannig, waartegen
over echter ook beoordeelingon kunnen gesteld wor
den van arbeidzaam, zachtzinnig, bescheiden,
koen volhardend als woudlooper, gastvrij, ouderlievend, en zeer gehecht aan familie. De bevolking der
hoofdplaats, hoezeer de mindere in karaktereigen
schappen, gevoelt zich verre de meerdere van die
der binnenlanden. Men onderscheidt de bevolking
in: 1° afstammelingen der vroegere regenten van
Moko-Moko, Soengei Itam, Soengei Limau en Selcbar, 2° inl. ambtenaren en marga-hoofdon, 3° mindere
hoofden, geestelijken en wclgestelden, 4° de matagawe’s (het mindere volk, eigenlijk: „de werkbare man
nen.”jDie sub l°,de zoogenaamde Raden partij, heeft
weinig of geen invloed meer op de bevolking; onder
hen echter vond men de leiders van den moord op
den resident Parr (23 Dec. 1807) en op den asst. rest.
Knoerle (28 Juli 1833) en van de met die feiten ver
band houdende onlusten; zij ook hadden de hand in
de verwikkelingen door Berniat in 1873 in het leven
geroepen na de intrekking van het regentonbestuur
(1803, 1804, 1870), zoowel als in den aanslag op den
asst. rest. Humme (18 April 1873) en in den moord
o[f den asst. rest. van Amstel en den controleur Carstens (2 Sopt. 1873). Verschil van standen valt weinig
in het oog; de meerdere welgesteldheid openbaart
zicli gewoonlijk in het bezit van betere huizen, van
meer vee of aanplantingen van overjarige gewassen
(ficus, rotan, hevea).
De groote toename in bevolking in de latere jaren
[zie hierboven] was, wat inlanders betreft, een ge
volg van de bijvoeging in 1904 der toenmalige controlc-afdceling Redjang en Lebong^ 32000 zielen),
en wat Europeanen en Chineezen aangaat, van den
particulieren mijnbouw. Bovendien werden in de
res. Benkoelen proeven tot kolonisatie genomen.
Zie hierover het art. KOLONISATIE. Do na
tuurlijke aanwas van de eigenlijke bevolking is
echter gering, hetgeen toe te schrijven is aan
groote kindersterfte, gebrek aan geneeskundige
hulp en aan verloskundigen bijstand, bemoeilij
king van huwelijken door de bestaande huwelijks
vormen en toepassing van afdrijvende middelen voor
hel huwelijk. Het patriarchale huwelijk (met beta
ling der djoedjoer = bruidschat) is regel; veel komt
ook voor het zoogenaamde „semendo ambilanak”,
waarbij do man de vrouw volgt, on oventucelo
kinderon tot de familio der vrouw bohooren
(zie verder onder HUWELIJK). Do aodsdicnvl is
bijna algemeen de Mohammcdaanscho; het aantal
Heidenen (in Selooma Manna, on Enggano) vermin
dert geleidelijk, vooral door overgang lot den Islam.
Het aantal bedevaartgangers bedroeg over do jaren
1911 t/m *13 gemiddeld 197 per jaar; de mystieke
broederschappen (tariquah’s) zijn noch fanatiek,
noch het Gouvernement vijandig. In Pasemah Oeloo
Manna is sinds 1888 een ltoomsch-Katholieke mis
sie gevestigd (nadat er enkele jaren te voren een
Protestantsche zending was gestaakt); het aantal
Christenen beliep daar ulto. 1913 600, op een bevol
king van bijna 5000 zielen. Op hot oiland Enggano,
waar een Protestantsche missio van uit Mentawei
werkzaam is (met Gouvt. subsidie), telt mon 230
Christonen op een bevolking van 329 ziolon. Aan do
godsdienstige begrippen en opvattingen ligt onmis
kenbaar hot animisme ton grondslag; algemeen is hot
geloof aan ziolon en geesten; vorcoring van de geosten
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en de zielen der afgestorvenen heeft plaats door
offers; hot geloof aan zielsverhuizing is algemeen;
besnijdenis is gewoonte ook onder do niet-Mohammedanon.
De taal is Maleisch, doch in de verschillende deelen
van het gewest in zeer uitecnloopcnde dialecten
(Lampongsch, Pasemahsch, Serawaisch, Redjangsch,
Minangkabauseh), mot hier en daar veel Javaansche bestanddeclen. Het Rcdjangschrift is in het
midden- en zuidel. deel van het gewest in gebruik.
De huizen staan algemeen op palen (op ll/2 2M.
boven den grond); zij zijn van bamboe of van hout,
met een omwanding van boomschors, bamboe of
planken, al naar gelang die materialen meer of min
gemakkelijk verkrijgbaar zijn; als dakbedekking ge
bruikt men atap roembia of serdang, of geloempai
(bamboesoort); hier en daar op de solide huizen ook
dakpannen of dakijzer.Zij zijnindedoesoensgebouwd
in een kring om de laman (dorpsplein); waarde rij
wegen door of langs dedoesoens loopen, heeft de hui
zenbouw meer en meer in rijen langs die wegen plaats,
zooals dat ook reeds op de pasars gebruikelijk was.
Geschiedenis. Omtrent de vroegere ge
schiedenis van Benkoelen is zoo goed als niets bekend.
Als hoofd over de landschappen Soengei Limau,
Balei Bocntar en Benkoelen stond destijds een Minangkabauer met den titel van Depati Bangoen
Negara, en, als hoofd van het landschap Selebar
iemand van Madjapait met den titel van Depati
Bangso Radin. Deze beide depati’s stelden zich in
’t Axab. jaar 1079 onder bescherming van den Sultan
van Bantam, van wien zij elk een koperen piagem
erlangden. Moko-Moko stond onder een Sultan van
Minangkabausche afkomst. De plaats wordt reeds
vroeg (in 1633) genoomd als een nederzetting, waar
de O. I. C. handeldreef en een kantoor had. Toen de
vorsten van Minangkabau, wier macht zich vermoe
delijk, zij hot 'óp'sommige gedeelten slechts in naam,
bezuiden Atjèh over de geheele W. kust van Sumatra uitstrekte, ongeveer 1662 do hulp der Comp.
tegen Atjoli inriepen,dreef de Comp.de zich Z.waarts
uitbreidende At jèhers terug, en verkreeg van Minang
kabau het recht zich van Singkel tot Indrapoera op
de W.kust te vestigen. Die vergunning werd waar
schijnlijk al dadelijk aangemerkt als ook op de Zuidel.
van Indrapoera gelegen streken betrekking te heb
ben, en van 1664—1670 had de Comp. op do voor
naamste plaatsen langs die kust kantoren geves
tigd, en kon zij beschouwd worden als meester over
die kust, waarvan Padang. hot hoofdkantoor werd.
Benkoelen, dat door zijn peperproductie en later ook
door zijn specerijen, niet onbelangrijk was, en vooral
een schoono toekomst beloofde, was echter, gedu
rende do 18o eouw, meestentijds in handen der
Engelschen. Zie „DE ENGELSCHEN IN DEN
MAL. ARCHIPEL”.
Eerst op 6 April 1825 ging Benkoelen, tengevolge
van het Londonsche tractaat van 1824 weder in Nedorl. handen over, aanvankelijk als ofd. van Sum’s
Westkust, doch na 1826 was het een zelfstandige ass.
resident. De pepercultuur was verloopen, de spece
rijen cultuur kwijnend. Men trachttedo pepercultuur
weder tot ontwikkeling te brengen; doch met gering
resultaat. Do ingovoerdo verplichte koffiecultuur le
verde evenmin belangrijke rosultaten op. Niettegen
staande onze goringo machtsontwikkeling in de bin
nenlanden van het gewest en do onbestendigheid der
bestuursbopalingen, bleof de rust er vrijwel ongestood. Do moord op don asst.rest. Knoerlo in 1833
moet waarschijnlijk goweton worden aan ontevreden
heid dor bovolking in den omtrek der hoofdplaats
■«
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de Chineezen, geregeld bij de Ind. Stb. 1862 no. 81
overde handelingen van den assistent bij de cultures
en 1911 no. 312, wordt gevoerd: te Benkoelen door
Boglc. In 1S66 werden de landschappen Semendo
een kapitein, te Moeara Araan (op een toelage van
Oeloe Loeas en Pasemah Oeloe Manna, in 1878
ƒ 1200.- ’s jaars) door een Luitenant, en in elk der
Blalau en Batoebrah bij het gewest ingelijfd. In
andere wijken, (Kroë, Lebong Soelit, Soengei Lan1S70 werden de verplichte cultures ingetrokken
dei, Kepahiang, Tjoeroep, Padang Oelak Tanding,
en vervangen door een hoofdgeld, dat in 1873
Moko Moko, Manna en Bintoehan) door een wijk
voor het eerst werd geheven. De aanslag bedroeg
meester.
in dat jaar ƒ 62.547.—, en over 1912 ruim ƒ 290.000.
Het rechtswezen is als volgt geregeld: de inheemDe invoering van die belasting had niet zonder verzet
sche bevoking buiten de hoofdplaats Benkoelen is ge
van de zijde der bevolking plaats. In April 1873 had
laten in het genot harer eigen rechtspleging; er
een aanslag op het leven van den asst.-rest. plaats,
wordt recht gesproken door de zoogenaamde rapat
en diens opvolger H. van Amstel en de control. Car(groote, kleine en margarapat); de groote en kleine
stens werden 2 Sept. van dat jaar op een dienstreis,
rapat bestaan uit margahoofden als leden, voorge
te Bintoenan (onderafd. Lais) vermoord. Desniet
zeten door den Europeesch besturenden ambtenaar
tegenstaande is het gewest door de intrekking der
(control. of civ. gezagh.), en bijgestaan door een
gehate en niet produceerende dwangcultures en
inlandsch ambtenaar als griffier; — de margarapat
invoering van een geregeld belastingstelsel in veel
bestaat uit het margahoofd als Voorzitter, met eenige
gunstiger economischen toestand gekomen. In 1878
doesoen- of mindere hoofden als leden; de compe
werd het wegens de toenemende belangrijkheid tot
tentie van deze laatste reikt in hoofdzaak over
residentie verheven. Welvaart en goede gezindheid
adatovertredingen. De vonnissen der margarapat
der bevolking, veiligheid van personen en goederen
komen in onderzoek bij den Europ. besturenden
nemen in de latere jaren steeds toe. In 1904 werden
ambtenaar, die van de groote en kleine rapat bij den
de toenmalige controle-afdeeling Redjang en Lebong,
resident. De geldboeten worden verdeeld onder de
en Sindangstreken van de res. Palembang afgeschei
rechters. Op de inlandsche bevolking der hoofdplaats
den en tot controle-afdeeling Redjang en Lebong
Benkoelen, en op de niet-inheemsche bevolking van
vereenigd, gevoegd bij Benkoelen.
het gewest is van toepassing het reglement op het
Bestuur. Benkoelen is volgens de Ind. Stb.
rechtswezen in het gewest Benkoelen (Ind. Stb.
van 1911 nos. 343 en 483 administratief verdeeld in
1880 no. 32, meermalen gewijzigd en aangevuld).
6 afdeelingen, nl. 1. Benkoelen (gelijknamige hoofd
Ingevolge dat reglement berust de rechtspraak bij
plaats) onder een controleur. 2.Seloema (hoofdplaats
de magistraten (d. z. de Europeesche besturende
Tais), 3 Manna (gelijknamige hoofdpl), 4 Kauer
ambtenaren) en bij de Landraden te Benkoelen en
(hoofdpi. Bintoehan), 5 Kroë (gelijknamige hoofdpl.)
Moeara Arnan, onder voorzitterschap, te Benkoelen
— 2 t/m 5 elk onder een controleur of civiel gezag
van den controleur, te Moeara Aman van den asst.
hebber —, 6 Lebong (hoofdpl. Moeara-Aman) onder
een asslstent-resident, en verdeeld in 4 onderafdeerest.; het gewest ressorteert onder den Raad van
Justitie te Padang.
lingen, elk onder een controleur of civ. gezagh.: a. Le
Met ingang van 1914 werd de hoofdelijko belaslin//
bong (hoofdpl. Ma. Aman), b. Lais (gelijkn. hoofdpl.),
voor de inl. bevolking van dit gewest, die zooveel
c. Redjang (hoofdpl. Kepahiang), d. Moko-Moko (ge
raogelijk 2% van het inkomen bedroeg (over 1912 be
lijknamige hoofdpl.). Bij Ind. Stb. 1912 no. 233 is de
geleidelijke indienststelhng bevolen van 22 districts droeg de aanslag ruim / 290.000.—) vervangen dooi
hoofden, waarvan erin 1912 reeds 10 werden aan ge de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten
(Ind. Stb. 1914 no. 130), bedragende 40 cents voor
steld ; zij dragen doD titel van demang. Als volkshoof
den hoeft men iD de marga’s de margahoofden (pasielke ƒ 10.—, met een minimum aanslag van / 2.—>
rahs), onder wie de doesoenhoofden (proatins) staan,
verder worden in dit gewest dezelfde belastingen ge
op de pasars de pasarhoofden in rang gelijkstaande
heven als in andere doelen van Ncd.-Indië.
met de margahoofden. De districtshoofden genieten
De militaire bezetting van Benkoelen, die gelegerd
een vast salaris. De volkshoofden genieten geen vaste
was in het Fort Marlborough, Ls bij Gouvts. besluit
..
bezoldiging; hunne inkomsten bestaan uit: persoonvan 14 Maart 1914 no. 20 opgeheven. Aan een divisie
/tip Xf/ lijke diensten der bevolking (meestal afkoopbaar),
dor gewapende politie is thans de handhaving van
aandeel in de door de rapat (inlandsche reehtrust en orde in het gcheele gewest opgedragen.
bank) opgelegde boeten, en in de heffing van panDo woeste gronden behooren tot het staatsdomein;
tjong alas (recht op de inzameling van boschproducde beschikking daarover berust, behoudens het ont
ten), sewa-oetan (bosch-rechten) en sewa-boemi
gin ningsrecht der bevolking, uitsluitend bij hefc
(grondhuur), en in enkele andere onbeduidende hef
Gouvernement; op de gronden, waarop geen indivifingen, benevens collecteloon van de door hen ge dueele gebruiksrechten bestaan, wordt door de marga
ïnde belastinggelden. De adatinkomsten der hoof
een communaal gebruiksrecht uitgeoefend; °P
den werden geregeld bij besluiten van den resident
tuinen, erven en sawahs worden individueclc ge'
van Benkoelen. d.d. 20/4 en 19/9 1911 nos. 40 en 35.
bruiksrcchten uitgeoefend, die verhuurd of verpand
De districtshoofden worden benoemd en ontslagen
mogen worden, en, bij verhuizing buiten de marga»
door den resident; de marga- en pasarhoofden wor
ook verkocht; verlaten gronden vervallen aan no
den gekozen door de bevolking, en door den resi
gemeenschap (marga); de inzameling van boseb*
dent aangesteld en ontslagen; de mindere hoofden
producten en het jagen op wild op de onbebou\vdo
worden eveneens door de bevolking gekozen, doch
gronden zijn geoorloofd aan do inwoners der marga»
aange3teld en ontslagen door den controleur (of
aan vreemdelingen slechts tegen betaling eener retri
civiel gezaghebber). De marga (titel: pasirah) en pabutie en na verkregen toestemming van het marga
earhoofdon (titel: datoek) ontvangen bij hunne aan
hoofd. Op den ondergrond worden eveneens gebruik0'
stelling een rotanstok met zilveren knop met het
rechten uitgeoefend door de marga, behoudens l»ot
Kederlandsche wapen er op; bij wijze van belooonvoorwaardolijk beschikkingsrecht van hot G<>u'
mng kan door den resident de titel van Pangéran
vernement, De marga heeft mede het beschikking3
worden toegekend, waarbij de zilveren rotanknop
recht over het water der bronnen op de onbebouwde
wordt vervangen door een gouden. Het bestuur over
gronden ontspringende, zoowel als op do oevers eö
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bet water der meren en plassen. (Zie Ind. Gids.
1910 bl. 967).
De ‘persoonlijke diensten, waartoe do inlandsche
bevolking buiten de hoofdplaats Benkoelen ver
plicht is, zijn geregeld bij Ind. Stb. 1913 no. 129
-7 Uitvoerings voorschriften in Bijblad no. 7876).
De landsontvangslen voor dit gewest bedroegen
over 1908 / 1.081.000.—, en over 1910 / 1.218.000.—
in welke jaren daar tegen over stonden aan uitgaven
/ 934.000.— en / 1.332.000.—
Literatuur : Tijdschr. v. T. L. en V. 1861, bl. 193;
1862 bl. 255; Nahuys, Brieven over Benkoelen enz.,
Breda 1823 ;de Oosterling I bl. 49,276,424;Tijdschr.
v. N. I. IV, 1812 I. bl. 417; V, 1813 II bl. 550; I. II
bl. 343; A. Pruys v. d. Hoeven, Een woord over Sumatra, Rott. 1864 I. Bonk.; Ind. Gids, 188S, 2e dl.;
1895, Lc dl. bl. 705. 828, 1909 bl. 595; Berichten v.
d. St. Claverbond. 1903, I bl. 35; IV bl. 34; 1904,
III; 1905 II bl. 25; Bijdr. T. L. V. 7e Volgr., lodl,
1903 le afl; Emigratie naar de Res. Benk., voor
dracht in Ind. Gen. 13/2 1912 door Hooijcr; Adat- __
recht bundels V. VI en VII; Handelingen lJe Nederl. Nat. en Geneesk, congres op 27, 28, 29 Maart
1913; Van Kol, Drie maal dwars door Sumatra./^
BENKOELEN. Afd. van het gewest van dien
/haam, een oppervlakte beslaande van 491 K.M(zondcr Enggano) bestaande uit dc hoofdpi. Benkoelen (verdeeld in vier wijken met 6750 inlanders),
benevens 7 marga’s met 9620 inwoners en 4 zelfstan
dige pasar’s met 440 inw., alsmede de „eilanden
Enggano (329 zielen) en Pocloe Tikoes. • !
fBENKOELEN. Hoofd plaats van het gewesten van
dc gelijknamige afdeeling op Sumatra, met 7770 in
woners, waarvan 0750 inlanders, S50 vreemde Oos
terlingen en 170 Europeanen. Het daar aan het strand
gelegen fort Marlborough werd in 1710 (of 1714)
door de Engelschcn gebouwd, nadat de vroegere
hoofdpi., 0 mijlen N.lijker aan de kust, wegens onge
zondheid was verlaten. Benkoelen,dat een oppervlak
te beslaat van 8,0 K.M2, is zeer fraai aangelegd op
een terrein verheffing (11M. boven zee), van waar een
schoon vergezicht te genieten is op do zee, de roede
en het nabijgelegen Pocloe Tikoes, alsmede op het
hooge bergland (do Barisan) en op don daarvoor ge
legen Goenoeng Boengkock of Suikerbrood (1034
M.) Dc plaats, die van goed drinkwater is voorzien,
is doorsneden door ruime, goed onderhouden, lom
merrijke wegen (ter lengte van 18 K.M.). Do huizen
der Chin. wijk, en ook eenige inl. kampongs, staan
tot dicht aan zee. Eenige openbare gebouwen (res.
bureau en woning, hospitaal, inl. school) liggen
aan eenzelfde groote plein, waar men een koepelvorraig, steenen monument vindt, ter nagedachtenis
van den op 23 Dcc. 1807 door inlanders vermoorden
Engolschon resident Parr. Op hot Europcesch kerk
hof, achter do genoomde rosidentswoning vindt men
nog verscheidene, van steenen gedonkteekenen voor
ziene graven uit den tijd der Engelsche vestiging;
een lijst dier grafschriften (23) werd gepubliceerd in
dl. 49 der Nol. v. h. Bat. Gen. (1911) afl. 3 en 4, Bijl.
III en IV. Zware aardbevingen troffon het stadje
op 21 Maart 1818, 5 Januari 1900, en laatstelijk 25
Juni 1914. De laatste aardbeving duurde tusschen 10
sec. on 1 a 2 min. en wordt ondersteld afkomstig te
zijn geweest uit een onderzceschen vulkaan haard
tusschen de eilanden Tikoes en Enggano. Het vroe
gere Brilscho Gouvernementshuis (door Rafflcs ge
bouwd), eon groot steonon gebouw mot 2 verdiepin
gen, laatstelijk woning van den resident , werd zooda
nig gotcislerd, dat het onbewoonbaar werd; conzclfdo lot ondergingen bij die gelogonheid do mcesto
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steenen huizen; het aantal doodeh bij die catastrofe ^ j ‘ '.•
bedroeg 20; do schade aan gebouwen berokkend, /,yC.-’ . g 3 <•£*%...
werd begroot op 1V> milliocn guldens. De regeering
rf
.
f f
stelde belangrijke sommen beschikbaar tot verstrek
• -*
king van voorschotten voor de oprichting van nieu
we gebouwen, en deed voor verschillende landsdie- n
%
naren tijdelijke woningen verrijzen. Ook het eertijds
#
o>>
fraaie kerkje, dat door de aardbeving van 24 Nov. ^
1833 gescheurd, doch sedert nog in gebruik was als /fl >
kerk en als Europcesch schoolgebouw, werd nu geheel onbruikbaar. Van do oude Engelsche gebouwen r.
>—
is nog maar één woonhuis over en verder het fort
Marlborough, dat nmar weinig heeft geleden.
^ ^
De ankerplaats, die 6 mijlen uit den wal ligt, is 1
'j
' '
bij N.W. winden verre van veilig; toch komt het ' 'j *' '* ~ ‘
zelden voor dat de booten der K. P. M., in de mor- *
■
genuren verhinderd zijn te lossen en te laden. De
Benkoden-rivicr die even benoorden de hoofdpi. inP- ZM* f- ****
zee valt, ontspringt op den Poenggoek Berangin
r '7
(75S M.) in de Barisan en neemt o.a. de Rindoe ./.
v>
^Hati rivier op bij de doesoen Penanding; zij is niet ’
tL
bevaarbaar;sinds 1912 is zij dicht bii hare monding,
in den weg naar Lais, overbrugd. A. /0#/
yy^'i /.' ;
BENOEA IV. District der onderafdeeling Rantau, £ €+ €0 -* *
afdeeling Oeloc Soengei, residentie Z. en O. Afdeerr
■ fü-v ling v. Borneo, onder hot bestuur van een kjai, met/ • * '
standplaats Rantau. Het is een klein district, waar-r' .
< f '
van de bevolking uit Maleiers en Dajaks bestaat. !
Laatstgenoemden zijn boscliproductenzoekers,eerst. .
genoemden landbouwers. De voornaamste kam- ^
3
/pongs zijn, behalve die welke de hoofdplaals Ran-^fe*- £■*
tau vormen, Benoeapadang, Gadoeng, Walang, enz.
De bevolking is welgesteld. Uitgevoerd worden rijst f 't y V V ■
en boschproducten. Groote passers vind£% men. ^ te
^^
Rantau en omliggende kampongs^
;
BENOEA (ORANG). Zie ORANG BENOEA.
A
BENOEWANG (mal.). Zie OCTOMELES.
-.
,
rï ‘
BENSBACH-RIVIER. Zie TORASI.
?•
BENTAOS (jaw). Zie WRIGHTIA. c.. . ^ .
t
BENTENAN’SCH. Zie SANGIREESCHE TAf...
LEN.
>
BÈNTÈNG. Versterking, fort: Onder dezen naam ^
wordt door do inlanders ook aangeduid de afdcelingshoofdplaats Tangerang in dc residentie Bata-, L
via. Dit spruit voort uit do omstandigheid, dat toen
de Tjiscdano de grens van Bantam met Batavia ' .•
^
•
vormde, aan don rechteroever dier rivier, ter plaatse*^
^
waar nu Tangerang ligt, door do Compagnie eon
?* ^
versterking werd gebouwd om do invallen van Bantamscho benden in hot Compagnio’s gebied to we
ren ; welke versterking als van bijzondere beteekonis door de inlanders als do benteng bij uitnemend
heid werd aangeduid. Men vindt dien naam terug
in kétjap Bóntóng (Tangorangscho soja), te Batavia
zeer gewild.
BENTENG. Standplaats van don controleur der
onderafdeeling Saleicr, afdeeling BonU\aiu,.-Gouv.
Cclebes en 0. Ook do naafir'van het district in gonoomdo onderafdeeling.
BENTENGSTELSEL. Zie KRIJGSVERRICH
TINGEN.
BENTET. Javaansche naam voor eon Klamviersoort, Lanius bentel; op Sumatra Siaras tjaritje,
Boerocng-papa of Tioep-api; aldaar heet Lanius
tigrinus, Siaroh of Bocrocng-kapas-kapas; en Lanius
gularis heet daar Barou-barou.
BENTHOS. Do in zee lovende dierenwereld, voor
zoover deze van don bodem afhankelijk is. Tot hot
bonthos bohooren dus vastzittendo on kruipondo
dieren, daarnaast ook dieren, die bovon don grond
' zwommen, maar om uit to rusten of voor voodscl^

- .-' j'
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BENTHOS—BERBEK.

Tandjoeng Redeb. (Vgk. GOENOENG TABOER
opname zich op den bodem neerlaten. Het benthos
en SAMBALIOENG).
\TOrdt verdeeld in een oppervlakkig benthos of
Literatuur : S. G. In ’t veld, Aanteekeningen om
litorale fauna en een de diepzee bewonend benthos
trent het rijk van Berou. Ind. Gids (1S84) I. bl.
(Zie DIEPZEEFAUNA). Het oppervlakkige ben21. — J. A. Hooze, Jaarb. v. h. Mijnw. (1886) bl. 5
thos bewoont diepten van 0—400 M.
vlg. — A. H. Spaan. T. A. G. Sr. 2 XVII (1901), 7,
BENZOË. Een hars, afkomstig van Styrax Ben199 en Sr. 2 XVIII (1901), 1012, zoomede Sr. 2
_--söm Dryand., een hoogen boom, welke op Sumatra,
XIX (1902), 515, 959 en Sr. 2 XX (1903), 175.
Java, Borneo, Siarn enz. wordt aangetroffen. De
BERAOE. Rivier aan de O.kust van Borneo. Zie
benzoë-hars, resina benzoë, Mal. Menjan, werd vroe
BORNEO IV. H,
ger ook wel ten onrechte gom genoemd; een oude
BERASTAGL ^Nederzetting in de onderafd. de
benaming in Engeland nog in gebruik, is gum Ben
Karolanden der afdecling Simeloengoen en do
jamin. Om haar te verkrijgen gaat men op Sumatra
Karolanden van het Gouv. Sum. Oostk, gelegen
veelal op de volgende wijze te werk: Als de boom zes
aan den grooten weg van Medan naar de Alasjaar oud is, wordt er een overlangsche insnijding in
landen in de nabijheid van Kaban Djahé. Dit plaats
den bast van den stam gemaakt, en wel in de nabij
je is van groote beteekenis voor de toekomst van
heid der lager gelegen takken. Een vloeistof treedt
de Karo-hoogvlakte, omdat hier door den Heer
dan naar buiten, welke spoedig vast wordt door haar
Botje op last van het Batak-Instituut schitterend
aan de zon en de lucht bloot te stellen, waarna de
geslaagde proeven zijn genomen met de teelt van
harde massa wordt afgeschrapt. Iedere boom levert
aardappelen, welke daar in korten tijd tot volksjaarlijks P/2 kilo benzoë en wel gedurend 10 of 12
kultuur is geworden. In Juni 1912 had de eerste
jaar. De hars, die in de eerste drie jaren verza
uitdeeling van pooters onder de bevolking plaats,
meld wordt, is wit, de later uitvloeiende bruin
thans zijn uit gestrekte velden met aardappelen
van kleur.
beplant, en berekende de controleur te Kaban Dja
Men onderscheidt in den handel die van Siam, de
hé, dat in het laatst van 1914 zoowat 240000 K.G.
beste soort, rijk aan benzoëzuur, waarvan de eerste
aardappels per maand werden uitgevoerd, hetgeen
kwaliteit geelachtig is, en die van Sumatra, welke
beteekende dat' de bevolking 16.000 gulden pol
gewoonlijk in rechthoekige stukken voorkomt,
maand aan deze cultuur verdiende. Dedooreenige
slechts weinig witte korrels bevat en voor het groot
maatschappijen van landbouw of nijverheid op en
ste deel uit eene bruinachtige massa bestaat, waarin
o.a. ook kaneelzuur. De witte kwaliteit komt zel
tegen de heuvels aldaar aangebouwde lusthuizen,
den in den handel voor. Zij wordt meestal over Sin
waar haar personeel gelegenheid geboden wordt in
gapore of Bombay aangevoerd.Benzoë bezit een aanhet koele klimaat (+ 1100 m.) tot herstel van ge
genamen reuk, is in zuiveren toestand volkomen op zondheid of ontspanning te verblijven, geven ecu
losbaar in alcohol, bevat 12 tot 20 pet. benzoëzuur
vriendelijk aanzien aan deze aan den voet van tl<en wordt gebruikt als geneesmiddel en als reukwerk.
vulkaan Sibajak zich bevindende vestiging, die
telefonisch met Medan is verbonden.
De uitvoer uit N. O.-I. bedroeg in 1915 eene waarde
BERATIP BEAMAAL (van liet Arab. ’amal =
van/624.231.
Literatuur: Fliickiger and Hanbury, Pharmawerk) beteekent speciaal: Een goed werk doen door
cographia; Catalogus Koloniaal Museum te Haar- _ God te loven. Beratip beteekent op zich zelf onge
lem...
veer hetzelfde als berdzikir of berdikir. Het beratip
BEO. Zie onder TALAUD-EILANDEN.
beamaal werd o.a. door fanatieke Mohnmmedaansche
BEO of MENTJO. Javaansche naam voor Gracula
geestdrijvers in den Bandjermasinschen krijg (1859
javanensis ; op Sumatra bij de Bataks Beo, bij de
—1863) meermalen met succes toegepast : uren, ja
Maleiers Tjiong. Mino Dumontii heet op de Aroedagen lang werd hartstochtelijk gebeden, waarbij
eilanden Tentenlare. De Beo’s worden om hunne
het lichaam door langdurig vasten in een staat van
leerzaamheid en vaak aangenaam gefluit algemeen
ongevoeligheid verkeerde. De toehoorders, die aan
in kooien gehouden. Zie SPREEUW.
de dweepzieke gezangen deelnamen, werden tot een
BERABA KAMPONG. Naam in West-Sumatra
toestand van razernij en opgewondenheid gebracht,
voor een Ixosachtigen vogel, Hë mi xue nfalaceensis.
welke hen geheel in de macht der geestdrijvers
BERABA RIMBOE. Collectiefnaam op Sumatra
bracht. Eenmaal zoover, wisten deze die inacht
voor kleine vogels uit het geslacht Pycnonolus.
steeds te gebruiken tegen ons gezag en veroorzaak
Op Java heet P. analis tjoetjak en P. birnaculalus
ten daardoor veel en nutteloos bloedvergieten.
•tjoetjak-goenoeng; eene andere naverwante soort,
Literatuur: P. J, Veth, Het „beratip beamaal”
Trachycomus ochrocephalus, heet op .Java tjoein Bandjermasin, Tijdschrift voor Ncd.-Indië, 1869
tjak-rawa, op Sumatra Baro baro, in West-Sumatra
II bl. 197 en W. A. van Rees. De Bandjermasinschc
Baro-baro of Beraba.
krijg, deel II bl. 181, 186 enz.
BERANGAN (mal.). Zie CASTANEA ARGENBERBAH. District met gelijknamige hoofd plaats
TEA.
van het regentschap Kalasan, afdecling Mataram,
BERANGAN DOERI (mal.). Zie CASTANEA
residentie Djokjakarta. Het district heeft twee onJAVANICA.
derdistricten, t. w. Tandjoengtirtö en Grogol./
BERANGAN GADJAH (mal.). Zie CASTANEA
BËRBËK. Afdecling en regentschap van/fe resi
JAVANICA.
dentie Kediri, heeft een oppervlakte van 1103 K.M2,
BERAOE of BEROUW. De z. g. Berouwsche lan en is verdeeld in 5 districten, met name Ngandjoek,
den, bestaande uit de van elkander onafhankelijke,
Berbek, Kertosono, Lengkongen Waroedjajeng, van
zelfbesturende landschappen Goenoeng Taboer en
welke de twee eerstgenoemde de contröle-afdeeling
Sambalioeng, liggen aan de Oostkust van Borneo,
Ngandjoek en de drie laatsgenocmde de contröletusschen het landsehap Boelongan ten N. en het
afdeeling Kertosono vormen. Deze afdecling, die het
landschap Koctei ten Z. Administratief behooren
Noorderdeel van de residentie Kediri uit maakt, en /
zij tot de onderafdeeling Bcraoe, afdeeling Samadie door het Kendeng-gebergte van de residentie
nnda der residentie Z. en O. Afd. v. Borneo. De
Rembang gescheiden is, wordt in hare grootste leng-1
standplaats van den besturenden ambtenaar is
te van w. naar o. doorsneden door de Widas, die op
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BERBEK—BERGSMA (Mr. WILLEM BERNARDUS).
den Wilis ontspringt en zich in de Brantas stort,
welke rivier de grens tusschen deze afdeeling en de
afdeeling Djombang van de residentie Soerabaja
vormt. Naar aanleiding van den spoorwcg-aanlëgls'
de zetel van het afdeelings- en rcgentschapsbestuur
in 1883 van de vroegere hoofdplaats Berbek, die
nu vrij geïsoleerd ligt, overgebracht naar Ngandjoek
aan de spoorlijn Socrabaja-Solo.— In deze afdeeling,
met name in de districten Waroedjageng, Kertosono
en Lengkong waren uit. 1911 2797 bouws in erf
pacht uitgegeven, grootendeels voor de teelt van
suikerriet, gedeeltelijk voor die van padi. Ook wordt
er suikerriet geteeld op gronden, die van de bevol
king worden gehuurd, en vindt men er een houtkaponderneming. Einde van 1905 telde zij bijna 337.000
inwoners, waaronder dz 300 Europeanen, en ruim
2600 Chincezcn.
BÈRBÈK. District met gelijknamige hoofdplaats
van de afdeeling en het regentschap van dien naam
en van de eontröle-afdecling Ngandjoek. Het heeft 5
onderdistricten en 81 desa’s. Einde 1905 had
het eene bevolking van 74500 zielen, waaronder een
30tal Europeanen en bijna 300 Chineezen. De hoofd
plaats Berbek was vroeger die der gelijknamige afdecling en van het regentschap, doch sinds 1883 is
dit Ngandjoek.
. fr-x • - if
BEREMBANG (mal.). Zie SONNERATIA.y
BEREN (Ursidae), een familie der Roofdieren (zie
aldaar), waarvan in den Indischen Archipel slechts
do Maleischc Beer of Honingbecr (Ursus of Hdarctos
malayamis Raffl.) voorkomt. Zoolgangers, met 5
vingers en 5 teenen, die zich van honden en katten
ook door het ontbreken van scheurkiczcn onderschei
den. Dit laatste, evenals ook do stompe knobbels der
kiezen,staat in verband met het feit, dat de beren tot
die Roofdieren behooren, die niet uitsluitend dier
lijk voedsel nuttigen. De Maleischc Beer (biroeang of
broenng, Mal.; kiboel, Bataksch, lego der Dajaks) is
een kleine (ongeveor 1l/., M. lange), kortharigo beer,
die behalve op liet vasteland van Azië alleen op Sumatra en Bomco, misschien ook op Banka, voor
komt, terwijl de dikwijls herhaalde opgave van be
ren op Java op een vergissing berust (.Jentink, Notes
Leydcn Mus. XX, 1898/99). Het dier is zwart, met
Jichtgekleurdcn snuit en een geelachtig witte, V-vor
mige, soms ringvormige vlek op de borst. Hij leeft
vooral in uitgestrekte bosschên, zoowel in de vlakto
als in hot gebergte. Den dag brengt hij volgens Sal.
Müllcr (Over de Zoogdieren v. d. Ind. Arch. In :Verh.
Nat. Gesch. Nedcrl. Üverz. bezitt. Zoologie. loeiden
1839/44) gewoonlijk in een hollen boom of m een
rotsspleet door, den nacht, na op roof uit geweest te
zijn, in platte nesten, die hij op lage hoornen van
takken vervaardigt. Eén beer heeft dikwijls verschei
dene van deze nesten. Do Malcische Beer is een uit
stekend klimmer en beklimt met behulp van zijn
lange nagels kokospalmen en andcro vruchtboomen,
met welker vruchten en jonge bladeren hij zich
voedt. Verder bestaat zijn voedsel hoofdzakelijk uit
kleine vogels en zoogdieren en zelfs insekten, ook uit
honing en suikerriet. Slechts zelden wordt hij voor
mcnschen gevaarlijk. ; \ (r.
BERG-REGENTSCHAPPEN. Landstreek in hot
Gouv. Celebos en Oud., vroeger eeno onderafdeoling
der afdeeling Noordcrdistricten, maakt thans deel
y uit der ondorafdeolingen Maros on Pangkadjeno;
een bergland, waarvan de hoogste toppen zich tot
6 a 700 M. verheffen, en dat door een reeks kalkrot
sen, waarin slechts enkele bruikbare passen gevon
den worden van do westelijk gelegen vlakte geschei
den is. Men vindt hier do districten of regentschap
1O
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pen Tjamba, Malawa, Tjinrana, Balotji en Laja;
vroeger bestonden nog de regentschappen Béengo
en Labooadja, die echter bij de anderen getrokken
zijn. De landstreek bevat de valleien der rivieren
van Tjamba en Malawa en van den bovenloop der
Pangkadjenc-rivier. Zie Gersen, Topogr. schets van
de Berg-regentschappcn, Tijdschr. Bat. Gen. XVI
(1867), bl. 352.
BERGSMA (MR. JACOB HENDRIK). Gcb. 7
Sept. 1838 te Utrecht, benoemd tot ambt. Ie klasse
voor den dienst in N.-I. bij Kon. Besl. 6 Aug. 1862.
Daar bekleedde hij verschillende rechterlijke betrek
kingen, en werd in 1876 benoemd tot secretaris bij
het Dep. van Justitie. In 1878 werd hem tijdelijk
opgedragen het onderwijs in de Staatsinst. van N.-I.
aan de afd. T. L. en V.-kunde van het gymn. Willem
III, waarvan hij werd ontheven in 1879. Na zijn
terugkeer van een verlóf naar Nederland werd hij in
1884 benoemd tot Alg. Secretaris, in 1887 tot lid in
den Raad van N.-I. In 1S93 werd hij gepensionneerd
en naar Ned. teruggekeerd, daar 8 Mei 1894 benoemd
tot Min. van Koloniën, welke waardigheid hij tot 27
Juli 1897 bekleedde. Gedurende zijn ministerschap
werd Lombok onder ons daadwerkelijk gezag ge
bracht en een aanvang gemaakt met het optreden
in Ayèh,.dat ten slotte tot de definitieve onderwer
ping van dat gewest zou voeren. Hij overleed 5
Februari 1915 te ’s-Gravenhag£*.__
BERGSMA (DR. PÏËTËR ADRIAAN). Geb. 23
April 1830 te Utrecht, benoemd tot ambt. 2e klasse
voor den dienst in N. I. bij Kon. Besl. 7 Aug. 1858.
Nadat Alex. von Humboldt de wcnschelijkheid
had betoogd der oprichting van een station voor
magnetische en meteorologische waarnemingen in
den N.-I. archipel, werd Dr. Bergsma in IS59 als In
genieur voor den Geogr. dienst in N. I. belast met het
doen van die waarnemingen, waarmede hij 1 Januari
1866 kon beginnen op het terrein, waar later een vol
ledig Observatorium werd opgericht, waarvoor eerst
in 1873 de noodigc fondsen werden toegestaan. In
1875 werd hij tot Directeur daarvan benoemd. In
1S79 ook belast met de functie van chef der Afd.
Geogr.dienstaan het Dept. der Marine, behartigde hij
als zoodanig de belangen der triangulatie na het ver
trek van Dr. J. A. C. Oudemans. Na 22-jarige onafge
broken werkzaamheid, in den aanvang onder vele
teleurstellingen, nam hij in 1882 de reis aan naar
het vaderland, doch bezweek onderweg den len
Mei.
Het eerste deel der „Observations made at the
Magn. and Metcor. Observatory at Batavia” ver
scheen in 1871, het tweede in 1875, het derde, dat
tevens eene grondige bewerking bevatte van al do
waarnemingen van 1866 tot 1875 gedaan, in 1S78;
sedert zijn nog twee doelen door hem uitgegeven.
(Zie OBSERVATORIUM). Zie over P. A. Bergsma:
J. A. C. Oudemans, in Jaarboek Kon. Alcad. v.
Wet. 1882 bl. 98. •
lA‘ \ \
BERGSMA (Mr. WILLEM BERNARDUS). Geb.
te Odijk 15 Nov. 1826, benoemd tot ambt. Ie klasso
voor dén'dienst in N.-Indië bij Kon. Besl. 24 Aug.
1857; doorliep verschillende rangen bij liet Binnenl.
bestuur on word in 1867 belast met hot onderzoek
naar do rechten, die de inlander op den grond uitoe
fent in do residentie Soerabaja; in 1871 werd hij be
noemd tot voorzitter van derTlandraad te ModjokortoxJn 1872 tot chef der Afdeeling StatisTïêk ter
Alg. sccrctario; in 1879 ging hij met verlof naar Eu
ropa en werd in 1882 geponsionecrd. Hij ovorlccd te
Apeldoorn 8 Maart 1900. Als chef der Afd. Stat.
dëctTInfhët* voorstel tot het houden van vijfjaarl.
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BERGSMA (Mr. WILLEM BERNARDUS)—BERI-BERI.

opnemingen in elke desa van Java en Madocra, (Zie
STATISTIEK) en redigeerde hij liet Eindrésumó
voor het voormelde onderzoek, gehouden op Java
on Madocra in 1807 en 1S6S, waarvan liet eerste
deel is verschenen in 1S79, bet tweede in 1S80, het
derdo in 1S95.
BERHALA of VARELA. I. Eiland aan dc Oostkust
vairStfmafra gelegen, ressort cerende onder dc onderafdeeling Padang on Bedagci der afdecling Deli en
•Scrdang. Het eiland, dat vroeger als quarantaincstation voor dc haven Belawan Deli heeft dienst
gedaan, maar als zoodanig eerToord der verschrik
king was doorslechte hygiënische toestanden, is een
'dicht begroeide rotsmassa, welke tot cene hoogte
van rii ISO M. uit zee oprijst en bij helder weder
tot op 55 K.M. zichtbaar is. Dc afstand tot Bandar Chalipah.bedraagt 42 K.M. Aan dc Z.O. zijde
van het eiland is cene geschikte ankerplaats op 700
31. uit den wal in ongeveer 16 31. diepte.
II. Eiland op ongeveer 30 K.3Ï. ten N.O. van dc
Kwala Berba (de oostelijkste hoofdmonding van dc
Djambi-rivier), en op ongeveer gelijken afstand zui
delijk van Singkcp gelegen. Volgens de Djambiërs
zou dat eiland de bakermat van hun vorstengeslacht
zijn. Het behoort administratief tot dc afdeeling
Djambi (res. van dien naam); doch morpkologisch
tot de 3Ialaka-Bangkastrook; het Ls met kokosboomen beplant. Op zijn hoogsic punt steekt het 135 31.
uit boven dc zee.
BERHALA (STRAAT).Tusschen Sumatra (Tandjoeng Djaboeng of Boeng) en het ten zuiden van
Singkep liggende eiland Berlvxla (zie vorig art.
or.der II) met nabij liggende gevaren. Is het ge
bruikelijke vaarwater, ook des nachts, voorschepen,
die door straat Banka naar straat 3Ialaka gaan.
In den Westmoesson kiezen ook zeilschepen, be
stemd naar Singapore, bij voorkeur deze straat,
omdat men daarin land en zeewind heeft, kalm
water en goeden ankergrond in weinig diepte vindt,
terwijl dan beO. den Riouw en Lingga archipel veelal
harde N. en N.O. winden doorstaan met krachtigen
stroom om de Z. en in dieper water moet worden
geankerd. Zie Zeemansgids, deel II.
BERI-BERI. Een ziekte, die nagenoeg in alle
tropische en sub-tropische landen, zoowel van het
Oostelijk als van het Westelijk halfrond,en vooral in
den indischen archipel voorkomt. Hare verschijnse
len bestaan uit stoornissen in het gevoel en in de be
weging, waterzucht en hartaandoeningen. Haar
oorzaak Ls een ontsteking en ontaarding van meestal
periphere zenuwen (multipele neuritls).
De oorsprong van den naam beri-beri is onbekend.
Misschien Ls deze afgeleid van een hindoestan woord
beri, dat schaap beteekent. De onzekere gang van
den lijder aan beri-beri mag dan do aanleiding ge
geven hebben tot de vergelijking met den evenzeer
on vasten gang van het schaap.
De geschiedenis der beri-beri is zeer oud. In China
kende men reeds in de 6e eeuw een ziekte kakke ge
naamd, die echter eerst in het begin der 7c eeuw
(601) door Chao-Yüan-Fang nauwkeurig Ls beschre
ven en wier verschijnselen met die van beri-beri
overeenkomen. Van een ziekte Kakke genaamd,
wordt in de Japanscke literatuur het eerst melding
gemaakt in liet begin van de 9e eeuw (808). Het volk
kende die ziekte onder den naam Kyaku-bio of ashinoke. In Europa kreeg men voor het eerst kennis
van het bestaan dezer ziekte door de geschriften van
Jacob Bontius. Deze geeft in zijn werk De medicina
mdtwrum , dat in 1842 te Leiden.werd uitgegeven,
een tamelijk uitvoerige beschrijving van haar.

Terwijl in ouzo koloniën de ziekte het gcheele jaar
door voorkomt, heerscht zij in andere landstreken,
zoo b.v. in Japan, meer bepaaldelijk in hot warme
jaargetijde. Of in Europa ook bori-beri voorkomt,
is niet zeker. In de jaren 1S94—1898 heerschte in
het overvulde Riclimond dislricl asylum in Dublin
een epidemische ziekte, die door Norman als een epi
demie van beri-beri is beschreven. Bijna tegelijker
tijd zijn in verscheidene andere krankzinnigenge
stichten van Engeland en Amerika op beri-beri ge
lijkende ziekten waargenomen.
Beri-beri tast bij voorkeur jonge mannen aan.
Vrouwen, kinderen en oude menseken schijnen min
der vatbaar. Op de Philippijnsche eilanden komt
echter veelvuldig een ziekte voor onder de zuigelin
gen, taon genaamd, die als een bepaalde vorm van
kinderberi-beri wordt beschouwd. Het schijnt, dat
het malelschc ras gemakkelijker beri-beri krijgt dan
het kaukasische. Het doorstaan der ziekte geeft
geen verminderde vatbaarheid voor de toekomst;
integendeel treden zeer gemakkelijk recidieven op.
Men onderscheidt een viertal vormen van beri-beri,
die echter niet scherp van elkander zijn gescheiden,
en verschillende overgangsvormen vertoonen.
a. beri-beri simplex. Begint gewoonlijk zeer lang
zaam met klachten over moeheid en zwaarte in de
beenen, spanning en pijn in de kuitspieren, die niet
zelden zeer in omvang toegenomen (pseudohypertrophisch) en bij druk pijnlijk zijn. Verder bestaat
er meestal een licht oedeem op de voorzijde van het
scheenbeen, dat echter bij rust spoedig verdwijnt,
en daardoor gemakkelijk over het hoofd gezien wordt.
Stoornissen in het gevoel, nl. vermindering of gemis
van pijngevoel, en op enkele plaatsen een minder
scherp gevoel dan op andere, komen evenzeer voor.
De kniereflexen zijn verdwenen of verzwakt. Bijna
constant bestaan er verschijnselen van de zijde van
het hart, nl. hartkloppingen en kortademigheid bij
inspanning. Soms is de eetlust gestoord en bestaat er
constipatie. De stemming Ls dikwerf eon gedrukto.
Deze ziektetoestand kan genezen of overgaan in
een der andere vormen.
b. beri-beri hydropica. Bij dezen vorm der ziekto
komen dezelfde verschijnselen voor aLs bij beri-beri
simplex, maar alle in veel heviger graad: do oedemen
zijn veel belangrijker on komen over een grootor ge
deelte van het lichaam voor. Herstel of dood door
verlamming van het hart.
c. beri-beri atrophica. Hier staan de verlammin
gen op den voorgrond, terwijl de oedemen geheel of
bijna geheel ontbreken. De dood is een gevolg van
verlamming der ademhalingsspieren.
d. beri-beri pemiciosa. Deze vorm dor ziekto Ls
hierdoor gekenmerkt, dat reeds zeer spoedig hartver
lamming optreedt, soms zelfs nog vóór dat er duide
lijke andere verschijnselen van beri-beri bestaan.
De theorie, dat beri-beri zou zijn een infectie-zickte met een specifiek micro-organlsme tot oorzaak,
heeft zoo goed aLs overal plaats gemaakt voor do
andere op velerlei wijzen en in verschillende landen
gedocumenteerde meening, dat beri-beri is een ziekto
der rijsteters en veroorzaakt wordt door het lang
durig en eentonig gebruik van geheel ajfjcxoerkte rijst
(polished rico der EngeLschen), waaronder verstaan
wordt rijst, die, om haar een aantrekkelijker uiter
lijk te geven, geheel van de zaadhuid en dus ook van
de binnenste laag dezer huid, liet zoogenaamde
zilvervlies, is ontdaan.
Hetoer8tisde aandacht op het oorzakelijk vorband tussclien liet optreden eener polyneuritis en
het gebruik van geheel afgewerkte rijst gevestigd
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door C. Eijkman, die waarnam, dat kippen, die met
zoodanige rijst gevoed werden, polyneuritis kregen.
Worden de kippen daarentegen gevoed met rijst in
«Jet geheel afgewerktcn toestand, die dus een gedeel
te van het zilvorvlies had behouden, dan blevon de
verschijnselen van polyneuritis uit. Door velerlei
onderzoekingen is vastgesteld, dat de beri-beri
op één lijn kan worden gesteld met de polyneuritis
der kippen on der duiven, en dat ook voor den mensch
de geheel afgewerkte rijst een ongunstig voedings
middel is, wanneer die gedurende langen tijd als
hoofd voedsel wordt genuttigd, omdat met de verwij
dering van het zilvervlies belangrijke stoffen verlo
ren gaan, die voor do normale voeding van het periphere zenuwstelsel van belang zijn. Over don aard
dier stoffen bestaan no,g meeningsversehillen. Funk
noemt hen Vitaminen, en bedoelt met dien naam bestanddeelen van vele voedingsmiddelen, wier schei
kundige samenstelling nog onbekend is, en die reeds
in zeer kleine hoeveelheden in staat zijn belangrijke
uitwerkingen in het organisme tot stand te brengen.
Daar alle verschijnselen der beri-beri terug te
brongen zijn tot de gevolgen eencr multipele neuritie, spreekt het van zelf, dat velerlei andere oor
zaken, behalve het gedurende langen tijd voortgezet en eentonig gebruik van geheel afgewerkte
ryst, aanleiding kunnen geven tot het optreden van
beri-beri-achtige verschijnselen, zoo b.v. slepende
vergiftiging met lood, arsenicum, alcohol, bacterietoxinen. Evenzeer is het denkbaar, dat bij het ge
bruik van een ander voedingsmiddel dan afgewerkte
rijst de hoeveelheid toegevoerde vitaminen ontoe
reikend kunnen zijn om op den duur het optreden
eener polyneuritis te verhoedon en zich dus ver
schijnselen van beri-beri gaan vertoonen.
Literatuur. C. Eykman. Polyneuritis bij hoenders.
Jaarverslag van het Laboratorium voor pathol.
anatomie en bacteriologie te Weltevreden 1896, —
C. Funk. Die Vitamine, ihreBedcutung für die Physiologic und Pathologie, mit besonderer Berücksichtigung der Avitaminosa (Beri-beri, Skorbüt,
Pcllagra, Rachitis) 1914, — G.W. Kiewiet de Jon
ge. Tropische ziekten van den Indischcn Archi
pel. 1909/
BERITI (1050 M.). Een der toppen van de reeks
der niet meer werkzame vulkanen Daocn-Locmoct,
welke zich ten zuiden van Moeara Aman en ten
westen van den middenloopdcr Ketaocn-rivior (Bcnkoelen) uit strekt.
BERKAT of SAID BERKAT, eigenlijk Said Ocdin,
23e koning en 5o sultan van Tcrnate, zoon van sul
tan Bah Oellah, regeerde van 1584 tot 1606. Onder
zijne regecring bezochten do Nederlanders het eerst
de Molukkcn. Door de Spanjaarden gevankelijk naar
Manila gevoerd, stierf hij daar. Zie TERNATE,
(sultanaat).
BERNELOT MOENS (JOHAN CAREL). Geb. 4
Jan. 1837 te Kralingen,.na volbrachte studiën te
Utrecht in 1857 aangesteld tot apotheker 3o kl. bij
don mil gcncesk. dienst in West-lndië, en in 1858 in
dienzelfden rang bij hot leger in N. O. Indië over
geplaatst. In Nov. van dat jaar kwam hij te Batavia,—
waar hij tot 1806, met een korte tussehenruimte, bij
het chemisch laboratorium werkzaam was en grooto
verdiensten verwierf door chemische analyson van
mineralen en aardsoorten. In 1800 bevorderd tot
apotheker le kl. en geplaatst aan het militair hos
pitaal te Weltevreden, maakte hij zich bekend door
zijn onderzoek van hot drinkwater te Batavia, waar
van de resultaten zijn gepubliceerd in Tijdsehr. Ver.
t. bev. goneesk. wetensch. in N. I. 1872. Vooral ver
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wierf hij zich naam door zijne studiën over den kina
bast (ld. dl. XIV), zoodat hij dan ook in 1872 be
noemd werd tot scheikundige bij de Gouvts. kinacultuur, weldra tot adjunct-directeur dier cultuur
en in 1875 tot directeur. In die betrekkingen bewees
hij groote diensten aan do uitbreiding der kina-cultuur; zijn hoofdwerk: De kina-cultuur in Azië van
1S54—1882, Batavia 1882, heeft groote en blijvende
waarde. In 1883 ging hij met verlof naar Ned., werd
in 1885 op verzoek eervol ontslagen, en overleed 2
Oct. 1886 te Haarlem. Zie over hem F. W. Neuhau3
. ^
in Genecsk. Tijdsehr. v. N.-I. XXVI bl. 240. / > ^
BERNOEK (soend.). Zie CRESCENTIA. ^
''
BERO. Zie VAARTUIGEN.
f?'
BEROE. Zie ALBIZZIA PROCERA.
BEROEK. Zie LAMPONGAAP.
BEROEK POEAR. Zie SPOOKDIERTJE.
BEROEK SEMOENDING. Zie KOERANG.
BEROEWAS (mal.). Zie GARCINIA CELE~
BICA.
BEROEWAS LAOET (mal.). Zie SCAEVOLA. / -f.t v" •V : ' ^
BERRIEK-BERRIEK. Naam op West-Sumatra /, . - /; ’ ;'
voor eene Bijenetersoort, Merops sumaïranus, en^op^-y^
Java voor M. philippinus. De Maleiers op Oost- '
Sumatra noemen de Merops-soorten Bibirik. Op.
Java wordt Merops philippinus ook Katjangan ge
noemd; op Sumatra Biri-biri. Melittophagus leschtnaulti heet op Java Pirik. Zij nestelen in aardholen,
die zij in do zandige oevers der rivieren of aan hel
lingen graven.
BERTAM (mal.). Zie EUGEISSONA.
BESAR d. i. do 12e maand van het Mohammedaanschc jaar, zie MOHAMMEDAANSCHE KA
LENDER.
BESARAN (jav.). Zie MORUS.
BESCHIKKINGSRECHT. Een door den geheelen
archipel verbreid en voor do agrarische verhoudin
gen fundamenteel recht over den grond, hierin
bestaande, dat een inlandsche gemeenschap (stam,
district, dorp) aan zich zelf en haar leden het onver
vreemdbaar recht toekent om binnen den gebiedskring, dien zij beweont, den grond vrijelijk te gebrui
ken (producten zamelen, ontginnen, jagen), aan
vreemden dit recht slechts teekent onder haar toe
stemming en tegen betaling van een recognitie, beveegdheden en beperkingen uitoefent ten aanzien
ook van bouwvolden binnen dien kring, en (dikwijls)
zich aansprakelijk acht voor binnen dien kring be
gane, ongedclgde doliclen. Zie Prof. C. van Vollenhoven, Miskenningen van bet adatrecht, 1909, hst. II;
Pandecten van het adatrecht I, 1914; alsmede
GROND (Rechten op den). Dit recht heeft onge
twijfeld een religieuzen achtergrond.
Dc naam „beschikkingsrecht” wordt evenwel in
het staatsblad en andere ofliciecle stukken gebezigd
in vele andere, onderling ver uitcenloopcr.de, betcekonissen, zie b.v. Ir.d. Stb. 1898 n°. 231, 1914 n°.
629 afd. III § 2, Polak, Agrar. regel. 1911, bl. 11
en 178, en het vervolg op Polak 1915, blz. 72.
BESE. Zie VAARTUIGEN.
BÈSÈK. Rawa of moeras in het w.lijk deel van do
vlakte van Pocger, afdeeling Djember \an do resi
dentie Besoeki. Dezo rawa krijgt door onderscheiden
beken watertoevoer van dc z.lijke hellingen van het
Jang-gohcrgto en ontlast zich door dc Kali Besini
in do Kali Bedadocng, en zoo verder in do baai van
Poegcr.
BESIKAMA, plaatsje aan de Z.kust van Beloo,
afdeeling Noord en Midden Timor, ves. Timor en O.;
vroegor hoofdzotel van dc 4 radja’s van Waiwikoo
W.iikale.
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BESIMMASSI-BBSOEKI.

BESIMMASSI. Inl. naam op W. Timor aan de
Lijstkrokodil Crocodilus porosus Schneid. gegeven
(zie onder BOWAJA).
BESITANjL 'Riviertje in Beneden Langkat, dat
uitstroomt in de AroebaaijSumalfa's Oostkust) met
Pangkalan Soesoch aan de mond. In verband met
“productieve concessieterrein Telaga Said-het
werd aan dit riviertje in 1898 door de Kon. Mij
tot espi. v. petrol, br. een petroleumraffinaderij ge
bouwd in de sedert verkregen concessie Boekit Mas.
Economische belangen hebben in 1910 doen beslui( ten de Atjeh-tram van Langsa door te trekken via
Koeala Simpang naar Besitang en de Aroe-baai.
BESNIJDENIS? Voorden Moslim is de besnijdenis,
althans volgens do in Ned.-Indië geldende Sjafi’itische leer, verplicht. Aan dit voorschrift wordt in
den Indischen Archipel, evenals ook wel elders,
zulk een grootc beteekenis gehecht, dat de besnij
denis er m het volksbewustzijn feitelijk als een
hoofdplicht , en bij de meesten ook als de voor toe
treding tot den Islam noodzakelijke vorm geldt.
Volgens de mohammedaansche leer Is het wel ver
dienstelijk, do besnijdenis zeer vroeg, in het bijzonder
reeds op den 7en dag na de geboorte, te doen plaats
vinden, indien het kind dan tegen die operatie be
stand geacht mocht worden, maar verplicht is dit
niet en het gebruik brengt mede, de besnijdenis tot
later uit te stellen. De Mohammedanen in Ned.-Indië
noemen de besnijdenis met een Arabisch woord:
soenat (d.i. „gebruik”), maar omschrijven haar
ook wel, bijv. als „de reiniging”, „bevrijding van
.schande”, of „opname in den Islam”.
In Ned.-Indië was de besnijdenis reeds voorde
invoering van den Islam in gebruiken komt dan ook
niet slechts bij de Mohammedanen, maar eveneens
bij heidensche volkstammen voor. De besnijdenis
bij jongens bestaat in het blootleggen van den
eikel (glans penis) door het wegnemen der voor
huid (praeputium), en wel het zij door de circum
cisie, waarbij de voorhuid zooveel mogelijk naar
voren wordt getrokken, en dan in een nijptangetje
geklemd en in het rond afgesneden, ’t zij door de
incisie, waarbij de voorhuid niet wordt weggenomen
maar daai’in alleen aan de bovenkant eene insnijding
gemaakt wordt. In het laatste geval wordt gewoon
lijk een stukje hout of bamboe boven den eikel onder
de voorhuid gestoken en deze dan in d.; lengte tot de
corona glandis middendoor gedeeld. Bij de Ja
vanen is zoowel de circumcisie als de incisie in
gebruik, die soms door verschillende benamingen
van elkander worden onderscheiden; vaak echter
wordt voor beiden dezelfde term gebruikt. Bij hen
wordt de besnijdenis gewoonlijk op het twaalfde tot
vijftiende jaar verricht, soms door een geestelijke,
gewoonlijk echter door een leek, bong genaamd. Om
de gevoeligheid te verminderen laat men den jongen
naakt eenigen tijd in koud stroomend water staan,
en bedekt de schaamdeelen na de operatie met een
klapperdop. Feestmaaltijden hebben gemeenlijk den
nacht vóór de plechtigheid plaats. Bij de Atjèhers
heeft de besnijdenis op ongeveer 8 a 10-jarigo leef
tijd plaats; men hecht bij hen niet zooveel beteeke
nis aan dit gebruik aLs elders. Bij de Minangkabausche Maleiers wordt de besnijdenis, behalve soe
nat, ook „van de schande bevrijden” genoemd; daar
wordt zij gewoonlijk op knapen van 10—12 jaar ver
richt, in Lcbong zelfs 6 jaar later. Op sommige plaat
sen wordt eerst een kleine insnijding verricht, ge
paard met het ook elders bij die Maleiers bij de be
snijdenis gebruikelijke feestmaal, eenige weken later
gevolgd door de eigenlijke besnijdenis, die dan zonder

feestelijkheid gescliiedt. Bij de Makassaren en Boegincezen keeft de besnijdenis omtrent het 12de jaar
door de gewone circumcisie plaats. Merkwaardig is
liet gebruik bij de Gorontaleezen, om de aanzienlij
ken aan de circumcisie, de minderen aan de incisio
te onderwerpen.
Onder de niet-Moslimschc stammen wordt de be
snijdenis toegepast, bij de Papoea’s van de oostkust
van N. Guinea (waarschijnlijk incisie), de inboorlin
gen van Boeroe,__sommige gedeelten van West-Ceram en de VVatóebela-eilanden (incisie), en van de
Aroe-eilanden (circumcisie). Bij de Tenggereezen op
Java, Savoencezen, Rotineezen, Socmbaneezen en
Timoreezen en bij de heidensche stammen van Mid
den- Flores-bestaat zij in den vorm van incisie, even
als bij de heidensche bevolking van Celebes. Bij do
Dajaks der Zuider- en Ooster afdeeling'van Borneo
wordt, evenals op de Aroe-eilanden, de circumcisie
door afklemming der voorhuid door den jongen op
12 a 14-jarigen leeftijd zelf verricht. Op Nias schijnt
zoowel circumcisie als insnijding voor te komen. Op
Ambon en de Oeliasers kwam besnijdenis vroeger
volgens Valentijn, eveneens voor, gelijk ook bij de
inboorlingen der Minahasa vóór hunne bekeering als
incisie. Ook bij Polynesische volken buiten den Indischen archipel is de besnijdenis in gebruik.
De besnijdenis van meisjes Is in den Indischen
archipel alleen bij Mohammedanen in gebruik. Zij
bestaat in het wegnemen van de voorhuid van de
clitoris, soms zelfs van dat lichaamsdeel zelf of van
de labia minora. De besnijdenis heeft bij de meisjes
zonder plechtigheden en op jeugdiger leeftijd plaats
dan bij de jongens: bij de Javanen op het 6e jaar,
bij de Makassaren tusschen het 3e en 7e jaar, in
Atjèh zelfs liefst nog vóórdat het kind kanspreken.
Zie over dit onderwerp: G. A. Wilken, De be
snijdenis bij de volken v. d. Ind. Archipel, in Bijdr.
t.t.1. en vlk. IVe Ser. X (1885), hl. 165 vv. (Ver
spreide Geschriften, Dl. IV) en over de oorspronke
lijke, magische beteekenis der besnijdenis: F. D. Ë.
van Ossenbruggen, Het primitieve denken in pokkengebruiken, t.z.p. Dl. 7J, § 91 (1915). Zie verder: C.
Snouck Hurgronje, De Atjèhers, I, 434, 438 vv., II,
299 (The Achehnese, I, 395,398 vv., II, 273); Th. W.
Juynboll, Handleid. Mohamm. Wet, 159 v. (Handbuch 161 £.); P. J. Vctli, Java IV (1907) 441 v., en
vgl. Kohlbrugge, Nederl. Tijdschr. v. Geneeskunde,
April 1908.
BESOA. Zelfbesturend landschap in de onderafdeeling Posso der res. Menado. Bevolkingssterkte
2000 zielen. Med. Ene. bur. II bl. 85—205. T. A.
G. 2e Serie deel XXV (1908) bl. 1271.
BESOA’SCH. Zie OOST-TORADJA’SCHE TA
LEN.
BËSOEK. Naam, speciaal aan de hellingen van
den Smeroe-vulkaan, gegeven aan de rivierdalen,
die tot afvoer strekken aan de dikwijls voorkomende
vulkanische slikstroomen (lahars). De naam is van
madoereesche origine en beteekent „zandstroom”
Vooral bekend zijn de B. Bat en de B. Semoet.
BESOEKI. De meest oostelijke residentie van
Java, heeft een oppervlakte van ruim 10.000 K.M.2
en had uit. 1905 een bevolking van 970.000 zie
len, waaronder 1800 Europeanen, 3100 Chinezen
en 2000 Arabieren en andere vreemde Oosterlingen.
De inlandsche bevolking bestaat, met uitzondering
van de afdeeling Banjoewangi, die door Javanen be
woond wordt, grootendeels uit Madoereezen. Het
gewest, dat ten n. bespoeld wordt door straat Madoera, ten o. door straat Bali en ten z. door den In
dischen Oceaan, wordt ten w. begrensd door de resi-
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■dentie Pasoeroean. Over het algemeen is het gewest
bergachtig. Op de grens met Pasoeroean vindt men
het Jang-gebcrgte met den Argapoera als hoogsten
top. Door den Arak-arak- keten, die in n. o. richting
van dat gebergte uitgaat, is het verbonden met den
Hinggit, een vulkanisch gebergte, geheel in het noor
den van het gewest gelegen. Oostwaarts van deze ge
bergten strekt zich in het n.lijk deel van het gewest
de vlakte van Panarockan uit, die doorstroomd
wordt door de Sampejan, die haar hoofdbronnen op
den Argapoera heeft, en nabij Panarockan in straat
Madocra valt. Die vlakte is slechts door een lage wa
terscheiding, een zadel van niet meer dan 350 M.
hoog, gescheiden van de zuidelijk daarvan gelegen
vlakte, die van Djember, welke door de Bedadoeng
en do Majang doorstroomd wordt. O.lijk van die
vlakten verheft zich het reusachtige Raoen-Idjèngebergte op de grens van de afdeeling Banjoewangi,
die door dat gebergte en zijn z.lijke en n.lijke uitloopers geheel van het overige deel van het gewest is ge
scheiden. Ten N.O. van dat gebergte, geheel in den
n.o.lijken hoek der residentie en van Java vindt men
nog den op zichzelf staanden Balocran, een niet meer
werkzame vulkaan, terwijl zich op het schiereiland
Balambangan, den z. o.lijken uithoek van het gewest
•en van Java, geheel geïsoleerd, de platte kalkberg
Poerwo verheft, die waarschijnlijk vroeger niet met
den vasten wal van Java verbonden was. Het noorde
lijkste punt van de residentie is Tandjoeng Patjinan
gevormd door het alluvium van de Sampejan. Bij
kaap Sedano, gevormd door den voet van den Baloc
ran, buigt de kust zich naar het Z. om en behoudt
vrijwel een recht z.lijke richting tot aan de diep ingesneden Pampang-baai, ten o. waarvan een uitlooper
van de Poerwo de kaap Tandjong Semboeloengan
vormt, vanwaar de kust in z. z. o.lijke richting naar
Java’s Oostkust, van daar z. w.waarts naar Java’s
Zuidhoek en verder w.waarts naar Tandjoeng Poer
wo loopt. Dit is de o.lijke hoek van de Gradjaganbaai, met de Pampangbaai de landengte vormende,
die het schiereiland Balambangan mot het overige
Java verbindt. Do z.kust van het gewest is zeer on
regelmatig gevormd. Men treft daar van o. naar w.
behalve de baai van Gradjagan, nog aan de baai van
Jladjeg-wcsi, de Permisan-baai, de Meroe-baai, de
Pisang-baai, en de baai van Poeger, vóór welke laat
ste zich mede het tot het gewest behoorende eiland
Noosa Barocng bevindt.
Het gewest is administratief verdeeld in de afdcclingcn Bondowoso, Djember, Panarockan en Ban
joewangi. De grenzen met de icsidcntie Pasoeroean
zijn geregeld bij Ind. Stb. 1900, no. 334 en 1900 no.
394. De particuliere landbouwindustrie heeft sedert
jaren in dit gewest een ruim veld van ontwikkeling
gevonden. Behalve 10 suikerfabrieken, waren er
einde 1914: 34 ondernemingen, waar in vry willige
overeenkomsten met de bevolking tabak wordt ge
teeld en ló rijstpollerijen. Verder waren er bijna
150.000 bouws gronden in erfpacht afgestaan,
waarvan ruim 80.000 bouws in de afdeeling Djem
ber, ruim 5000 bouws in de afdeeling Panarockan,
ruim 0000 bouws in de afdeeling Bondowoso en
52000 bouws in de afdeeling Banjoewangi, grootendeels voor de teelt van koflie, rubber en tabak,
gedeeltelijk ook voor die van suikerriet, caoutchouc
cn cacao, en een kleine uitgestrektheid voor die van
klappers.
Dit gewest is in gestadige ontwikkeling, deels door
transmigratie van Oost- en Midden-Java en overi
gens door uitbreiding der borgculturcs, voornamelijk
in de afdeelingen Banjoewangi en Djember.
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De Madoereeschc bevolking houdt zich hoofdza
kelijk bezig met den landbouw (teelt van padi, djagoeng (mais) en tabak), die door de vruchtbaarheid
van den bodem over het algemeen loonend is, terwijl
zij zich aan de kusten ook met de vischvangst en
een weinig kustvaart bezighoudt. Ook legt zij zich
op de veeteelt toe. De binnenlandschc handel, hoofdzakclijk in landbouwproducten en in voorwerpen
van behoefte voor de landbouwondernemingen, als
matten, krandjangs en dergelijken bestaande, is vrij
levendig; doch behalve de meer eenvoudige indus
trieën als pottebakken, vlechtwerken van bamboe,
ijzersmeden, enz. is de ambachtsnijverheid er weinig
ontwikkeld. — Vgl. Dr. R. Broersma, Besoeki, Een
gewest in opkomst (Amsterdam, 1913), Referaat
hierover in Tijdschr. Aardr. Gen. 1913, blz. 821.
BESOEKI. Contröle-afdeeling en district van de
afdeeling en het regentschap Bondowoso, residentie
Besoeki, vormende den n.w.lijken uithoek daarvan,
grenst ten w. aan de residentie Pasoeroean, ten n.
aan straat Madoera, en is ten z. en o. van de afdee
lingen Djembei^en Panarockan afgescheiden door het
Jang-gebergtc, den Arak-arak en den Ringgit. Deze
controle-afdeeling, die 490 K.M.2, oppervlakte heeft,
is verdeeld in 2 districten, met name Besoeki en
Mlandingan. Men vindt er twee suikerfabrieken. Het
district heeft eenc oppervlakte van 340 K.M.2 en
telt 72 desa’s met bijna 4700 bewoners, o. w. 50 Eu
ropeanen, G00 Chineezen erP300 Arabieren (uit.
1905). / \
BESOEKI. Vroeger de hoofdplaats van het gelijk
namige gewest, afdeeling en regentschap, thans
slechts de hoofdplaats van de gelijknamige controleafdeeling van de afdeeling Bondowoso, ligt aan straat
Madoera, door het onbeduidende riviertje van Be
soeki met de open rcede verbonden, waar soms
stoomschepen producten komen laden, maar overi
gens weinig bedrijvigheid heersclit. Het is een weinig
belangrijke plaats zonder veel vertier, en zonder
merkwaardige gebouwen of andere opmerkenswaardigheden. De haven is verzand en de plaats, wat be
treft het vroeger door Europeanen bewoonde gedeel
te, vrij wel vervallen sedert de spoorlijn Probolinggo
—Panarockan is geopend en Bondowoso de stand
plaats van het hoofd van gewestelijk bestuur is ge
worden. Jaarlijks doen slechts enkele stoomschepen
Besoeki aan om suiker te laden: in 1914: 31 stoom
schepen, 210.045 M.3 netto inhoud./\ 3'- •
BESSIT. Zie KWIKSTAART.
BESTUUR. Het bestuur over Ned.-Indie kan
worden gesplitst in het opperbestuur, bij de Kroon . .
berustende; het indiscii bestuur, door de In
dische Regeering on haar departementen van alge
meen bestuur geoefend; alsmede het bestuur
TER PLAATSE, zich SpUtSOIld in BINNENLANDSCH ,
BESTUUR, INLANDSCII BESTUUR en BESTUUR OVER
VREEMDE OOSTERLINGEN.
A. Opperbestuur.
Het opperbestuur over de koloniën berust, krach
tens art. 61 der Grondwet, bij deKroon. Na den valder
Compagnie werd hot bestuur over do koloniën, voor
zoover hier te lande uitgeoefend, opgedragen aan eon
raad der Aziatische bezittingen on etablissementen, 1
uit negen leden bestaande, door het uitvoerend bowind benoemd on ontslagon, welke raad aan dat be
wind verantwoordelijk en ondergeschikt was (artt.
232—234 Staatsreg. van 1798). De Staatsregeling van
1801 behield dezelfde organisatie (art. 47). Bij do op
richting echter van het Koninkrijk Holland word do
bestiering van do koloniën en van alles, wat haar
innerlijke regeering betrof, bij uitsluiting aan don

1
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Koning opgedragen (art. 36 Constit. van 1S06); ook
de Grondwet van 1S14 (art. 36) en die van 1815 (art.
60) droegen het opperbestuur over de koloniën bij
uitsluiting op respectievelijk aan den Souvereinen
Vorst en aan den Koning. De uitdrukking „bij uit
sluiting” gaf aanleiding tot de opvatting, dat het op
perbestuur ook de uitoefening der wetgeving in haar
vollen omvang omvatte (Zie WETGEVING); bij de
Grondwetslxerziening^yan 1S4S werd zij weggelaten,
en werd slechts bepaald (art. 59), dat de Koning het
opperbestuur heeft van de koloniën, welke bepaling
bij de Grondwetsherziening van 1SS7 in art. 61 ge
handhaafd bleef. Evenwel had de groei van het
parlementaire stelsel in Nederland sinds 1S48 ook
voor de koloniën ten gevolge, dat geen enkele be
stuursdaad, welke ook, aan toezicht en beoordeeling van de Staten-Generaal is onttrokken, welke
regel zijn laatste betwisting vond in 1S6G naar aan
leiding van de afkeurende motie-Keuchenius over
Mijer’s benoeming tot Gouverneur-Generaal; en de
jaarlijksche vaststelling van de Indische begrooting
(te beginnen met die voor 1867) bij de wet droeg
krachtig bij om deze controle van het parlement over
het gan.scho Indische bestuursbeleid tot werkelijk
heid to makGiii
Het opperbestuur door do Kroon geschiedt onder
voortdurende deelneming en algeheele verantwoor
delijkheid van den Minister van Koloniën (Zie MI
NISTERIE VAN KOLONIËN), voor de naleving
van welken regel art. 38 Reg. regl. nadere waarbor
gen stelt; en ingevolge art. 75 Grondwet is de Kroon
bevoegd den Raad van State te hooren ook over alle
bestuurszaken, waarin zij dat noodig oordeelt. De
twistvraag, of art. 61 Grondwet toelaat, dat bepaalde
bestuursdaden bij de wet worden opgedragen aan
„bestuur” door den Gouverneur-Generaal en daar
mede aan het „opperbestuur” der Kroon onttrok
ken, wordt door practijk en wet bevestigend beant
woord; do somtijds verdedigde leer, alsof het bij
daden van den Landvoogd toch de Kroon zou zijn,
die handelt, omdat de Landvoogd des Konings ver
tegenwoordiger in Indië is, schijnt ontleend aan
EngeLsche opvattingen en vindt, met haar verschil
lende consequenties (o.a. dat de Kroon de in do wet
vastgelegde bevoegdheden des Landvoogds aan zich
zou kunnen trekken), in onze instellingen geen steun.
Enkele bevoegdheden van bestuur daarentegen zijn
uitsluitend aan de Kroon voorbehouden; zoo is
alleen aan haar de bevoegdheid toegekend om in
Ned.-Indië gouv.-vestigingen daar te stellen, dat
gebied in gewesten te verdeden en in de bestaande in
richting en bestuur der Christelijke kerkgenoot
schappen verandering te helpen brengen (artt. 63,
68, 122 R. R.). Ofschoon over liet algemeen de
aanstelling en het ontslag van gouvernementsamb
tenaren bij den Gouv.-Gen. berust, is der Kroon de
benoeming voorbehouden van den Gouv.-Gcneraal,
den Luitenant-Gouv.-Generaal, den vice-president
en de leden van den Raad van Ned.-Indië, den presi
dent van het Hooggerechtshof van Ned.-Indië en
den voorzitter en de leden der Algemeene Rekenka
mer (artt. 2, 4, 9, 94, 95 R. R,; art. 51 Compt.
wet), terwijl in enkele gevallen de Kroon ambtena
ren, door den G.-G. benoemd, ontslaat. Degeneraalofiicieren worden eveneens door de Kroon aangesteld
en ontslagen; bij hun eerste indienststelling hier te
lande worden de officieren van hetlnd. leger door dc
Kroon aangesteld, die eveneens op hun verzoek
ontslag uit den Indischen dienst verleent aan officie
ren, m Nederland aanwezig (art. 42 R.R., hetwelk
met de practijk in overeenstemming is gebracht in
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1909). Wat het aandeel der Kroon in het financieel
beheer betreft, zie BEGROOTING VAN NED.INDIË en COMPTABILITEIT. Het opperbestuur
lost zich geenszins op in de zorg voor uitvoering van
wetten en Koninklijke besluiten, doch omvat in
tegendeel de opperste leiding van alle behartiging
van het welzijn der koloniën binnen de grenzen der
koloniale begroolingèil.
B. Indisch bestuur.
Het bestuur over „de koloniën en bezittingen vart
het Rijk in Azië” wordt uitgeoefend door een Gouv.Generaal, die daarbij de bepalingen van het Reg.reglement, der overige wetten en der Kon. besluiten
on bevelen heeft in acht te nemen (art. 1 R. R. enz.).
Aangezien hij echter in sommige gevallen het ge
voelen van den Raad van Indië moet inwinnen, en
in enkele andere gevallen ook in bestuurszaken geen
beslissing mag nemen dan in overeenstemming met
dien Raad (Zie RAAD VAN INDIË), kan men niet
(gelijk van 183G tot 1855) kortweg zeggen, dat do
Landvoogd de Indische Regeering is, noch ook
(gelijk van 1609 tot 1836) dat dit de GouverneurGeneraal in Rade is, doch zal men onder Indische
Regeering soms den Landvoogd alleen, soms den
Landvoogd met den Raad hebben te verstaan. Het
Reg. regl. wijst de grens aan. Over bijzonderheden
omtrent zijn ambt, zie GOUVERNEUR-GENERAAL; over zijn aandeel in het financieelo beheer
BEGROOTING VAN NED.-INDIË en COMPTA
BILITEIT.
.Nochtans berust feitelijk het bestuur over Ned.Indië in de eerste plaats bij den Gouv.-Gen. alleen,
die daarbij door tal van ambtenaren wordt bijge
staan, vooral door die dor algemeene secretarie (zie
SECRETARIE), de negen departementshoofden
met het hun ondergeschikt personeel (zie DEPAR
TEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR) on
de aanstonds to bespreken ambtenaren bij bet binnenlandsch bestuur. Volgens art. 49 R. R. berust do
benoeming en het ontslag der gouvernementsamb
tenaren in Ned.-Indië, behoudens de uitzonderingen
bij de wet genoemd, bij den Gouv.-Gen.; hij heeft
echter dit recht, wat betreft lagere ambtenaren,
aan andere autoriteiten opgedragen, hetgeen door
een wetswijziging van 1915 voor het vervolg (mits
het met instemming der Kroon geschiedt) uitdruk
kelijk is gewettigd. Zie AMBTENAREN.
Het bestuur van den Gouv.-Gen. lost zich alweder
geenszins op in de zorg voor de uitvoering van alge
meen verbindende voorschriften, doch omvat daar
nevens de alzijdige behartiging van Indië’s belan
gen binnen de grenzen van liet budget. Hij voorziet
daartoe de gouvernementsambtenaren van do noodigfc instructiën en bevelen, voor zoover hij dit niet
aan andere autoriteiten overlaat, en waakt voor de
nakoming door elk hunner van de daarop betrekke
lijke voorschriften.
Ofschoon do behartiging van alle takken van
landsbestuur hem gelijkelijk is opgedragen, zijn ech
ter in het Reg. regl. enkele onderwerpen van be
stuur hem in het bijzonder aanbevolen. Zoo heeft
hij de bescherming der inlandsche bevolking tegen
willekeur, van wien ook, uls een zijner eerste plichten
te beschouwen (art. 55 K. R.)j evenzoo zorgt hij, dat
geeneiiei afstand van grond inbreuk mako op do
rechten der inlanders (art. 62 R. R.; zie GROND,
RECHTEN OP DEN), en dat alle godsdienstige
gezindheden zich houden binnen de palen van ge
hoorzaamheid aan de algemeene verordeningen (art.
12111. R.; Zie ook ZENDING). Daar de Gouv.-Gen.
verantwoordelijk is voor dc handhaving van het ge-
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BESTUUR.
zag on van de rust en do orde in Ncd.-Indië, was
hem tot voor kort een groote macht tegenover de
drukpers en tegenover vergaderingen gegeven (Zie
ook DRUKPERS); on heeft hij de bevoegdheid poli
tieke maatregelen te nemen tegenover personen, die
gevaarlijk worden geacht voor de openbare rust en
orde (artt. 105,123,45—48 R. R.; Zie VERBLIJF).
Als opperbevelhebber der in N.-Indië aanwezige
zee- en landmacht heeft de Gouv.-Gen. de beschik
king over vloot en leger (artt. 41, 42 R. R.); in geval
van oorlog of opstand is hij gemachtigd om de maat
regelen te nemen, die hij in het belang van den lande
noodzakelijk acht, zelfs met opzijzetting van de
wet (art. 43 R. R.). Het Reg. regl, draagt hem voorts
de zorg voor de betrekkingen met Indische vorsten en
volken op, met inachtneming van de bevelen der
Kroon on raadpleging van den Raad van Indië (art.
44 en 28 R. R.). Internationale bevoegdheden
heoft do Landvoogd nauwelijks (zie mr. F. M. van
Asbeclc, Overzicht van den juridischen wereldbouw,
diss. Leiden, 1916).,.
Het spreekt vanzelf, dat, behalve deze bemoeiin
gen, nog talloozc andere werkzaamheden den Gouv.Gen. voor het bestuur zijn opgedragen. Hoewel
sinds 1893, en met name sinds 1904, ernstig ge
tracht wordt een aantal min belangrijke bezigheden
af te wentelen van den Landvoogd op departements
hoofden of gowestelijke bestuurshoofden (zie DE
CENTRALISATIE onder I), is het er nog ver van
af, dat de Gouverneur-Gcneraal zich alleen mot
groote zaken of met do eindbeslissing in gewich
tige aangelegenheden zou hebben bezig te houden.
Kon in J9U7 op last van Gouverneur-Gcneraal
Van Hcutsz voor ambtelijk gobruik ontworpen
regeeringslcidraad (zonder bindende kracht), be
doeld om er voor te zorgen, dat bij het beharti
gen van de groote zaken de hoofdlijnen in onderling
verband voor oogen zouden blijven staan, is sedert
afgedrukt in Kol. Tijdschr. 2, 1913, bl. 447.
Oude plannen om hetzij den Raad van Indië te
hervormen, hetzij den Landvoogd een (adviscerenden
dan wel beslissenden) Kolonialen ltaad ter zijde to
stellen, schijnen thans (Oct. 1916) to zullen leiden
tot het instellen van een adviscerenden Volksraad
(zie aldaar).
6'. Bestuur tor plaatse.
1°. Binnenlandtich bestuur. Ned.-Indië is verdeeld
in 30 gewesten (zie kaart Kol. Vcrsl. 1909), staando
onder hoofden van gewcstelijk bestuur. Op Java
en Madoera dragon dezen allo 17 den titel van
resident; op de buitenbezittingen vindt men naast
15 residenten 3 gouverneurs (Atjèh en onderh.,
Oostkust v. Sumatra, Celebes en onderh., en vroeger
Sumatra’s Westkust, Borneo en de Molukken),
terwijl aan het hoofd van Billiton een assistentresident staat; dit verschil in titel geeft echter geen
verschil in macht, wel in wedde. De titel van resi
dent werd tot 1914 resp. tot 1906 bovendien ge
dragen door de bestuurders van de Padangsche
Bovenlanden en Tapanoeli, ofschoon zij geen hoof
den van gewestelijk bestuur waren, doch onder don
toenmaligen gouverneur van Sumatra’s Westkust
stonden; dit gewest toch was voorheen verdeeld
in drie residenties, waarvan de residentie Padang
sche Bencdenlanden bestuurd werd door den gou
verneur zelf; met 1906 echter werd Tapanoeli verheven tot een eigen gewest, terwijl in 1914 de beide
overblijvende residenties zijn opgeheven. Do hoof
den van gew. best. wonen in een landsgobouw; zij
°ntvangen een bezoldiging en somtijds reprosentatiekosten of een vaste toelage voor reis- en ver

blijfkosten. Hun gouden zonnescherm is afgeschaft
bij de zgn. pajoengcirculaire van 3 Nov. 1904 (zie
ook Bijbl. 6496), het gebruik van dwangarbeiders
voor hun erven enz. bij Bijbl. 6240 (van 1905).
Vroeger genoten de Ambtenaren'bij het bmnonirbestuur in die gewesten, waar gouv.-cultures
bestonden, nog cultuuqurocenten, die echter voor
hen zijn afgeschaft in 1866. Het komt voor, dat —
gelijk in 1860 te Bandjermasin, na 1905 achtereen
volgens aldaar, to Makasser^en te Koepang, on
thans (1916) nog steeds in Atjèh — een officier be
kleed wordt met het gewestelijk gezag, teneinde de
civiele en de militaire bevoegdheden in één hand te
doen zijn.
De bestuurswerkzaamheden der hoofden van gew.
bestuur waren voorheen zeer verscliillend, naar mate
van do meerdere of mindere intensiteit van onze ge
zagsoefening. Vooreerst waren er op de buitenbe
zittingen tal van gewesten, met welker binnenland
(achterwal) wij ons nauwelijks inlieten; en boven
dien bepaalde zich daar, waar zelfbesturende land
schappen bestonden (Zio CONTRACTEN), do taak
van het hoofd van gew. bestuur tot een meestal
weinig beteekenendo „leiding” van die vorsten en
hoofden, en tot het besturen van de gouv. onderhoorigen, aldaar gevestigd. Sinds do landvoogdij
van Van Heutsz echter Ls dit verschil tusschen
belangrijke on verwaarloosde gewesten in hoofd
zaak weggevaagd, en zijn ook de inwendige aange
legenheden der zelfbesturende landschappen overal
onder ons werkelijk toezicht gebracht; nochtans
heeft do werkzaamheid van die hoofden van ge
westelijk bestuur, in wier ambtskring belangrijke
zelfbesturon voorkomen, uiteraard een eigen karak
ter (Zie, voor Java, VORSTENLANDEN). Do taak
der hoofden van gew. bestuur is omschreven in een
instructie, die aanvankelijk in Ind. Stb. 1859 n° 102
is vastgesteld bij Gouv1 besluit., doch later als
ordonnantie b\j Ind. Stb. 1867 n° 114 is afgekondigd; hoewel zij voor de buitenbez. niet geschre
ven was, hebben ook de hoofden v. gew. best. aldaar
haar na to komen (Stb. 1861 n° 44 en 1867 n° 114,
III). Schoon meer dan eens gewijzigd, geeft die
instructie geen volledig beeld meer van den tegenwoordigen werkkring. In do rcs. Batavia is do posi
tie van den resident eigenaardig door de aanwe
zigheid aldaar der meeste directeuren, die in het
financieelo beheer eenigo werkzaamheden, elders
don ros. opgedragen, voor Batavia zelf verrichten; en
tot 1913 had do resident van Banka tevens do leiding van do tin winning aldaar, in verband waarmedo
hij geen bestuursambtenaren, doch administrateurs
der tinmijnen als bestuurders onder zich had. Voor
zoover het gewcstelijk bestuur takken van adminis
tratie betreft, die onder directeuren staan, oefenen do
h. v. g. b. hun taak uit overeenkomstig do aanwij
zingen dier directeuren; zij zijn echter niet aan
dozen ondergeschikt,doch uitsluitend aan den Gouv.Gen. (Stb. 1876 u° 57). Alle bestuursambtenaren,
ook do inlandsche, staan onder hun bevel en toe
zicht, en kunnen door hen worden geschorst; som
mige lagere Europeescho en vele lagere inlandscho
ambtenaren worden door hen benoemd (Zie boven
onder B). Voor hun bostuursbemoeiingen in zako
comptabiliteit zio aldaar. To hunner beschikking
staan somtijds gowestelijke vaartuigen. Zie GOUVERNEMENTS MARINE EN GEWESTELIJKE
VAARTUIGEN.
Do instructie herinnert, dat do h. v. g. b. behalvo
met bestuur ook met rechtspraak, politio en wetge
ving zijn belast. Voor hun na 1848 sterk verminderde
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rechtsprekende functiën, zie RECHTSWEZEN.
Wat de politie aangaat: bij de h. v. g. b. berust de
zorg voor de naleving van algemeene en andere ver
ordeningen, zoodat zij voor hun gewest het hoofd
der politie zijn, indien niet een bepaald onderdeel, ge
lijk de boschpolitie, aan hen is onttrokken. Om
verstoring van orde en rust te voorkomen of te
bedwingen hebben zij de beschikking over de
schutterijen en andere niet tot het leger behoorendekorpsen, en over schepen der gouv.-marine; zij
hebben echter niet de beschikking over zee- en
landmacht, maar moeten handelen in overleg met
den kommandeerenden officier (tenzij civiel en
militair bestuur in één hand zijn). Bij de uitoefe
ning van de politic kunnen zij echter de gewapende
macht requireeren. Art. 72 Reg. regl. kent hun
de bevoegdheid toe om keuren (verordeningen, be
,^.r. schut door straf of politiedwang) te maken, doch
waar gewestelijke raden zijn, verliezen de h. v. g.
b. deze wetgevende bevoegdheid geheel, en waar
plaatselijke raden zijn, verliezen zij haar voor dat
■■■ 'jL
deel van hun gewest, dat samenvalt met het ambts
. O1'
gebied dier raden. De bevoegdheid der h. v. g. b.
om andere verordeningen dan keuren te maken is
niet geregeld en in sommige opzichten onzeker.
Ook daar waar gewestelijke of lagere decentrali
satie (Zie aldaar) is ingevoerd — waarmede de h. v.
g. b. direct of indirect veel bemoeienis hebben —,
blijft het bestuur, de rechtspraak en de politie der
li. v. g. b. bestaan; tot dusver (1916) wordt zelfs
ook aldaar voor de uitvoering van alg. verordenin
gen nog altijd hun hulp, en niet het medebewind (het
zgn. selfgovemment) der locale raden, ingeroe
pen.
Verscheiden ambtenaren zijn aan het h. v. g. b.
voor het bestuur toegevoegd. In de eerste plaats de
gewestelijke secretaris, die in den regel zijn vervan
ger is; een in 1900 bij dereorganisatie-Mullemeister
aanvaard beginsel om op Java en Madocra den gew.
secretarls-controleur (naast een ass.-res. als chef der
afdeeling) te vervangen door een gew.sccrctaris-asslstent-resïd. — gelijk een enkel maal op de buitenbez.
—,naast wien de resident zelf hoofd der afdeeling zou
wezen, wordt thans (1916) nog slechts in vier gewes
ten nageleefd. De gewestelijke secretarissen wa
ren voorheen met een aantal bijbetrekkingen belast,
die gedeeltelijk niet onbelangrijke inkomsten ople
verden, zooals het notariaat en het vendumeesterschap, en waren kashouders; voor zoover geen
afzonderlijke ambtenaren daarvoor zijn aangcsteld
— wat met name op vele buitenbezittingen het ge
val is —, oefenen zij die betrekkingen nog uit, en
allen zijn zij ambtenaren van den burgerlijken stand.
Bovendien is tegenwoordig aan verscheiden h. v. g.
b. buiten Java een ass.-res. toegevoegd, speciaal
voor de aangelegenheden der zelf best. landschappen;
een enkel maal ook een ambtenaar voor het toe
zicht op de inhcemsche rechtspraak (Palembang).
Voor het bestuur Ls elk gewest (behalve Billiton;
Banka eerst sinds 1913) verdeeld in afdeelingen, die
opJavaenMadoera altijd ondereen assistent-resident
geplaatst zijn, terwijl op de buitenbezittingen ook
een controleur of (bij uitzondering, b.v. Soelaeily Tanimbar) een gezaghebber dan wel een offfiSIeF"
als civiel gezaghebber (Zie aldaar) aan het hoofd van
een afdeeling kan staan. Terwijl gewoonlijk aan het
hoofd- v* g* b. ook voor de afdeeling, waarbinnen de
gewestelijke hoofd plaats ligt, een afzonderlijke afdeehngsekef is toegevoegd (te Batavia, te Semarang,
te Soerabaja en te Padang als ass.-res. „voor de poli
tie ), beheert cldershet hoofd v.g. b.zelf de afdeeling,
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BESTUUR,
waarin do hoofdplaats gelegen is. De ass.-res. op
Java en Madocra is hoofd van plaatselijk bestuur in
zijn gehecle afdeeling; de afdeelingschef op de bui
tenbezittingen is dat voor zijn geheele afdeeling zoo
deze niet is onderverdeeld,doch alleen voorde onderafdeeling zijner woonplaats, zoo zijn afdeeling wel is
onderverdeeld. De afdeelingshoofden genieten een
wedde; ook voor hen zijn in 1866 de cultuurproccnten afgeschaft. Sinds 1902 is het hoofd v. g. b. be
voegd voor hen een instructie vast te stellen. De af
deelingshoofden zijn veelal ambtenaren van den
burg. stand en nemen dikwijls, waar geen notaris is
aangesteld, het notariaat waar. Zij hebben meestal
rechtspraak (zie RECHTSWEZEN), zijn altijd be
last met politie, doch missen wetgevende bevoegd
heid (tenzij een uitdrukkelijke verordening hun die
voor een bepaald onderwerp geeft). Hun bestuurs
taak is onafhankelijk van het bestaan van decen
tralisatie (Zie aldaar), waarmede zij direct of indi
rect veel bemoeienis hebben. Enkele afdeelingshoof
den op en buiten Java hebben tegenwoordig een
secretaris naast zich, die echter in de wetgeving nog
niet wordt genoemd.
De nadere verdeeling van de afdeelingen zelf in N.Indië loopt uiteen. Enkele op de buitenbezittingen
zijn voor het binnenl. bestuur niet onder verdeeld, b.v.
die van Djambi en van Banka; de overige op de buitenbez. zijn geheel of ten deele gesplitst in onderaf deelingen, en die op Java en Madocra omvatten allo
één of meer contróle-afdcelingcn. Terwijl echter
de onderafdeelingen op de buitenbez. staan onder
een eigen hoofd — controleur, asp.-contr., gezag
hebber —, die hoofd van pl. best. is als zijn afdeclingschef niet binnen zijn ambtskring woont, zijn de
controleurs op Java en M. aan de residenten en a:;sistent-residenten toegevoegd als helpers (vandaar
dat onderscheiden afdeelingen elk slechts 1 contröleafd. tellen) en verplicht de bevelen van dezen in alles
op le volgen. Voor deze laatston is dan ook geen
instructie vastgesteld; wel werd bij Bijbl. 1067 een
proefinstructie gepubliceerd, maar zij is niet defini
tief ingevoerd geworden en later zelfs ingetrokken.
Een werkje door v. Gorkom uitgegeven: „De Gids
voor den controleur” is indertijd door de Rogeering
aanbevolen geworden (2edruk, 1896, door Verwijk);
een werk van F. Fokkens „De controleur op Java en
Madocra, Bat. 1885” bevatte een toenmaals vollcdigo
opgave der verordeningen en ambtelijke voorschrif
ten, die do controleur moest nakomen. Alleen de
controleur van Wonogiri (Mangkocncgaran, resid.
Soerakarla) is chef eener ondcrafdecling en hoofd
v.pl. b. Do hoofden v. g. b. op de buitenbez. zijn
sinds 1902 bevoegd, ook voor de onderafdeelingschefs een instructie vast te stellen; welk gebruik
van die bevoegdheid gemaakt wordt, blijkt niet.
De werkkring der controleurs op Java en Madocra
— beschreven in 1909 door Eykcn, in 1913 door
Walbcchm — bestaat vooral in bet houden van toe
zicht over alle takken van het inlandseh bestuur en
in de voorlichting van de boven hen gestelde be
stuursambtenaren omtrent alles, wat dat bestuur
betreft. Zij zijn in dagclijksche aanraking met de
inl. hoofden en bevolking en moeten zich beijveren
die goed te leiden, doch hebben evenzeer te maken
met de hoofden der vr. oosterl. on met de Euro
peanen. Ofschoon niet met gezag bekleed, kunnen
zij do inlandsche bevolking in ruime mate ten zegen
zijn, wanneer zij zorgen op de hoogte te wezen van
haar eeonomischen toestand en van haar vatbaar
heid voor ontwikkeling en opvoeding, terwijl zij
door het doen van voorstellen aan de boven hen
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geplaatste ambtenaren vaak den stoot geven tot
belangrijke hervormingen in haar belang. De vroe
ger op Java en Madoera belangrijkste taak van
den controleur — de behartiging van do gouv.cultures — is sedert de afschaffing van de mees
te dezer aanmerkelijk ingekrompen, en zal ge
heel verdwijnen, wanneer eerlang het cultuurstelsel
zelf ingevolge Ind. Stb. 1915 n° 491 verdwijnt; de
cultuurprocenten waren ook voor hen reeds vervallen
in 1866. Wat de landrente betreft,daarbij hadden zij
vroeger den jaarlijkschen aanslag te regelen (Zie
BELASTINGEN, LANDRENTE); later is dit cchter grootendcels vervallen (vooral waar de regelin
gen van 1896 en 1907 werken), en hebben zij voornl.
de dorpshoofden en ondercollecteurs in de inning van
dat middel te controleeren. Zooals uit den vroeger
door hen gedragen titel „controleurs bij de landelijke
inkomsten en cultures” blijkt, was hun werkkring
eertijds schier tot die takken van dienst beperkt; te
genwoordig zijn zij werkzaam bij alle takken van be
heer, tot het inlandsch bestuur behoorende, zooals
bij de uitvoering van de agrarische wet, bij den aan
slag in de belasting op het bedrijf, en tallooze ande
re. Ofschoon geen ambtenaren van politic, zijn zij
verplicht van alle misdrijven en overtredingen, te
hunner kennis gekomen, aangifte te doen. Recht
spraak hebben zij slechts in enkele gevallen (Zie
RECHTSWEZEN). Wetgevende bevoegdheid missen
zij. Slechts zeer enkele eontröleafdd. (KarimoendjaA\a, Bawéan) worden beheerd door een gezaghebber.
Do onderafdcelingschefs op de buitenbezittingen
(controleur of gezaghebber of officier als civiel gezagh.) zijn wèl met gezag, wèl met belangrijke recht
spraak en wèl met politiezorg bekleed, doch hebben
overigens tegenover de inl. bevolking een gelijke taak
als de controleurs van Java. Door het ontbreken ech
ter van regenten (in den Javaschon zin des woords)
oj» de buitenbezittingen en door het ontbreken van
ontwikkelde districtshoofden in vele streken aldaar,
komen de controleurs der buitenbezittingen (Bali
en Lombok misschien uitgezonderd) veel meer
rechtstreeks met do bevolking in aanraking dan do
controleurs van Java, hoewel toch weer veel min
der dan b.v. zendelingen.
Onze meerdere bemoeienis met zclfbcst. land
schappen uil zich onder meer in hot grooter aantal
controleurs, daar tegenwoordig bescheiden.
De aspirant-controleurs worden aan assistent-rosidenten of controleurs toegevoegd om onder hun
leiding werkzaam te zijn, tenzij zij tijdelijk belast
zijn met het beheer van een contróleafdeeling of het
bestuur van een ondcrafdeeling.
Eindelijk worden uit Ned. uitgezonden administra
tieve ambtenaren aan ambtenaren bij hot binnenl.
bestuur toegevpegd, teneinde in afwachting van
hun benoeming tot aspirant-controlour practischo
.leiding te genieten.
Nog andere ambtenaren en beambten zijn bij het
binnonlandsch bestuur werkzaam, zonder dat zij
tot het kader van het binnenl. bestuur behooren,
zooals de ambtenaren en beambten op het res.-kan
toor enz., terwijl ook verscheidene inlanders in lagere
betrekkingen daarbij werkzaam zijn, geen deel
uitmakende van het eigenlijk inlandsch bestuur.
De belangrijkste van deze laatste groep personen
zijn do sinds omstreeks 1908 geleidelijk ingevoerde
inlandsche (soms Europcesche) bestuursassistonton
of assistenten (ook zijn er hulp-best. assistenten), dio
een schakel vormen tusschen liet binnenlandsch be
stuur en de volkshoofden (mcostal in zelfbosturendo
landschappen) en geheel een worktuigzijn inde hand
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van het eerste; zulke inlandsche ambtenaren, naar
willekeur vorplaatsbaar en veelal herkomstig uit
andere streken van den archipel, vindt men thans
(1916) in Mcnado (Paloe), Cclebe3, Ternate, Amboina
(Z.-N.-Guinea) en Timor (vgl., voor de verwante
demangs vanSumatra, beneden G'2°. tegen het eind).
Anderzijds worden dikwijls bestuursambtenaren tij
delijk voor bijzondere werkzaamheden gebezigd, ge
lijk voor agrarische zaken(Bali en Lombok), krediet
wezen, landrente-ondcrzock, volksscholen, enz.
2°. Inlandsch bestuur. Onder deze benaming ver-/'?
staat men het gouvernementsbestuur door inlanders
over inlanders. Aan zoodanige bestuurders moet,
ingevolge art. 67R.R. (een der grootc beginselen van
ons Indisch bestuursstelscl), de onmiddellijke leiding
van die bevolking worden overgelatcn; hetgeen me
debrengt, dat wij, naargelang ons bestuur op en
buiten Java hooger eischen gaat stollen, eerst zorg en
daarna groote zorg mooton besteden aan de moree lo
en intellcctueelc opvoeding van alle inlandsche
bestuursambtenaren, van laag tot hoog. Het ge
noemde art. 67 maakt een tegenstelling tusschen
van regccringswege „erkende” hoofden en andere,
van regccringswege „aangcsteld”. Hier komen de
laatstgenoemden ter sprake, ook al mochten zij geen
gouvernementsweddo ontvangen; met „erkende”
hoofden is gedoeld op de hoofden van eigengegroeide
inlandsche rechtsgemeenschappen (met name in
landsche dorpen; Zie GEMEENSCHAPPEN en
GEMEENTE), zelfs al mochten dezen een aanstellingsaktc vanwege het gouvernement of een bezol
diging van don lande ontvangen.
Op Java en Madoera zijn do gewesten — do
Vorstenlanden en Batavia (behalve Krawang) uit
gezonderd — door den Gouv.-Gen. verdeeld in 70 re
gentschappen, aan het hoofd waarvan een inlandsch
ambtenaar, de regent (boepati), is geplaatst. De in
stelling van de betrekking van boepati is reeds van
ouden oorsprong; zij is afkomstig van de oude Javaansche vorsten, die binnen hun rijk personen,
gewoonlijk van hooge afkomst, aanstelden als pro
vinciehoofd, onder verplichting hun zekere opbreng
sten uit te keeron, in geval van oorlog hen bij to
staan en hun op bepaalde tijden hun hulde to komen
brengen. Verscheidene dier boepati’s, wier gebied
veelal zoo groot was als een latere residentie, en
van wie ieder eenigo ngabèhi’s onder zich had, vorwiorven een groote zelfstandigheid, terwijl onkelo
hunnor zelfs rijken stichtten. Toen do Compagnio
op Java eigen gebied on invloed kreeg, ook in hot
binnenland, liet zij — mot uitzondering van Bata
via, waarover hierbeneden — do organisatie dor nga
bèhi’s bestaan; dezen, dio nu voortaan zelf boepati of
regont werden genoemd, werden echter aan haar on
dergeschikt on moesten do opbrengsten, vroeger aan
do vorston verschuldigd, als contingenten en ver
plichte leverantiën (zie CONTINGENTEN) uitkeeren aan haar. Mot hot bestuur over don inlander liet
de Compagnio zich, in hot algemeen gosprokon, wei
nig in, maar zo vertrouwde dit aan do regenten mot
het hun ondergeschikte porsoneel toe, ofschoon zij
van tijd tot tijd ook wel in het belang dor bevolking
tusschenbcide trad; eon toestand, dio het langst
heeft voortbestaan in do Proanger. Do regenten wor
den reeds toon zooveonnbgelijlcgekozen uit de aan
zienlijke familiën, in do streek zelve gevestigd; do
Compagnio hield zich echter niet altijd aan dit be
ginsel en zetto regenton af on stcldo soms ook vreem
den tot regent aan, wanneer dit met haar belang
strookte. Do regenton werden niet van akten van
aanstelling voorzion, maar mooston — alsof zij eon
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de overige (Zie PREANGER-STELSEL), is in 1900
soort vorsten waren — akten van verband teekenen,
vermeerderd met het bedrag der in 1882 ingevoerde
waarin hun verplichtingen jegens do Compagnie wertoelage wegens het gemis van pantjèndienstplichtiden omschreven (vgl. Eindresumé III bijl. F).
gen. Sinds 1907 ontvangen ook de regenten geen culDaendcls bracht hierin verandering; hij verklaarde
tuurprocenten meer voor de in hun regentschap aan
hen tot koninklijke ambtcuaren(gouv.-ambtenaren),
do regeering geleverde koffie; doch zij worden nog
voorzag hen van akten van aanstelling, en, tersteeds in een landswoning (dalem) gehuisvest. Sedert
wijl hij hen door het toekennen van onderschei
1911 bezitten de regenten een goedgekeurden regen
dingen aan het Ned. gezag trachtte te verbinden,
ton bond, Perhimpoenan bopati-bopati Djawa-Maplaatste hij hen onder strenger toezicht dan te
docra.
voren het geval was geweest. Het Britschc tusDe regent is het hoofd van het inlandsch bestuur
schenbestuur kortte hun macht aanzienlijk in;
in het regentschap en belast met de onmiddellijke
hun werkzaamheden werden hoofdzakelijk tot de
leiding van de inlandsclie bevolking. Zijn verhouding
politie en de rechtspraak beperkt, en, ofschoon
tot den resident was in Ind. Stb. 1820 n°. 22 geken
men hun ijdelheid door nominale rangen trachtte
schetst als die van een jongeren tegenover een oude
te vleien, werd hun aanzien aanmerkelijk vermin
ren broeder. Hij is de vertrouwde raadsman van het
derd, zoodat bij het herstel van het Ned. gezag hun
hoofd v. g. b., die gehouden is over alle zaken van be
invloed in verscheiden streken van Java tot een mi
lang, de inlandsche bevolking betreffende,zijn advies
nimum was teruggebracht. Van der Capcllen keurde
in te winnen, maar daarna zelfstandig beslist, terwijl
dit ten zeerste af; door een regiem, op de titels, ver
anderzijds de regent verplicht is den resident nauw
plichtingen en rangen der regenten op Java (Ind. St b.
keurig op de hoogte te houden van alles wat er bij do
1820 n° 22) werden zij in hun vroeger aanzien her
inlandsche bevolking omgaat of woelen mocht. De in
steld en werd de tusschenkomst der regenten in bijna
alle zaken van gewicht, de inlandsche bevolking ra structie voor de regenten, in Ind. Stb. S. 1859 n°. 102
bij Gouv. b‘. en later in Ind. Stb. 18G7 n° 114 onveran
kende, voorgeschreven, zonder dat zij echter het ou
derd bij ordonnantie vastgesteld, heeft enkele wijzi
de gezag over die bevolking terugverkregen. Ten
gingen ondergaan, doch slechts van ondergeschikten
gevolge van de invoering van het cultuurstelsel, dat
aard. Met de inning van belastingen heeft de regent
rustte op versterking van den invloed der in
geen bemoeienis. Behalve met bestuur in engoren zin
landsche hoofden, werd hun gezag wederom zeer
verhoogd, mede door het herstel van hun bezoldi
is de regent belast met de uitoefoning van jiolitie
ging in ambtsvolden (Zie aldaar), die hun echter in
onder de inlanders; alsmede met eenig aandeel in do
1867 weder zijn ontzegd. Een gewichtig beginsel was
rechtspraak (Zie RECHTSWEZEN). Wetgevende
reeds vroeger te hunnen aanzien aangenomen, nl. de
macht bezit hij in theorie niet, doch practisch zijn
erfelijkheid — met electie — van hun betrekking.On
vele zijner parèntalis of atoerans niets anders dan
der de Compagnie werd dit echt Indonesisch begin
informeele verordeningen. Uit het feit, dat art. 17
sel wel in den regel gevolgd, zonder dat zij echter
der instructie den regent het toezicht opdraagt over
de nakoming daarvan als een verplichting tegenover
den Mohamra. godsdienst, heeft men, in verband met
de regenten beschouwde. Tijdens den opstand van
art. 124 Reg. regl., wel opgemaakt, dat do regent
Dipo Negoro (1825—1830) erkende het Indisch Be
zelf ook moslim moet zijn (Zie CHRISTEN-INLANstuur de noodzakelijkheid om de regenten nauwer
DERS).
aan zich te verbinden en aan velen hunner werd toen f' ■ Den regent in het rechtstreeksch gebied van Java
en kort daarop mondeling de toezegging gedaan, dat
en Madoera is steeds een door den Gouv.-Gen. bozij door hun nabestaanden zouden worden opge noemd inlandsch ambtenaar, gewoon lijk van hooge
volgd, welk beginsel thans in de wet Ls geworteld
afkomst, nl. de patih, toegevoegd, die in alles zijn
door art. 69 Reg. regl., voorschrijvende dat bij het
plaatsbeklceder is; zulk een ambt, vergelijkbaar mot
openvallen der betrekking van regent op het eiland
dat van den rijksbestierder naast een zelfbesturend
Java (Madoera was in 1854 nog zelf bestuursgebied)
vorst, komt ook elders in den archipel voor, b.v. de
zooveel doenlijk tot opvolger gekozen wordt een der
banta als plaatsbeklceder (voorheen) van den oelèëzonen of nabestaanden van den laatsten regent. In
balang in Atjèh, de banta naast het geslachtshoofd
overeenstemming met het oude electiebeginsel
(rödjö) der Gajo’s, de soelewatang naast het ornawordt echter te recht het voorbehoud gesteld van
mentschapshoofd (karaeng, aroe) op Zuid-Gelcbes.
bekwaamheid, ijver, eerlijkheid en trouw, waaraan
De patih ontvangt een wedde, die in 1900 vermeer
de regeering dan ook de bevoegdheid ontleent om
derd is met het bedrag der pantjèndienstentoelage,
dienaangaande hooge eischen te stellen (circulaire
doch heeft geen aanspraak op vrije woning. Uitgaan
van 29 Nov. 1913) en zelfs het recht ontleenen
de van de gedachte, dat twee personen (regent en
zou om het bezit van een examendiploma te vor
patih) voor één functie (die van regent) te veel wa
deren (Zie Reg. alm. 1916 I bl. 96).
ren, heeft Ind. Stb. 1900 no. 220 besloten, de parilis
De regenten zijn ook thans nog meestal van hoog
op de meeste regentschapshoofd plaatsen (niet op
adellijke, soms van vorstelijke afkomst; zij worden
Krawang, Tjiandjoer, Bandoeng, Garoet,Kraksaiin,
door den Gouv.-Gen. benoemd en ontslagen op voorLoemadjang) geleidelijk mede te belasten met do
dracht van den resident, die daarbij de dienst- en
functies van dist rictshoofd aldaar (hen derhalvo to
geslachtlijsten der candidaten moet overleggen.
maken tot patih-wedono) en dikwijls bovendien met
Aan den rang, door de regenten gevoerd, zijn be die van onderdistrictshoofd van dat onderdistrict,
paalde onderscheidingsteekenen verbonden, waar
waarbinnen de regontsekapskota ligt. Niet alleen is
onder vooral het zonnescherm (pajoeng of songsong)
men in later tijd herhaaldelijk op deze derde op
in aanmerking komt, dat door zijn kleuren en cirkels
dracht uit Mullemeister’s reorganisatie (die van do
den rang aanduidt van hem, wien het wordt achter functies van assislèn-wedono) teruggekomen, zie
nagedragen. Zie hierover en over het gevolg dat de
b.v. Stb. 1911 no. 5, 1912 no. 54, 55, 58, 1913 no. 94,
regenten en andere hoofden mogen voeren Ind. Stb.
1914 no. 170 en 325, 1915 no. 24 en 41; maar zelfs do
1820 n°. 22 art. 40, 1824 n° 13. De bezoldiging der
samenvoeging patih-wedono is somtijds weder Ge
regenten, die voorde Preanger regenten wegens versplitst, zie b.v. Stb. 1913 no. 69.
kregen rechten lange jaren veel hooger was dan voor
Gewoonlijk vallen afdeeling (assistent-residentie)
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cn regentschap samen; assistent-resident en regent
wonen dan meestal aan tegenovergestelde zijden van
dezelfde aloon-aloon. Er zijn echter vijf afdeelingen,
die elk twee regentschappen tellen; nl. de afd. Cheribon bevat de regentschappen Cheribon en Koeningan, de afd. Tasikmalaja bevat de rcg.Tasikrrialaja en
Tjiamis, de afd. Poerworedjo bevat de reg. Poerworcd jo en Koctoardjo, de afd. Keboemèn de reg. Keboemènen Karanganjar, en de afd. Toeloengagoeng de
reg. Toeloengagoeng en Trenggalèk (Grisee is sinds
Stb.lOlOno. 553normaal);in zoo’n geval vindt men
opdetweede regentschapshoofdplaats dus slechts een
controleur. Is omgekeerd het regentschap zóó groot,
dat het twee afdeelingen (Tjiandjoer-Soekaboemi,
Semarang-Salatiga, Bondowoso-Djember) 'of zelfs
drie afdeelingen (Probolinggo-Kraksaan-Loemadjang) omvat, dan heeft de regent evenzoovele patihs onder zich, van wie dc patihs, die buiten de regcntschapshoofdplaats wonen, vroeger „zelfstandige
patih” werden genoemd (b.v. Stb. 1905 no. 550,1907
no. 212 art. 17), doch tegenwoordig „patih buiten
de regentschapshoofd plaats” heeten (Stb. 1914 no.
52 § B, vgl. 1910 n°. 583); deze patihs zijn nooit
patih-wedono, daar ze al werk genoeg hebben. We
gens opheffing van afdeelingen zonder gelijktijdige
wijziging van het inlandsch bestuur heeft men
thans ook nog een tweeden patih in het regentschap
Serang (te Tjilegon) en in het regentschap Pandeglang (te Menes)— beide in Bantam —, hoewel deze
„patihs buiten de regentschapshoofd plaats” slechts
een controleur naast zich hebben.
Hierboven werd, voor de verdecling in regent
schappen, een uitzondering gemaakt voor de Vor
stenlanden on het oude stuk van liet gewest Batavia.
In dc Vorstenlanden (zie aldaar) bestaat geen inlandsch gouvememontsbestuur; wel zijn de beide
rij lesbestierders van Djokja en Solo (niet die der
twee prinsdommen) zoowel in gouvernementsdienst
als in vorstondionst, weshalve zij door beiden be
zoldigd worden. En wat Batavia aangaat: in do vier
afdeelingen, die dit oude Batavia bevatte vóór zijn
verconiging met Krawang op 1 Jan. 1901 (Ind. Stb.
1900 no. 334), hebben vanouds regenten ontbroken
(behalve tot 1864 in Buitenzorg), doch in 1907 en
1908 zijn daar vier patihs ingesleld, op wie, doch in
anderen zin dan zooeven (want dozen hebben geen
regent boven zich), de naam „zelfstandige patih” is
overgegaan (Ind. Stb. 1914 no. 52, § B)cn die de regen ten-instruclie als leidraad hebben te volgen (Ind.
Stb. 1911 no. 475).
Inlaadscho bestuursambtenaren, vergelijkbaar
met de regenten en hun patihs op Java, vindt men
op de buitenbezittingen bijna nergens. Alleen de drie
sagihoofden in Groot-Aljoh, die er boven do oclèëbalangs of districtshoofden staan, en de vroegere ste
dehouders van Bangli en Gianjar (Bali), die sinds
Ind. Stb. 1916 n°. 102 regent heeten, zijn met do
boopati’s van Java gelijk te achten, al zijn hun wed
den niet gelijk aan die der Javaschc regenten. Do
sinds 1913 vervallen regenten van Padang en Indrapoera (Su mat ra’s Westkust) waren oorspronkelijk
slechts havenmeesters van' locale beteckenis; do
regenten van Zuid-Celobes zijn districtshoofden; die
van Amboina zijn deels — op de Ambonscho eilanden
zelf — dorpshoofden, deels districtshoofden (voorwalhoofden); en de wedden van deze allen, voor zoo
veel bezoldigd, staan dan ook verre bij die der Javascho boopati’s, met wie zij slechts in het Hollandsch
don naam gemeen hebben, ten achter.
Is or dus ten aanzien van hot rcgentschapsbestuur
een groot verschil tusschon eenerzijds Java en Ma-
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doera, die het hebben, en anderzijds de buitenbezit
tingen, die het missen, ten aanzien van het nu vol
gende districts- en onderdistricts best uur is er voor
geheel N.-Indië een vrij groote eenvormigheid; de
verschillen schuilen vooral in de ambtstitels, de toe
passelijke staatsbladen en de uitcenloopende mate
van ontwikkeling der functionarissen.
Aan het hoofd der districten, waarin de gouvernementsregentschappen en de vier zelfstandige patihschappen op Java en Madoera zijn verdeeld, is een
wedana (wedono) of districtshoofd geplaatst, wiens
instructie zoogoed als een copie is van die van den
regent en te gelijk met deze is vastgesteld. Door tusschenkomst van den wedono geeft de regent uitvoe
ring aan de hem, regent, opgelegde taak, en de we
dono moet hem ook weder op de hoogte houden van
hetgeen er onder do inlandsche bevolking omgaat.
De wedono’s hebben een wedde (bij Ind. Stb. 1900
no. 3 verhoogd met de bovengenoemde toelage we
gens gemis van pantjèndiensten) en aanspraak op
vrije woning, en ontvangen nog cultuurprocentcn,
zoolang dc kofficdwangcultuur zal voortbestaan.
Deze districten zijn alle op hun beurt verdeeld in onderdistricten, waarover een onderdistrictskoofd of
assistèn-wedana(assistèn-wedono)is gesteld, met een
eveneens in 1900 verhoogde wedde (die erkend is te
laag te zijn), en sinds 1913 mot aanspraak op vrije wo
ning ; do instructie der wedono’s is hun voorgeschre
ven als leidraad (Stb. 1874 no. 93). Nog verscheiden
lagere beambten, als mantri’s kaboepatèn (ter be
schikking van den regent voor allerlei werk); schrij
vers en hulpschrij vers, zijn bij het inlandsch bestuur
op Java cn Madoera aangesteld en worden bezoldigd
uit ’s lands kas. In verband met het bestaan van
particuliere landerijen (Zie aldaar) in de gewesten
Bantam, Batavia en Cheribon—gelijk ook elders—
heeft in een groot deel dier drie gewesten een nor
maal districts- en ondordistrictsbestuur geruimen
tijd ontbroken; men had slechts een laag soort zgn.
districtshoofden (demang, kommandan) en door do
landheeren aangestelde onderdistrictshoofdcn. Sinds
Ind. Stb. 1908 no.79 en 1913 no. 130 is echter ook to
dezen aanzien dc toestand normaal geworden (zie Van
Dolden, Dc partie. landerijen, diss. Leiden, 1911,
bl. G6 en 74). Ook deze prijaji ’s onder den regent
hebben pajoongs cn andere staatsie.
In tegenstelling mot Java zijn op do buitenbezit
tingen niet overal de districten geheel verdeeld in
onderdistrictcn. Toch heeft men als districts- on als
onderdistrictshoofdcn: in Atjèh oelèëbalangs en
imeums of moekimhoofden, in Tapanocli evenals
in do resid. Sumatra’s Westkust domangs en assistent-demangs (zie beneden), op Zuid-Sumatraeven
eens domangson somtijds assistent-demangs (zie hier
achter), in Riouwamirs en wakil-amirs (dato, oraug
kaja), op Banka demangs en batins.op Billiton ngabèhi’s, op Z.-O.-Bornco districts- en veelal onderdistrictshoofden, in Menado hockoems besar of cerste-districtshoofdcn cn hockoems kedoea of tweededistrictshoofdcn (vgl Adatrcchtbundcl IX, bl. I—2)
voor de Minahasa, doch irfarPaöTchs cn walaapoèloo’s'
voor rechtstreeksch gebied in Gorontalo, in Cclebos
karaongs (aroo’s) of regenten en somtijds hun soolewatangs als ondorregenten voor een bepaalden kring,
in Amboina — buiten de vier Ambonscho eilanden cu
W.- cn Z.- Nicuw-Guinea—regenten of voorwalhoofdon (geen ondordistrictshoofden), op Bali en Lom
bok Balische poenggawa’s of districtshoofden naast
Sasakscho districtshoofden (geen onderdistrictshoofdcn). Streken met hoofdzakelijk zelfbesturende land
schappen (Oostkust van Sumatra, W.-Bornoo, Ter-
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nate, Timor) zijn uiteraard in deze opsomming
overgeslagen; het kleine getal der gouvernementsonderhoorigen heeft daar geen behoefte aan districts- en ondcrdistrictsbestuur onzerzijds. Blij
kens de begrooting zijn wel in vele, doch niet
in alle de genoemde streken deze gouvemementshoofden bezoldigd; waar dat nog niet het geval is
(als in een gedeelte van Tapanoeli b.v.), krijgt het
hoofd v. gew. b., blijkens die zelfde begrooting, wel
eens geld om onder de onbezoldigde hoofden te ver
doelen. Men verzuime niet te bedenken, dat daar,
waar in rechtstreeksch gebied geen inlandsch ge
meentewezen is (art. 71 Rcg. regl.), doch wel dorpsbestuurders bestaan (b.v. Bengkahs, Riouw, Banka,
Billiton, Zuid-Celebes),dezc dorpsbestuurders (hetzij
bezoldigd of niet: mandoer kampong, kapala, matowa, enz.) den laagsten trap van inlandsch gouvernementsbestuur uitmaken en dus staatsrechtelijk
geen overeenkomst hebben met die dorpshoofden,
welke gemeentehoofden zijn (zie DORP). De indeeling van Banka in districten voor het binnenlandsch bestuur is in 1913 verdwenen.
Om intusschen het districts- en onderdistrictsbestuur der buitenbezittingen te begrijpen dient men
twee eigenaardigheden in het oog te vatten, die beide
op Java onbekend zijn. Vooreerst heeft de regeering
herhaaldelijk als districtshoofden titularissen aan
gewezen, die in de inheemsche volksorganisatie
reeds hoofden waren van een inlandsche rechtsge
meenschap (zie GEMEENSCHAPPEN), zooals de
oelèëbalangs in Groot-Atjèh, tot op 1916 de koeriahoofden in Tapanoeli (hoofden van inheemsche dorpsbonden), en tot op 1913 de pasirahs in Benkoelen,
Palembangen Djambi,die behalve districtshoofd van
het gouvernement tevens en vooral hoofd waren van
hun inlandsche marga (een territoriale gemeenschap,
dieeenaantaldorpen omvat). Isdithetgevaljdandoet
natuurlijk de gouvemementsopdracht de oudere in
heemsche functie niet te niet, en heeft zelfs de re
geering bij de keuze van titularissen met inheemsche
opvattingen rekening te houden, wil zij niet stuiten
op weerstand of lijdelijk verzet. Vandaar dan ook,
dat in later jaren —en ziehier de tweede eigenaardig
heid — de regeering het dienstig heeft geacht om
daar, waar de volksinzettingen een districtsbestuur
in Javaschen geest niet medebrachten, aan die volks
inzettingen geen gewelddadige vervorming aan te
doen (gelijk indertijd in de Lampongs en ter Suma
tra’s Westkust was geschied), doch eenvoudig daar
overheen, als een bestuursschepping onzerzijds, een
districtsbestuur te stellen van districtshoofden, die
dan zoo noodig nog door onderdistrictshoofdcn (het
zij hoofden van bepaalde onderdistricten, hetzij
bloote handlangere der districtshoofden) worden ge
secondeerd.Zoo heeft men — nade vroegeredemangs
in Palembang, die meer contrólemantri’s waren —
sinds Stb. 1912 n°. 233 gew. 1916 n°. 208 in de vier
gewesten van Zuid-Sumatra boven de ongerept ge
laten volkshoofden (in Benkoelen, Palembang en
Djambi) zulke districtshoofden of demangs en in
Benkoelen, Palembang en de Lampongs bovendien
onderdistrictshoofdcn of asslstent-demangs gekre
gen (deels ter vervanging van soortgelijke amb
tenaren uit later jaren); zoo kreeg men in 1914
Sumatra’s Westkust, in plaats van de na 1850
ingevoerde larashoofden, die met de volksinzettin
gen heetten te strooken, districtshoofden (demang)
en onderdistrictshoofdcn (ass.-demang), ingesteld
boven de volksorganisatie der nagaribonden en nagtn«r«’ WClk- dlfltrict«kestuur echter bij Stb. 1915
n . d50 weer is gereorganiseerd door vermindering *

van het getal districtshoofden en groote uitbreiding
van het getal der onderdistrictshoofdcn; en 7,00 is bij
Stb. 1916 n°. 245 en 256 ook de bcstuursordening
in Tapanoeli vervormd. Voor inlandsche bestuursassistenten, wier instelling uitgaat, van overeen
komstige gedachten, maar die nimmer als „hoofden
der inlandsche bevolking” worden beschouwd, zie
in dit artikel boven onder C 1°., Binnenlandse})
bestuur, aan het slot. Dat de hierbedoelde gouvemementshoofden geen adat- of volkshoofden,
geen vertegenwoordigers van het inlandsche volk,
zijn, blijkt b.v. duidelijk uit het in Tijdschr. Binn.
Bestuur 48, 1915, bl. 502, vermelde over een demang
in de Lampongs.
Wijkt de geschetste inrichting van het inlandsch
bestuur reeds voor Java in menig opzicht af van het
voorheen bestaande — de ronggo’s of onderregenten
zijn verdwenen, evenals de talrijke tusschenambtcnaren van vroeger zonder eigen ressort, gelijk de
kliwon (tusschen regent en wedono’s, tot 1874), de
tjamat in de Preanger (tusschen districtshoofd en
dorpshoofden, tot 1871), en soortgelijke tusschenhoofden elders —, voor de buitenbezittingen is de
invoering er van soms een volkomen nieuwigheid
geweest (vgl. de mokole bangke’s of soelewatangs
onder de Toradja’s van Midden-Celebes, die ech
ter als districtshoofden van zelfbesturende land
schappen zijn geconstrueerd) en is zij vroeger dik
wijls geschied met opzettelijke miskenning van het
vanouds gegroeide en bestaande (gelijk de invoering
van gouvemementslarashoofden en -soekoehoofden
ter Sumatra’s Westkust na 1850). Het streven is
thans meer en meer om alle verbeteringen aan te
brengen, die voor een sterk en doelt reilend gouvernementsbestuur vereischt zijn, zonder nochtans be
staande levenskrachtige volksinstellingen te ver
dringen. Voor het hoogst gewichtig onderwerp der
opleiding van inlandsche bestuursambtenaren op en
buiten Java, zie ONDERWIJS.
Inlanders, die op de plaats hunner inwoning niet
thuis hooi en, zijn dikwijls aan het gewone inlandsch
bestuur onttrokken, en staan dan onder aparte
hoofden van louter locale betcckenis. Zelfs op Java
heeft men zulke hoofden van Makassaren, Boegincczen, overwalsche vreemdelingen, enz.; ook op do
buitenbezittingen zijn zij, b.v. als matowa’s (hoof
den) van de overal verspreide lieden van Zuid-Celebes, talrijk. Deze hoofden staan rechtstreeks onder
de gezagvoerende ambtenaren van het binn en landsch bestuur.
Op Bali en Lombok heeft men, naast het gewone
inlandsch bestuur door districtshoofden, nog een
apart inlandsch waterstaatsbestuur (sedahan
agoeng’s en ondersedahans).
3°. Begluur over vreemde oosterlingen. Waar vreem
de oosterlingen (Chineczen, Arabieren, Klingen enz.)
in on belangrijken getale voorkomen, zijn zij, naar
het schijnt, aan het gewone inlandsch en binnenlandseh bestuur onderworpen, alsof zij inlanders
waren. Daar, waar hun aantal zulks rechtvaardigt,
zijn zij echter, ingevolge art. 73 Iteg. regl., gesteld
onder eigen hoofden, ook binnen zelfbesturende
landschappen. Men kent deels hoofden van Chinec
zen, deels hoofden van Arabieren, deels hoofden van
alle vr. o. niet-Chineezon, deels hoofden van alle vr.
o. die noch Chinees noch Arabier zijn; in het alge
meen dus hoofden over „rasgenooten” (Ind. Stb. 1912
no. 376). Meestal is de ambtskring dezer hoofden be
perkt tot een wijk of een bebouwde kom (kota); een
enkel maal echter omvat hun ressort een paar kota’*,
een ondorafd. of zelfs een afdccling (zie b.v. Stb.
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1910 no. 421, 1911 no. 231, 1913 no. 571) of een der
Chinecsche districten op W.-Borneo. De genoemde
hoofden, die gouvernementsambtenaren zijn en
deels wel, deels niet een wedde ontvangen (zie de begrooting), staan zelf onder de gezagvoerende ambte
naren van het binnenlandseh bestuur; dat men van
Chineesche „officieren” pleegt te spreken en de voor
naamste hoofden der vr. o. als majoors, kapiteins en
luitenants (daarnevens staan „wijkmeesters” en
gewone „hoofden”) betitelt, vindt zijn oorsprong al
leen in de overeenkomst van klank tusschen den
Borneo-Chineeschen titel kapitan (zieKAPTHAY)
en ons woord kapitein. Ingevolge art. 73 Reg.
regl., Ind. Stb. 1882 no. 232 en Bijbk 3831 zijnde in
structies voor de hoofden der vr. o., althans
voor de Chineesche, vastgesteld door de residen
ten en te vinden in de Javasche Courant; op die
instructies steunt ook de vorming op enkele hoofd
plaatsen van een uit Chin. hoofden bestaanden en
als rechtspersoon beschouwden Chineeschen raad of
kong koan voor bepaalde bemoeiingen (Woesthoff,
Decentralisatiewetgeving, 1915, bl. 20). De taak der
hoofden van vr. o. bevat eenige bestuurszorg (o. a.
belastinginning), alsook poliliebevoegdheid; recht
sprekende en wetgevende bevoegdheid daarentegen
missen zij, en ook de in art. 78, lid 2, Reg. regl. onder
stelde rechtspraak van Chin. hoofden schijnt niet te
bestaan (zie RECHTSWEZEN). De hoofden der
vr. o. laten zich met al hun vr. o. in, welk ook het
onderdaanschap dier onderhebbenden moge zijn; zij
hebben dus, in tegenstelling tot de Chineesche con
suls, geenerlei uitheemsch-nationale beteekenis.
Voor de Chineesche hoofden op W.-Borneo, die ka
pitan (districtshoofd), laothay of kaptjong (dorps
hoofd) lieelen, zie hot art. KONGSI; en zie voor dit
geheele onderwerp der hoofden van vr. o. ook
VREEMDE OOSTERLINGEN.
4°. Reorganisatie van het bestuur ter plaatse. Tot in
het begin dezer eeuw waren, in verband met onze
toenmalige onthoudingspolitiek, tal van streken van
Ned.-Indiü geheel verstoken van een bestuur ter
plaatse, en werden ze zelfs door hot gouvernement
bij herhaling aangeduid als „onafhankelijke landen”.
Blijkens Kol. Verslag 1878, bl. 9—19, was het groot
ste deel van het binnenland van Sumatra niet ccns
bij gewesten ingedceld, al werd deels aan don gou
verneur te Padang, deels aan don resident toMedan,
een soort toezicht opgedragen; en cvenzoo was b.v.
de grens tusschen de gewesten Mcnado, Cclebes en
Ternale geheel in het midden gelaten. Anderzijds
waren op lal van afgelegen plaatsen — met name in
do groote Oost — deels Europceschc, deels inland
sche posthouders gesteld, geenszins om bestuur te
oefenen, maar uitsluitend om ons gezag te vertegen
woordigen en onzo vlag to vertoonen, zoogoed als
ongecontroleerd, en aan geen andero veroischten on
derworpen dan aan die van Ind. Stb. 1804 no. 194 art.
J (nu 1913 no. (558: Ncdorl. onderdaanschap). Van al
dit jammerlijke is nu gelukkig niets meer over dan
dit, dat op enkele standplaatsen van minder belang,
zooals de Duizendcilanden enz. vóór Batavia, op
eilanden van Riouw of Timor, enz., een Europeesch
of een inlandsch posthouder wordt nnngotrolïon,
staande evenwel thans onder gezag en toezicht van
een afdcelings- of onderafdeolingschof uit liet binnen*
landsch bestuur. Ook heeft do nieuwe expansiepoli
tiek tallooze bestuursressorten op de buitenbezittin
gen moeten wijzigen en tal van bestuurszetels moe
ten verplaatsen. Voor Java had do hervorming van
het bestuur voornamelijk bestaan in do wegneming
van hoofdondruk door bezoldiging in geld (1800 en
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later), afschaffing van het Preangereteteel (1871),
uitdunning van het inlandsch bestuur (1874), en in
krimping van Europeesch en inlandsen bestuur
(reorg.-Mullemeister, 1900).
Sinds 1909 evenwel is een grootscher „hervorming
van het bestuurswezen in N.-Indië” op het getouw
gezet, waaraan de naam verbonden Ls van S. de
Graaff, destijds directeur van binnenlandseh be
stuur. Deze hervorming, belichaamd in een dienst
nota van 1909 en in een verslag van 1914 met 5 deelen bijlagen, omvat voornamelijk vijf elementen:
a. geleidelijke verdeeling van N.-I. in een twaalftal
gouvernementen met eigen geldmiddelen, doch zon
der autonomie, staande onder gouverneurs (elk met
een eigen bureau, een eigen bestuursinspecteur en
een gewestelijken raad voor financieele zaken), op
welke gouverneurs onder den vreemden naam van
„zelfbestuur” (selfgovemment) een deel van de be
stuurstaak des landvoogds zou worden afgewen
teld ; in verband daarmede opheffing van de sinds
1905 ingestelde gewestelijke raden, doch invoering
van autonome regentschapsraden op Java; b. gelei
delijke inkrimping van hot aantal ambtenaren
bij het binn. bestuur, waartegenover een ver
beterde opleiding en een verbeterde wedde zou
staan; daarnaast vakopleiding voor gezaghebbers;
c. grooter zelfstandigheid van het inlandsch be
stuur op en (later) buiten Java, gepaard aan een
verbeterde en voor allen verkrijgbare eerste dan wel
hoogere opleiding, en aan een voor enkelen ietwat
verbeterde wedde; d. invoering van een nieuw soort
controleerende inlandsche ambtenaren om (op Java
onder den naam adjunct-regent) een gestadig toe
zicht te houden op de aldus zelfstandig gemaakte
inlandsche bestuurders; e. invoering van een nieuw
soort controle door de Indische regcering om een ge
stadig toezicht te houden op de financieele en ver
dere gestie der gouverneurs.
Nadat deze reorganisatieplannen in 1911 bij de
Staten-Generaal waren ingediend, hebben dezen tot
tweemaal toe (1912 en 1913) alleen de gelden gevoteord om den regeeringscommissaris De Graaf!
voortzetting van zijn arbeid mogelijk te maken, en
in Oct. 1914 een post van verdere strekking afgestemd; in Nov. 1914 is toen de voorbereiding ge
staakt. Tot dusver zijn uit het groot o project alleen
verwezenlijkt de vakopleiding voor gezaghebbers en
de hoogere opleiding voor prijaji’s van Java, beide
aan de in 1914 to Batavia verrezen bestuursschooL
(Ind. Stb. 1914 no. 504); over het verdere deel der
ontwerpen heeft minister Pleyte zijn van slechts ma
tige ingenomenheid getuigende zienswijze medege
deeld in zijn M. v. A. aan do Tweede Kamer over
de Ind. begrooting voor 1910.
Literatuur. Voor oudere gegevens in zake binnenlandsch en inlandsch bestuur vindt men, behalve
in verstrooide tijdschriftartikelen, een aantal zake
lijke gegevens in E. de Waal, Onze Ind. financiën,
V - VI l (1S82—1884); zie voorts R. 11. Klovn, Het ge
westelijk bestuur op Java, diss. Leiden, 1889, enMargadant, Hot R.R. van N.-ï. Voorde tegenwoordige
toestanden raadplege men, buiten de begroot ingsst ukken der laatste ja ren. mot name Tijdsehr. v. h.
Binn. Bestuur on Kolom Tjjdsohr., alsmede (voorde
buitenbez.) geschriften over adatroeht. voor zoover
deze het adat bestuur behandelen; ook in het Indisch
Genootschap (b.v. 15 Jan. 1907, IVotl) kwam \ndië’s bestuursinrichting meer dan oen* ter sprake.
Vorderde gewone gegevens in Kleintjes. Staatsrecht-,
en in IV Louter, Handleiding. Over het reorganisa- . ^
tieplan-lV Graal! bestaat oen uii gebreide liters-
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zenswaardige proeve ten slotte van plannen tot
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' radicale wijziging van liet Indisch bestuurswezen—
i,*'*- i.- *• *" /?
do Indiërs zich zelf rcgccrende, de geïmporteerde
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Nederlanders daarboven, doch daarbuiten blijven’ '/ ’
C wC. de — geeft S. Ritsoma van Eek, De reorg. van het
~<^rbestuur in Ned. 0.- I.. 1912, Nederland’s staat6—- ,<,v. kunde in zijne Aziatische koloniën, 1913, en Kolo^r_vy
niale staatkunde en bestuursvorm, 1915.
:.c
.s BESTUURSACADEMIE (NED. INDISCHE). Zie
'
OPLEIDING VAN ADMINISTRATIEVE AMBr
•
TENAREN.
BESTUURSAMBTENAREN. Zie ADMINISTRA
TIEVE AMBTENAREN.
BESTUURSASSISTENT. Zie BESTUUR (Be
—stuur ter plaatse, Binnenl. bestuur.) en ZELFBE
STUREN (Inlandsche).
BESTUURSSCHOOL. Zie ONDERWIJS.
/.
? . fKK >. ?-*e
BETEL, BETELNOOT, BETELPALM,'BETELi
PRUIM. Zie PINANG en ARECA CATECHU.
BETELNOOTKUST. Zie ARECA.
«44/ * ■
BETET. Javaansche naam voor eene Parkietsoort,
(fSi \ Palaeornis javanicus. Op Billiton en Mindanao heet
/
Palaeornis longicauda Bajang en op Sumatra..Boei
iX.-.?*'?". &
roeng Bajau.
BETOENG. Dicht bij de hoofdplaats Telok Betoeng gelegen onwerkzame vulkaan, 1256 M. hoog.
Het is een jonger eruptiepunt binnen een nog voor
het grootste deel behouden gebleven ringwal, die
naar het westen geopend is en gemiddeld niet hooger
dan 1000—1100 M, is. Teekening in Jaarverslag
1907 van den Topografischen Dienst.
BETOK (IKAN). Zie LAB YRINTHVISSCHEN.
BETTA. Zie LABYRINTHVISSCHEN.
BEUNGGA. Een zich langs de Kroeëng Barö uit
strekkend landschap van de onderafdeeling Sigli, afdeeüng Noordkust van Atjèh, in 1915 gevoegd bij
Tangsé. (Zie aldaar).
BEUREUNOEN. Een plaats in het landschap
Keumangan van de onderafdeeling Sigli, afdeeling
Noordkust van Atjèh, gelegen aan het kruispunt van
de baan der Atjèhtram met de Kroeëng Tiró, waar
over een 128 M, lange schroefpaalbrug is gelegd, 35
min. trammens van Sigli. Er is een gouvernementslandbouwschool gevestigd.
BEURIT. Zie MUIZEN.
BEURS (BATAVIASCHE). Na dc onrustige jaren,
die aan de herstelling van het Nederlandsch gezag in
den archipel voorafgingen, brak voor den handel een
tijdperk van vroeger niet gekenden bloei en levendig
heid aan, dat voornamelijk aan Batavia ten goede
kwam, en naarmate het verkeer daar te plaatse zich
meer en meer uitbreidde (het getal handelshuizen,
dat in 1816 niet meer dan 10 bedroeg, was vijf jaren
;
later reeds tot 16 gestegen) begon het gemis van eene
:
gelegenheid ter bespreking van de gemeenschappe
lijke belangen des handels en ter bespoedigde afdoe
ning van zaken dringender gevoeld te worden. De
oprichting van een beurs scheen daarom wenschelijk,
en dank zij den loffelijken geest der kooplieden, die
voor dat doel een bedrag van ruim 5000 spaansche
matten bijeenbrachten, kwam de gewenschte gele
genheid spoedig tot stand. Door hunne zorgen werd
op een voor dat doel door de Regccring kosteloos af
i
gestaan terrein aan de Groote Rivier bij den ingang
van# het> Cldneesche kamp een eenvoudig maar ge
schikt gebouw opgericht, waarin op den 8 September
181.8, na vooraf bekomen toestemming van de Regee.
ring, de eerste bijeenkomst van do Bataviascho
hooplieden plaats vond, onder het lossen van een sa■
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luut- van alle ter rcede liggende Nederlandsche schel
pen (Mr. P. Myer, Kronyk van Neder!. Indië: Tijd
schrift voor N. L, 3o jaargang II, bl. 3S7). De beurs
stond onder directie van eene commissie van vijf
kooplieden, welk college zoowel tegenover de Regeering als den handel vertegenwoordigend optrad,
en als zoodanig ook door haar erkend werd, totdat
in den loop van 1827 onder het bestuur van den
Comm. Genex-aal Du Bus de Gisignies, wegens een
in zijn oog ongepast beklag over den toestand van
liet muntwezen, moeilijkheden ter zake ontston
den, die echter spoedig weder werden uit den weg
geruimd.
De belangstelling van den handel in de ten zijnen
gerieve opgerichte beurs schijnt gaandeweg te zijn
verflauwd. Volgens een schets van het handelsver
keer aan de Kali-bcsar te Batavia, opgenomen in het
Bijblad van de Economist van 1862, bl. 153, werd
van het beursgebouw toenmaals reeds sedert lang
geen gebruik meer gemaakt, en weinige jaren later
werd het dan ook voor afbraak verkocht. Ter plaatse
waar het eenmaal stond vindt men thans het réser
voir van een artesische put, die voor de omwonenden
nuttiger is dan de beurs voor dc handeldrij vendc ge
meente ooit schijnt geweest te zijn.
Sedert eenige jaren heeft men ter verlevendiging
van de effectenzaken eerst te Batavia en vervolgens
te Soerabaja en Semarang dagelijkscho bijeenkom
sten"vtmTïïakêlaars en commissionairs in het vak ingericht, waarbij kleine omzettingen plaats hebben.
Andere zaken worden op deze bijeenkomsten niet
gedaan.
BEUTÖNG. Een landschap van de onderafdeeling
Meulaböh, afdeeling Westkust van Atjèh. Het be
staat uit het eigenlijke Beutöng, met de onderhooriglieden Keutambang en Sangkadeuën in BovenMeulaböh, en Poelö Raga en Boengóng Talöë in Boven-Seunagan. Het landschapshoofd voert den titel
„keudjroeën” en heeft als waardighcidstccken een
door een sultan van Atjèh geschonken „bawar”.
Eigenlijk Beutöng bestaat uit het V/2 a 2 uur gaans
lange en 2 a 3 K.M. breede dal van de Kroeëng Moureubö, die hier nog geheel het karakter van een
woesten bergstroom draagt. Het bruisende water is
op grooten afstand reeds hoorbaar. Terrasvormig
loopen dc beide oevers op; dc rechteroever is echter
het meest bewoond, omdat daar de bergen liet verst
terugwijken. Talrijke beekjes doorsnijden deze ter
rassen; hun diepe ravijntjes vormen zoo do verschil
lende natuurlijke grenzen tusschcn de gampongs, en
zijn tevens uitstekend geschikt voor don aanleg van
geirrigeerde sawahs; bet ontbreekt den bewoners
echter aan voldoende ploegvee. Het voert een zeer gcwildo tabaksoort uit. De berguitloopers zijn bedekt
metalang alang en laag kreupelhout, dat geleidelijk
overgaat in oerwoud, waarde bewoners voornamelijk
rotan en gelahsoorten inzamelen. Een ander mid
del van bestaan was vroeger het goudzoeken n.1. bij
de Paja Reugöm, een door hooge rotsen ingeslotcn
moeras of meertje aan den bovenloop der Kroeëng
Tjoet. Volgens Van Langen werden hier -j- 50 jaren
geleden de eerste pogingen tot gouddelving onder
nomen door 17 Chineezen, die na verloop van een
maand met 2 katties per hoofd terugkeerden. Daar
op zetten 160 Chineezen de exploitatie voort, dio
echter door ziekte en sterfte te niet ging. — Dc be
volking van Beutöng is zuiver Atjèhseh, maar is
sterk in aantal achteruit gegaan door den oorlog
en vooral door epidemieën en rijstgebrek; Boen
góng Talöë zag zijn weerbare mannen van 1000 verminderen tot 270. In het begin van 1905 was vrij-
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Eene betere grondbewerking, die echter boven de
wel .do gcheele bevolking óf gestorven óf verhuisd.
Thans telt hot -R 600 K.M.a groote landschap
krachten der bevolking gaat, zou hier verbetering
408 geregistreerde mannen.
kunnen brongon. Dergclijke gevallen zijn echter uit
BEVA. Maleisclie naam tor Oostkust van Sumatra^ zonderingen : gewoonlijk bevat het water opgcloste
gebruikelijk voor Varanus salvafor Laur. (Zie onder
bestanddeelcn en gassen, welke direct door de plant
VAltANIDAE), den gewonen waraan of bijawak
kunnen worden opgenomen, of voert het slibstoffen
(zie aldaar).
mede, welke eene zeer gunstige bemestende werking
BEVALLING. Zie GEBOORTEN (GEBRUIKEN
op den bodem hebben, zoodat in deze opzichten het
BIJ).
irrigaliewater nog boven den regen wordt gesteld.
BEVLOEIINGEN. Om te kunnen bestaan en te ge
Bij enkele proeven werd bevonden dat de grond tot
dijen, heeft elko plant water noodig. Vaak kan in die
30 % van do in het water aanwezige gebonden stik
waterbehoefte worden voorzien door den regenval;
stof opnam. Reeds voor bevloeiing gebruikt water
maar het komt voor dat de neerslag in eenig jaar
kan, bij hot verder stroomen, uit de lucht weder
ver onder het gemiddelde blijft, terwijl overigens in
zuurstof en stikstof opnemen (vooral indien het over
tropische en sub-tropische landen de vordeeling
stortdammen wordt geleid, of van het eene veld op
ervan over het geheele jaar gewoonlijk zeer ongelijk
het andere overstort.) Door Dr. Mohr is berekend,
matig is. Wat meer in het bijzonder Ned.-Indië be dat bij eene bevloeiing die slechts 120 dagen duurt,
treft, moge voor details worden verwezen naar het
terwijl gedurende dien tijd 12 uren per dag 1.25 L. per
artikel: KLIMAAT. Om nu den landbouw te be secundo per bouw (7Ö96 M2.) water wordt gegeven, en
schermen tegen de nadoelen, te duchten van derge
bij phosphorzuur-, kali- en kalkgehalten zooals die op
lijke wisselvalligheden, en om de cultuur van som
Java gemiddeld voorkomen, resp. 1—12 K.G., 20—
mige gewassen nog daar mogelijk te maken, waar
60 K.G., en 50—150 K.G. van genoemde stoffen op
die niet gedreven zoude kunnen worden, indien men
het veld komen, uitsluitend in opgelosten toestand.
uitsluitend op watervoorziening door den regen was
Welle deel daarvan het achterwater weder meevoert,
aangewezen, is bevloeiing of irrigatie noodig,
en hoeveel ten nutte der planten op het veld achter
waaronder verstaan wordt het op kunstmatige wijze
blijft, werd echter nog niet onderzocht. In „de Inge
aanvoeren van water in het belang van den land nieur” van het jaar 1900, n° 7, komt een artikel voor
bouw, en hot stelselmatig verdeden daarvan over de
van den ingenieur J. Homan van der Heide over de
velden. Bij een goed bevloeiïngsstelsel behoort met
bemestende werking van irrigatiewater, waarin o. m.
aan voer en verdceling gepaard te gaan de zorg voor
onderzoekingen nopens het slibgehalte van onder
oen behoorlijken af voer van het gebruikte water, na scheiden leidingen in Oost-Java zijn vermeld. Zoo
dat er zooveel mogelijk nut van getrokken is.
wordt medegedeeld het resultaat van een zich over
Het aangevoerde water kan verschillende her
260 opeenvolgende dagen uitstrekkend ondorzoek
komst hebben: het kan zijn in vergaarkommen opnaar het slibgohalte van eene af tapping uit de Samgespaard regen-, kwel- of rivierwater; het kan ook
pean, hetwelk in dien tijd varieerde van 10 m.G. tot
afkomstig zijn uit putten, die door grondwater ge
11426 m.G. per L., terwijl als gemiddelde 269 m.G.
voed worden (in welk geval het gewoonlijk kunst werd gevonden. De middoncijfers voor een achttal
onderzochte irrigatieleidingen bewogen zichtusschen
matig moet worden opgevoerd), dan wel ontleend
131 m.G. slib per L. bij de Kedong-Kandang leiding
worden aan meren, bronnen, of waterstroomen.
Voor Ned.-Indië is de laatste wijze van water-voor en 422 m.G. voor het Mangetan-kanaal. (Ter verge
ziening de belangrijkste. Wel is er een groot aantal
lijking zij medegedeeld, dat het middencijfer voor de
Po op 260 m.G. wordt opgegeven, terwijl men voor
reservoirs, vooral in Oost-Java, doch over het alge
meen zijn ze van kleinen om vang en bevloeien zij
de Waal bij Nijmegen 98 m.G. en voor de Maas te
slechts een beperkt gebied. Voornamelijk moeten zij
Maastricht 99 ni.G. vermeld vindt). Het onderzochte
slilrbevftCfclTSO—1.70 % phosphorzuur, 0.21—0.60
dienst doen als aanvulling van den regenval in tijden
%kali, en 0.16—0.40 % stikstof, hetgeen zeer hooge
van droogte. In de afdceling Lamongan der Res.
cijfers zijn. (Ter vergelijking diene, dat voor koe
Soerabaju, wordt door een 12-tal vergaarkommen,
mest do volgende middencijfers zijn gevonden: phos
ter oppervlakte van 808 bouws, water geleverd aan
phorzuur 0.27 %; kali 0.67 %; stikstof 0.54 %).
i 12.200 bouws rijstvelden (1 bouw = 7090 M2.);
Ongetwijfeld is het bezigen van rivierwater voor
in de Res. Rasoeroean vindt men verschillende reser
bevlooiingsdoeleinden een gebruik van zeer ouden
voirs, gevormd door ravijnen die door hoogc aarden
datum in Ned.-Indië. Van oudsher was rijst het
dammen zijn afgesloten en gevoed worden door een
hoofdvoedsel der bevolking, en waar dit gewas, om
kleine beek. Veelal zijn die dammen belangrijke
met eenige zekerheid op een loonenden oogst te mo
werken: o.a. is een dam in do Amprong bij Malang
gen rekenen, bezwaarlijk buiten bevloeiing kan, ligt
± 000 M. lang en ^ 25 M. hoog. Enkele kratermerun worden eveneens voor bovloeiing gebruikt, o.a.
het vormoedon voor do hand, dat althans op Java
in Madioon en in Rasoeroean. Hot water van zulk
reeds vroeg irrigatie-werkon mooten hebben bestaan.
een meer kan intusschon in plaats van zegen-, een en
Inderdaad huldigt men dezo meening thans vrij al
kele maal wel eens schade brengend zijn, zoodat met
gemeen, en is men — nadat dit door Dr. Brandes op
het oog daarop maatregelen moeten worden geno
taalkundige gronden aannemelijk is gemaakt — te
men, om do slechte gevolgen, verbonden aan het be
ruggekomen van de opvatting, dat eerst mot de
zigen daarvan voor irrigatie-dooloinden op te hellen.
komst der Hindoes (d. i. in het begin vair onze jaar
Een beleend voorbeeld daarvan is de Kawah-Idjen,
telling) do kunst van bevloeiing in Indië bekend
raakte. Wel is hot waarschijnlijk, dat onder hun in
op het ld jen plateau in Besooki. Zie art. BANJOEBOETIII.
vloed do irrigatio op Java werd vorbetord: op enkele
plaatsen worden nog overblijfselen van met steen of
Een ander voorbeeld van voor do cultuur schade
lijk water levert de Eekatjangan, in het Serajoedal.
harde padas bekleede waterwerken uit den HindoeHier zijn het echter niet de opgeloste stoffen, die natijd aangetroffon, o.a. tunnels. „Zoo kwam” — voldeelig werken, doch is het medegevoerde slib, afgons eeno mcdedeeling van den Ingenieur Pet, — „tijkomstig van mergels van leemleien, oorzaak van hot
dens don watersnood in 1861 juist bij den mond van
dichtslaan der mot dit water besproeide gronden.
do leiding Kragilan, regentschap Poerworcdjo, dis19
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trict Loano, door het geheel vernielen daarvan, een
daar onder gelegen, in do rots gehouwen oude mond,
met een in do rots gekapt gedeelte leiding voor den
dag; een werk dat meer dan waarschijnlijk tot de
Boeddha-periode behoort . Ook beweert men, dat bij
het meer Mendjer sporen zijn te vinden van eene af
tapping uit dien zelfden tijd. Hoe weinig ook in den
tijd, dat de Inlandscho Moliammedaanscho vorsten
heerschten, voor het volkswelzijn werd gedaan, toch
schijnt men de zoo onontbeerlijke waterleidingen
niet geheel veronachtzaamd te hebben.”
Dat deze overblijfselen uit ouden tijd betrekkelijk
schaarsch zijn, zal wel zijn toe te schrijven aan de om
standigheid dat voorde irrigatie werken betrekkelijk
snel vergankclijk materiaal werd gebruikt, evenals
thans nog bijna overal geschiedt bij die bevloei
ingswerken, welke door de inlandsehe
bevolking zonder hulp van technici
worden tot stand gebracht.
Een enkele maal komt het voor, dat het water
door een primitief scheprad uit do rivier in eene op
hooger niveau aangelegde leiding wordt gevoerd,
van waar uit het op de velden kan worden gebracht,
(afbeeldingen in: Bevloeiingen, door J. E. de Meijier)
doch deze •wijze van waterontleening vindt alléén
op Sumatra eenige meerdere toepassing: op de ove
rige eilanden is zij groote uitzondering. Gowoonlijk
gaat de bevolking op andere wijze te werk. Indien
het normale debiet niet al te aanzienlijk is, wordt
het rivierbed somtijds door een dam afgesloten tot
zoodanig peil, dat do waterspiegel ongeveer tot de
hoogte van het aanliggend terrein stijgt, en het wa
ter geleid in eene gegraven leiding, welke mot gering
verhang het terreinsbeloop volgt. Dit was b.v. het
doel van verschillende hooge dammen in de afd. Malang, o. a. van den hiervóór genoemden Amprongdam. Indien een dergelijk kunstwerk bij hooge ban
djirs niet overloopten wegslaat, moet dus al het water
in de leidingen worden opgenomen. Deze zijn daarop
echter niet berekend; al zeer spoedig schuren zij uit
en vormen nieuwe rivierarmen. Om de bevloeiing
in stand te houden zijn dan nieuwe opdammingen
noodig, die op hare beurt weder tot de vorming van
nieuwe vertakkingen leiden. Vaak komt het over de
velden stroomende water op een lager punt weer in
dezelfde of eene andere leiding terecht, alwaar het
dan weder moet worden opgestuwd. Van eenige
regelmaat is bij een dergelijken aanleg uiteraard geen
sprake: billijke verdeeling van het water is onmo
gelijk, daar geen verdeelwerken aanwezig zijn, die
werkelijk een eenigszins permanenten toestand
waarborgen. Ieder eigenaar van langs de leiding
liggende gronden zorgt er zooveel mogelijk voor,
vooral niet te kort te komen. De gevolgen van een en
ander laten zich denken: in de eerste plaats verwil
dering van leidingen en dikwijls zeerongewenschte
en noodlottige wijzigingen in den waterstaatkundi
gen toestand; waterverspilling op de eene, water
gebrek op eene andere plaats van hetzelfde leidinggebied; onzekerheid voor allen, aan den dag komend
door overhaaste grondbewerking; weinig zorg voor
de kweekplanten, en over het algemeen voor de geheele cultuur.
Bij grootere rivieren wordt de opstuwing, noodig
om het water in de irrigatie leidingen te dringen,
verkregen door een dam, welke geschikt is om de
grootere rivierdebieten over zijn kruin af te voeren.
Een dergelijk werk bestaat dan uit opgestapeldo
riviersteenen, bijeengehouden in korven van gevlochten bamboe of van ijzerdraad, dan wel gesteund door staketsels van ingeheide klapperstam-

men of bamboe. Stronken van bamboestoelen, bla
deren, droog riet en alang-alang, doen eveneens als
vulling dienst. Zulk eene constructie is natuurlijk
nooit waterdicht; bij geringe af voeren is het effect
dan ook veelal onvoldoende; bij hooge afvoeren slaat
do dam dikwijls weg en is de watertoevoer naar de
leidingen dagen- en somtijds weken lang gestremd,
juist in een tijd dat het te velde staand gewas be
hoefte aan bevloeiingswater heeft. Hooge opstuwingen zijn op de gesohetste wyze bezwaarlijk te ver
krijgen ; meestal is de dam dan ook betrekkelijk laag,
en ligt een heel eind bovenstrooms van de velden,
welke bevloeid moeten worden. Het water wordt
dan toegevoerd door eene lange leiding, met geringer
verhang dan de terreinshelling. Bij de aanmonding
bovcndams diep ingesneden, of ook wel in het talud
der rivieroevers uitgegraven (in welk geval bij hooge
rivierstanden beschadigingen en doorbraak niet zelzaam zijn), komt de leiding dan eerst dikwijls kilo
meters beneden de aftappingsplaats op een niveau,
waarop van het water voor bevloeiingsdoeleinden
kan worden partij getrokken.
Bij kleinere bevloeiings-complexen in het gebergte,
waar zoowel de rivieren als het terrein nog sterk ver
hang hebben, kunnen deze aanvoerleidingen korter
zijn, en dan is, indien slechts een deel van het rivierdebiet benoodigd is, gewoonlijk eene geringe belem
mering der vrije afstrooming voldoende, om aan do
leiding de noodige waterhoeveclheid te verzekeren.
Enkele grootere steenen, in do meestal zeer ondiepo
rivier op eene rij gelegd, geven daartoe genoeg opstuwing. Maar, op welke wijze de watertoevoer naar
de leiding ook tot stand is gebracht, de nadeclen aan
het stelsel verbonden, en hiervoor reeds genoemd,
blijven bestaan, en worden voelbaarder naarmato
een grooter oppervlak moet worden bevloeid. In
dezelfde mate wassen ook de bezwaren, verbonden
aan liet instandhouden van het hoofdwerk voor den
wateraanvoer in de rivier, de z.g. „priso d’eau”, en
aan liet in behoorlijken staat houden der leidingen,
(immers, naarmate het te irrigeeren oppervlak toe
neemt, moet ook liet toe te voeren waterquantum
vermeerderen, en dus de rivier bclangrijker zijn) on
ten slotte gaat dit onderhoud boven de krachten dor
bevolking. Hot gevolg is toenemende verwildering
en uitschuring der leidingen, waarmede meestal ge
paard gaat plaatselijke verbreeding en verdieping
der rivier als gevolg van achterloops worden van den
dam, waardoor wederom verlenging en versterking
van laatstgenoemd kunstwerk noodzakelijk wordt.
Wil men de bevloeiing doen voortduren, dan is
eindelijk technisch ingrijpen onvermijdelijk.
De oerste bemoeiingen van den tcclinischen Waterstaatsdienst met de ir
rigatie hadden dan ook betrekking op grooto
werken, waarvan de instandhouding op den duur
te bezwarend voor de bevolking werd, en zij zou
den wellicht nog wel achterwege zijn gebleven —
immers, noch onder het bestuur der O. I. Com
pagnie, noch tijdens het Engelsche tusschenbestuur
was van hooger hand veel aandacht geschonken aan
de bevloeiings aangelegenheden der bevolking —
indien niet de invoering van het Cultuurstelsel de
irrigatie meer op den voorgrond had gebracht. Want
onder de op hoog gezag geteelde producten behoor
den ook suiker en indigo, welke met kans op slagen
alléén verbouwd konden worden op bevloeide velden.
Een uitzondering hierop wordt gemaakt door de
Waterwerken in de residentie Batavia. De O o aterslokkan, eene aftapping uit de Tjiliwoeng
aanvangendo ± 5 palen (ongev. Vft K.M.) boven
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BEVLOEIINGEN.
de afdeclingshoofdplaats Buitenzorgy-wxird in 1739
begonnen door het Inlandsch Hoofd van Kampong
Baroo (een deel van het landgoed Buitenzorg) en van
1749—1753, dank zij den invloed van den Gouverneur-Generaal van Imhoff, door do belanghebbende
landheeren doorgetrokken tot Weltevreden. Doch
met don aanleg van dit kanaal was slechts in do
tweede plaats beoogd het aanvoeren van bevloeiings
water voor de aanliggende landen, maar voorname
lijk bedoeld het maken van een waterweg voor den
afvoer van do producten der bovenlanden. Het zeer
sterke terreinverhang stelde echter onoverkomelijke
moeielijkheden aan dit laatste voornemen in den
weg, en zoo bleef ten slotte de leiding uitsluitend voor
irrigatie dienen. Regeerings bemoeienis met de rege
ling der aftappingen bleek hier alras noodig, zoodat
reeds in 1754 bij plakkaat orde werd gesteld op het
willekeurig te werk gaan bij het afleiden en opstop
pen van het water, en in 1777 uitgebreide bepalingen
omtrent liet waterverbruik werden vastgcsteld, on
de capitain-luitenant ingenieur en eerste landmeter,
Siven Johan Wimmercrantsz, onder oppertoezicht
van het college van Heemraden der Bataviasche Om
melanden, met het toezicht op de leiding werd belast.
De Westcrslokkan, welke bij Buitenzorg
uit de Tji-Sedanie aftapt, werd op voorstel van Wim
mercrantsz in 1776 aangevangen, met de bedoeling
om het water te voeren naar de Tjiliwoeng ten einde
aan deze rivier, welke door het tot stand komen van
de Oosterslokkan in het droge jaargetijde geen vol
doende debiet meer had voor hot doorspoelen on
bevaarbaar houden van de Bataviasche grachten,
een ruimer toevoer te verzekeren. Later nam, door
het doorbreken van een dam (vennoedelijk kort na
1798) het water een anderen loop cn werd toen ge
bezigd voor bevloeiing op liet land Tjileboet, en hoe
wel do gemeenschap met de Tjiliwoeng daarna weder
werd hersteld, werd toch hoo langer hoe meer het
oorspronkelijk doel uit het oog verloren, en werden
steeds meer vergunningen verleond tot aftapping
voor irrigatio doeleinden, zoodat ten slotte do lei
ding con der voornaamste irrigatie kanalen van de
residentie Batavia is geworden. Nadere bijzonder
heden omtrent beide leidingen, benevens nopens do
Tji-Ballok en Angké, zijn te vinden in do verslagen
over de Burgerlijke openbare Werken in Ned. Indiö
van de jaren 1895 en 1909.
Als voorbeeld van do hiervóór genoemdo belang
rijke werken, tot stand gekomen als gevolg van do
invoering van het Cultuurstelsel zij hier in do eerste
plaats vermeld do bevloeiing uit do Sampcan rivier
in doafd. Panuroekan der rcs. Besooki. Reeds vóór
hot jaar 1820 werd hot Sampeanwatcr op i 2 2.5
K.M. benedenstrooms van do afdcelingshoofdplaats
Sitoebondo door tijdelijko dammen in irrigalieleidingon gestuwd; later werd het punt van aftap
ping hooger op, tot bij Sitoebondo, verplaatst; en in
1832 werd aldaar een door den Ingenieur van Thicl
ontworpen raamdam gebouwd. Nadere bijzonder
heden omtrent de constructie van dit soort dammen
zijn te vinden in het bekende werk over bevloeiingen
van den Heer do Meyier (lodeel, afd.VII der „Water
bouwkunde”) en in de „Handleiding voor bouwkun
digen en industrieelen in Nederlandsch Oost-Indio,
door y. Lakerveld en Brocx, blz. 703; hier kan wor
den volstaan met de mededeeling, dat een dergclijke.
dam bestond uit een raamwerk van houten balken,
opgovuld met riviersteen, on veelal ingoslolen tusschen gemetselde leimuren. De dam in do Sampean
was een vrij belangrijk kunstwerk: 45 M. lang en on
geveer 8 M. hoog; de aanlegbreedto bedroeg 23 M.;
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de bovenbreedte 9 M. Hij heeft tot 1850 dienst ge
daan ter voeding van twee leidingen op den rechtcren cene leiding op den linker rivier oever. Nadere
bijzonderheden over de later nog tot uitvoering ge
komen Sampean werken geeft het verslag der B. O.
werken over 1S95.
Aan den omstreeks terzelfder tijd aangevangen
werken in de residenties Soerabaja en Semarang,
zijn afzonderlijke artikelen gewijd (zie BRANTASDELTA WERKEN cn DEMAKSCHE WATER
WERKEN).
In de res. Cheribon waren eveneens tamelijk be
langrijke werken m voorbereiding, hetgeen reeds is
af te leiden uit de omstandigheid, dat gedurende de
jaren 1847, ’48 en ’49, een bedrag van / 281.000 daar
voor werd beschikbaaar gesteld.
Dat echter de technische bemoeiingen over het
algemeen nog weinig te bcteckenen hadden, en véél
moest worden overgelaten aan het beleid van Europeescho en Inlandsche bestuursambtenaren, blijkt
wel reeds daaruit, dat voor den geheelen Water
staatsdienst van af 1818—1S29 niet meer dan drie
of vier, van 1829 tot 1844 vijf, on daarna tot 1854
tien Ingenieurs in dienst waren. (Zie verder hier
omtrent het artikel WATERSTAAT). Bovendien
moest, onder den druk van den voortdurenden
geldnood in Nederland, do uiterste zuinigheid wor
den betracht in de uitgaven ten bate van Indië.
Waar nu voor den Waterstaatsdienst uit anderen
hoofde reeds veel moest worden uitgegeven voor
zaken, waaraan onder het bestuur der O. I. Com
pagnie weinig behoefte werd gevoeld, doch die later
zoowel uit een krijgskundig oogpunt als wegens den
producten af voer — gevolg van het Cultuurstelsel
— dringend noodig waren, zooals: gebouwen, wegen,
bruggen, e.d.m., kon op het gebied van bevloeiing
slechts het allernoodigste worden verricht. Onder
deze omstandigheden was het geen wonder, dat van
cene voorafgaande studie, en behoorlijke voorberei
ding der uitvoering, weinig sprake kon zijn. Ingeniours, z.g. „in ambulantcn dienst” werden daar
heen gezonden, waar op het oogonblik hun hulp het
dringendst werd gevraagd. Natuurlijk, dat zij zich
in hoofdzaak moesten bepalen tot het maken van
stuwdammen on andere werken ter plaatse, waar
oorspronkelijk de weggeslagen Inlandsche werken
zich hadden bevonden; dat er geen tijd en geen geld
was voor het doen van bcl.oorlijko opnemingen; dat
kennis van max. of min. dobioten der rivieren, waar
in do werken moesten worden uitgevoerd, ontbrak,
zoodat werken op do gis regel moest zijn. De gevol
gen daarvan waren wederom, dat nauwelijks voltooido dammen bij niet voorziene grooto bandjira
dikwijls to zwak bleken en wegsloegen; dat inlaatsluizcn cn irrigatieleidingen werden gemaakt, bere
kend op debieten, welko slechts bij uitzondering
beschikbaar waren. Het vertrouwen in do capaci
teiten der technische ambtenaren werd door deze
en dergolijke voorvallen, niet weinig geschokt : ten
onrechte werd den Ingeniours verweten, wat slechts
aan hot verkeerde stelsel van workon kon worden
toegeschreven; aan het gobrek aan personeel, on
aan hot gebrek aan middelen. Dat de fout niet was
onbekwaamheid dor toenmaligo technici, bowijst
menig goedgeslaagd werk uit dien tijd, tot stand ge
komen düiir, waar den Ingenieurs voldoende tijd ej\
gelegenheid werd gegeven zich op de hoogto to stol
len van do plaatselijko toestanden. De Brantas- on
Glapanworken werden reeds gememoreerd; do irri
gatie werken in Bagelen, onder leiding van den Inge
nieur G. A. Pet begonnen omstreeks den tyd, dat do
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Ingenieur H. deBruyn zijn Brantaswcrken voltooide,
kunnen als een ander voorbeeld van het bovenge
zegde worden aangehaald; zij mogen gerekend wor
den onder de met zoodanig succes ondernomen
werken, dat Bagelen gcruimon tijd bekend stond als
het klassieke land der technische irrigatie op Java,
Het eerste groote irrigatiowerk, dat tot in zijne
onderdeden geheel technisch wetenschappelijk werd
ontworpen op een grondslag van stelselmatig onder‘ nomen waarnemingen en onderzoekingen, werd in
Demak tot stand gebracht. (Zie het artikel: DEMA'KSCHE WATERWERKEN). De daarmede in
geslagen weg zoude in het vervolg steeds verder
worden bewandeld.
Het is hier de plaats, om in het kort aan te geven,
hoe een technisch bevloeiingswerk gewoon
lijk tot stand komt. Het verschil met de reeds be
schreven inlandse h c bevloeiingswerken zal
daardoor van zelf duidelijk worden.
Zoodra, ten gevolge van welke ovenvegingen dan
ook (b. v. moeilijkheid of onmogelijkheid om de be
staande inlandsclie irrigatie vorken in stand te hou
den; gewenschte uitbreiding der bevloeiing; tegengang van waterverspilling in verband met elders op
tredend watergebrek, e. d. m.) besloten wordt tot
het onder deskundige leiding tot stand brengen van
bevloeiingswerken in eene bepaalde streek, wordt
begonnen met de vervaardiging van kaarten, welke
bestemd zijn om tevens een beeld te geven van de
verticale gesteldheid van het terrein. Daartoe zijn
geuoonlijk uit gebreide waterpassingen noodig. De
uitkomsten dier metingen worden op de kaarten
bekend gesteld, waarna z.g. hoogtelijnen of „tran
ches” kunnen worden ingeteekend: d.z. lijnen vol
gens welke het terrein gesneden zoude worden door
horizontale, op onderling gelijken afstand gedachte
vlakken. Op Java zijn deze kaarten gewoonlijk op
«ene schaal van 1 a 2000 of 1 a 5000; de hoogtelijnen
geven veelal hoogteverschillen van 1.00 M. of 0.50
M. aan. Op de aldus bewerkte kaarten zijn nu de
ruggen en dalen van het in tcekening gebrachte ge
bied duidelijk te herkennen. Gelijktijdig met het
doen der terreinmetingen en het vervaardigen der
kaarten, w'orden verschillende andere voor-onderzoekingen verricht. Debietbepalingen worden gere
geld gedaan, en waterstanden afgelezen, ten einde
zoowel na te gaan hoeveel water in minimum voor
bevloeiing beschikbaar is, als op welken maximum
afvoer moet w'orden gerekend; onderzocht wordt
wat het régime is der verschillende door het gebied
stroomende beken en leidingen; regenwaarnemingen
worden verricht, ook in het op de betrokken waterloopen afwaterend gebergte, om zooveel mogelijk
gegevens nopens den afvoer en de droogteperioden
■ te verkrijgen; veelal is het noodig data te verzame
len omtrent de doorlaatbaarheid der gronden in ver
hand met het te verwachten waterverbruik. Zijn
•eindelijk de kaarten gereed, en de voor-onderzoekingen afgeloopen, dan kan met het opmaken van
bet ontwerp worden aangevangen. In groote trekken
•ongeveer het beloop der tranches volgend, slechts
met zoodanig verhang, dat het voortgeleide water
>eéne passende snelheid verkrijgt, en met vermijding
van te sterke en te vele bochten, die het tracé noodeloos zouden verlengen, wordt nu het hoofdkanaal of
de hoofdaanvoerleiding veelal zoodanig geprojec
teerd,dat daardoor de hoogste grens van het bevloeiingsgebied wordt gevormd. Van dit kanaal gaan ver
schillende vertakkingen uit, die de ruggen van het
terrein zooveel mogelijk volgen: waar een rug zich
splitst, verdeelt zich ook de vertakking. Aldus wordt

het terrein voorzien van een zich nog ondcrverdeelend stelsel van secundaire leidingen, dat do aanlig
gende velden geheel beheorscht, en waaruit het geheele gebied, zonder van verdere kunstmiddelen ge
bruik to maken, water kan verkrijgen/
De gevormde bevloeiingsvakken viuden hunne na- ,
tuurlijke begrenzing in de laagstgelégcn velden der
tusschen de ruggen aanwezige dalen, waarin de afvoorleidingen worden ontworpen. Naarmate do dalen
in elkander uitloopen, vereenigen zich ook de af voor
leidingen, waardoor ten slotte een systeem van leidin
gen ontstaat , dat steeds in vermogen toenemend, uit
mondt hetzij direct in zee, hetzij in enkele hoofdafvoorleidingen:—veelal bestaande rivieren, welke het
overtollige water verder buiten het gebied voeren.
De door de aldus ontworpen afvoerleidingen ingcsloten secundaire bevloeiingsvakken zijn gewoonlijk
tamelijk groot, on do irrigatie-leidingen moeten nog
eene zoo groote capaciteit hebben, dat het zeer be
zwaarlijk zoude zijn, daaruit op eenvoudige wijze
het water zoodanig af te tappen dat elk veld een
evenredig deel van het beschikbaar debiet verkreeg.
Daarom vindt gewoonlijk nog eene ondcrverdeeling
plaats in tertiaire vakken, welke in den regel niet veel
grooter dan ^ 300 bouws zijn (lb = dl 7090 M2)
en die bediend worden door tertiaire aanvocrleidingen
welke haar water ontleenen aan eene secundaire
leiding. Uit deze tertiaire leidingen kan het water
nu direct op de velden worden gebracht. Het leiding
niveau is n.1. bij normaal debiet gewoonlijk 0.15 a
0.25 M. boven het omliggend terrein verheven, zoodat door eene opening in het dijkje te maken, of
door een eenvoudigen bamboekoker er door te ste
ken, water kan worden afgetapt. Om geschikt te zijn
voor de rijstcultuur, dienen de velden nog eene bij
zondere bewerking te ondergaan: zij moeten tot z.g.
„Sawah’s” worden ingericht. De meeste rijstsoorten
moeten n.1. om een behoorlijk beschot te geven ge
durende het grootste gedeelte van den tijd, dat liet
gewas te velde staat, met het ondereinde der sten
gels in het water staan. De rijstvelden moeten dus
horizontaal worden afgevlakt, en door eene kade
worden omgeven, die het mogelijk maakt, het op
de sawah toegelaten water op eene bepaalde hoogte
te houden. In verband met de algemeene terreinhelling wordt het gehcele voor den sawahaanleg en
de rijstcultuur bestemde gebied, aldus omgewerlct
tot eene reeks van terrassen, door dijkjes of z.g.
„galangan’s” in horizontale vakken onder verdeeld.
Op den rug, of langs de hoogstgelegen sawahvelden
stroomt de tertiaire leiding, welke de aangelegen
afdcelingen direct van water voorziet. Door openingen in de galangans stort het water dan op do
lager gelegen terrassen, en op deze wijze wordt het
over het geheele tertiaire vak verspreid. De tertiaire
zoowel als de secundaire leidingen zijn bij hare aanmondingen voorzien van verdeel- en inlaatsluizen,
veelal gekoppeld aan stuwmidd'elen in de leiding,
waaraan het water wordt ontleend, waardoor eene
regeling van het debiet in verband met de water
behoefte mogelijk wordt.
Deze laatste is zeer afhankelijk zoowel van de
mate van doorlaatbaarheid der gronden als van do
soort en den stand van het gewas. Voor de rijstcul
tuur kan op zware gronden gerekend worden, dat
0.8 L. per bouw per sec. gemiddeld noodig is gedu
rende do periode van volle bovloeiing (Pcinaliwerken in Tegal, Demak); voor gronden van lichtere
samenstelling wordt in dat geval veelal op 1.25 h
1.6 L. per bouw per sec. gerekend; bij meer zandigo
geaardheid is 2 L. niet overdreven. Deze cijfers
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golden echter slechts voor vakken van niot al te
kleine oppervlakte; zoodra men daaronder komt,
is dikwijls véél meer noodig. Zoo heeft men bij eenigo
vakken van de Singomcrto werken plaatselijk wel 7
—8 L. per bouw per sec. noodig gevonden. Voor den
aanleg van de kweekbedden is veel meer water noo
dig: bij de Pemali-werken bleek b.v. 42 L. per bouw
per sec. niet overdadig. Dit behoeft geen verwonde
ring te wekken, als men in aanmerking neemt, dat
de droge bodem geheel met water moet worden ver
zadigd, vóórdat dit op het land kan blijven staan;
dat de omliggende velden droog liggen, zoodat ook
zijdelings veel vocht in den grond verdwijnt, e.z.m.
Daar echter de kweekbedden slechts ongeveer 1/10
deel van de totale oppervlakte van elk vak beslaan,
en zij natuurlijk niet allen tegelijkertijd behoeven te
worden aangelegd (waartegen ook in verband met
het beschikbare ploegvee en de plaatselijk aanwezigo
arbeidskrachten bezwaar bestaat), is het voor do
berekening van de capaciteit der tertiaire aanvoerleidingen niet noodig op zulk eene enorme waterhoeveclheid te rekenen. Stelt men b.v. voor den
aanleg der kweekbedden 14 dagen water beschikbaar,
dan behoeft eiken dag slechts voor 1/uo van de op
pervlakte van het geheele vak water te worden ge
geven , of gemiddeld 12/uo L. = 0.3 L. per bouw en per
secunde, gerekend over de totale oppervlakte van
het bcvloeiingsvak. Dikwijls hangt de waterbehoefte
af van allerlei toevallige oorzaken: het achterlijk
blijven van het gewas op de eene plaats, tegenvallers
bij de bewerking elders, enz. In de praktijk is nu
gebleken, dat het bij vakken van -jh 150 bouws
oppervlakte en grooter, niet noodig is met dcrgclijke
toevallige omstandigheden verder rekening te hou
den, en dat eventueele meerdere of mindere water
behoefte door oordeelkundige maatregelen zoodanig
binnen een dergelijk vak kan worden gecompenseerd,
dal de waterverstrekking per bouw aldaar, steeds
gelijk kan worden gesteld aan de gemiddelde ver
strekking over het geheele gebied, als dit in dezelfde
cultuurphasc zoude vcrkccrcn. Vandaal’, dat bij de
bepaling van de grootte der bevlociingsvakken, liefst
geen tertiaire vakken, véél kleiner dan 150 bouws,
moeten worden ontworpen. In hoeverre de noodige
walerhoeveelheid in een dergelijk vak verband
houdt met de cultuurphasc, kan blijken uit de vol
gende opgave, ontleend aan het rcgl. op de watcrvcr. trekking bij de Pemali-werken. Aldaar wordt
gegeven voor den aanleg van kweekbedden 0.3 L.
per bouw per sec. gedurende 14 dagen (gerekend
over de geheele bcvloeibare oppervlakte van het
vak); daarna voor het plantklaar maken gedurondo
42 dagen 1 L. en voor den vorderen duur van de rijst
cultuur 0.8 L. p. b. p. s., welke hoeveelheid cenigszins kan worden verminderd, naarmate bij het verder
rijpen de waterbehoefte afneemt. In verband mot do
omstandigheid, dat andere gewassen slechts perio
dieke bevochtiging vereisehen, is de waterbehoefte
per vak daarvoor geringer. Zoo werd bij de Pemali werken gerekend^ voor maïs en daarmede overeen
komende gewassen: 0.25 L. p. b. p. s.; voor suiker
riet gedurende do grondbewerking 0.15 L. p. b. p. s.,
on daarna eveneens 0.25 L. Voor streken, welke we
gens andere bodemgeaardheid ook voor de rijst
cultuur meer water noodig hebben, kan bij benade
ring voor ovengenoemde cultures de to verstrekken
hoeveelheid naar evenredigheid worden verhoogd.
Op het noodige quantum water is voorts nog van
invloed de ligging der gronden in de vlakte of in het
gebergte. Over het algemeen is men het er over eens,
dat onder overigens gelijko omstandigheden van bo
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demgeaardheid en cultuur, de bevloeiing in de berg
streken méér water vereischt dan in de vlakte, doch
eene vaste verhouding schijnt bezwaarlijk aan te ge
ven. Do meerdere of mindere helling van het terrein,
de verdamping, en de grondwaterstand spelen hierbij
ongetwijfeld een rol. De hiervóór genoemde cijfers
hebben betrekking op irrigaticgebieden in de vlakte.Nadat de waterbehoefte voor een tertiair vak is.
vastgcsteld, kan overgegaan worden tot de bepaling,
van het maximum debiet der secundaire leidingen,,
waaruit in verband met de toe te laten snelheid —
voor gronden van de gewoonlijk voorkomende vast
heid ^ 70 c.M. per secunde—, de afmetingen en het.
verhang, der verschillende panden kan worden berekendjls het terreinverhang grooter dan het toe te
laten Verhang in de leidingen, dan moet het over
tollig verval op enkele punten worden geconcen
treerd, en aldaar door stortdammen worden opge
nomen. Uit de voor de secundaire leidingen noodige
waterhoeveelheden, kan nu wederom het debiet van
het hoofdkanaal worden berekend, en daarmede de
afmetingen van dit laatste worden bepaald. Het isniet steeds noodig dat het max. debiet der hoofd
leiding of van eene sec. leiding in eenig pand gelijk
is aan de som der maxima debieten van de stroom
afwaarts nog aftappende sec. of tert. leidingen; door
n.1. de tertiaire vakken in eenige groote groepen
samen te voegen (op Java veelal „golongan’s” ge
naamd : een naam die verband houdt met de omstan
digheid, dat deze groepen in opvolgende jaren beur
telings het eerste bevloeiingswater verkrijgen), —
welke golongans natuurlijk niet uit aan elkander
grenzende tert. vakken behoeven te bestaan — en
daarin de cultuur met eenige weken tusschenruimte
te doen aanvangen, kan somtijds worden bereikt
dat voor de eene golongan de periode van max.
waterverbruik reeds is afgcloopen, als die voor eene
andere nog moet aanvangen. Doch ook al is dit niet
mogelijk of wenschelijk, dan nog heeft bovenbedoel
de indecling enkele groote voordeelen. Met het oog
op de beschikbare werkkrachten bij de grondbewer
king en den oogst, is het dikwijls noodzakclijk om de
cultuur zoodanig in to richten, dat de genoemde
werkzaamheden niet over het geheele gebied in een
to kort tijdvak moeten afloopen. Ook is door eene
cultuurregcling als boven bedoeld de vereischte
waterhoeveclheid voor het geheele gebied niet dade
lijk in haar geheel noodig, en kan dus do bewerking
van do eerste golongan reeds aanvangen, zoodra de
rivier, waaraan het water moet worden ontleend,
het daartoe noodig debiet bij den aanvang van den
Westmoesson beschikbaar heeft, terwijl eerst ge
leidelijk, naarmate de verdere golongans in cultuur
komen, grootere debieten noodig, doch dan ook aan
wezig zijn. Vervolgens is de maximum hoeveelheid
slechts gedurende korter tijd noodig, en is het dus
voldoende, dat het normalo westmoesson-rivierdebiet slechts zóó lang duurt als de tijdruimte, gedu
rende welke alle golongans gelijktijdig do max.
waterbehoefte hebben: een tijdruimte welke korter
is dan de periode van max. waterbehoofte voor ééne
golongan. Een gevolg hiorvan is, dat mot een dierge
lijke regeling een grootere oppervlakte kan worden
bevloeid met een bepaald beschikbaar debiet, dan
zonder haar mogelijk zoude zijn. Het zoude te ver
voeren hier in mcordoro bijzonderheden omtrent
deze regelingen to treden. Daarvoor moge worden
vorwezon naar enkelo publicaties, aan het slot van
dit artikel te noemen.
Er is nog een geval, waarin de capaciteit van eone
leiding niet steeds berekend bohooft to zijn op do
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max. hoeveelheid, welke bij volle bevloeiing noodig
«oude zijn. Dit is, als verwacht mag worden, dat in
hot bevloei’ngsgeb’ed suikerfabrieken zullen worden
opgericht on daardoor een deel der rijstvelden aan
den fabrikant zal worden verhuurd voor de suikerriet cultuur, waarvoor in den Westmoesson — d.i.
juist in den tijd dat voor de rijst volle bevloeiing vereischt wordt — geen water noodig is. Dan wordt wol
eens (o. a. bij de Pemali-werken is dit geschied) aangenomen, dat bij een vak van 200 bouws en kleiner
het zal kunnen voorkomen, dat daarin geen enkele
riettuin aanwezig is, terwijl verwacht mag worden,
dat op een aaneengesloten gebied van ± 1000 bouws
steeds ongeveerde max.toegestaneaanpIant,stelb.v.
van 20 % der oppervlakte, aanwezig zal zijn. Voor
rakken tusschen 200 en 1000 bouws, kan dan een
minimum rietaanplant worden gesteld, gelijkmatig
toenemend van 0—20 % der oppervlakte, on in verband daarmede, de max. capaciteit der leidingen
worden bepaald regelmatig afnemend van het voor
vólle bevloeiing vereischt debiet bij vakken van 200
bouws en kleiner, tot 0.8 van die hoeveelheid bij aaneengesloten complexen van 1000 bouws en grooter.
Tot nu toe werd uitsluitend gehandeld over de
bepaling van het tracé, de afmetingen, en de capaciteit der leidingen voor zoover die binnen het bevloeiingsgebied zijn gelegen, alwaar de waterspiegel
dus in het algemeen slechts weinig onder of boven
het omliggend terrein is verheven. Het rivierbed is
echter veelal zeer diep in het terrein ingesneden,
zoodat directe wateronttrekking daaraan zonder
kunstmiddelen onmogelijk is. Opdamming tot Ierreinshoogte is gewoonlijk niet aanbevelenswaardig:
vooreerst zou de dam zeer hoog en kostbaar worden,
rnaar ook zouden bovenstrooms dijken noodig zijn
<die, duur in aanleg en onderhoud, bovendien voortdurend aan gevaar van doorbraak bij bandjir zou•den zijn blootgesteld. Gewoonlijk wordt dus van af
het eerste aftappingspunt der leiding het hoofdkanaai ongeveer evenwijdig aan de rivier (d.i. dus in
•eene richting, hoofdzakelijk loodrecht op de tranches)
naar boven doorgetrokken. Het verhang, in dit ge■deelte noodig om nog eene voldoende snelheid te verkrijgen, is als regel geringer dan het rivier- en terreinverhang, zoodat het kanaal, stroomopwaarts steeds
dieper in het terrein ingesneden, ten slotte op ongeveer gelijk peil komt met den waterspiegel in de rivier. In die buurt wordt eene geschikte plaats gezocht voor den bouw der prise d’eau: de inlaatsluis
voor het hoofdkanaal. Bij de meeste rivieren op
Java is de afvoer in den drogen tijd en veelal ook
nog in het begin van den westmoesson zóó gering,
dat dan hot geheele beschikbaar debiet voor bevloeiing moet worden afgetapt; het is dan onvermijdelijk
om beneden strooms van de inlaatsluis een stuwdam
in de rivier te bouwen, die al het beschikbare water
door die sluis dringt. Deze dam behoort overigens
zoo te zijn ingericht, dat bij bandjirs het overtollige
water daarover kan worden afgevoerd, zonder dat
de oevers overstroomen, of schade wordt aangericht
aan de belendingen. Bij hoog water wordt — ten
dccle langs den bodem rollend — veel zwaar materiaal (rolsteenen, grint, grof zand, etc.) afgevoerd,
dat weldra het rivierbed bovendams geheel tot damskruin zoude hebben gevuld, en de inlaatsluizen zou
hebben verstopt, als daartegen geen maatregelen
werden, genomen. Spuisluizen zijn dus noodig van
zoodanige capaciteit, dat bij opening daarvan een
stroom ontstaat van voldoende sterkte om in het
losse materiaal een geul voor de inlaatsluizen open te
schuren. Dergelijke inrichtingen mogen evenmin ont- '

breken in hot eerste gedeelte van het hoofdkanaal,
want ook daarin komen bij grooto riviorafvoeren veel
vaste stoffen terecht, die grootendecls in de eerste
kanaalpanden tot afzetting geraken. Waar het hoofd
kanaal andere waterloopen kruist, b. v. van hoogcr
terrein afstroomendo beken, moeten evenzeer kunstwerken worden gebouwd, hetzij aquaducten of syphons, waardoor het kanaal over, of onder de beek
door, wordt gevoerd, dan wel duikers of syphons, die
do beek onder het kanaal door leiden. Bruggen over
aan- of afvoerleidingon mogen, waar wegen worden
gekruist, niet ontbreken.
. Naarmate de denkbeelden omtrent de Rcgeeringstaak en omtrent de bestemming, te geven aandoopbrengsten der koloniale inkomsten, zich geleidelijk
wijzigden, en de overtuiging veld won dat vermeerdering der volkswelvaart met alle beschikbare raiddelen moest worden bevorderd, vond het irrigatiewezen steeds toenemende belangstelling, en werd —
vooral sedert de oprichting der z. g. „Irrigatie
brigade” bij eene reorganisatie van den Waterstaatsdienst in 1885 —- volgens de zooeven uiteengezette beginselen eene steeds toenemende werkzaamheid op irrigatiegebied ontwikkeld. Tot den werkkring van die brigade behoorde de volledige voorbereiding, volgens een door den Directeur der B.O.
werken vastgesteld plan, der bevloeiing van alle
Gouvernementslanden, die voor den rijstbouw in
aanmerking kwamen. Zij zoude daartoe in de eerste
plaats de bestaande gebrekkige waterleidingen verbeteren, daarna de bevloeiing van daarvoor vatbare
terreinen in zwaar bevolkte streken organiseeren en
ten laatste irrigatiewerken ontwerpen voor braakliggende of woeste gronden in weinig of niet ho
volkte gebieden. Evenwel zouden alleen opnemingen, waarnemingen, en proeven gedaan worden, en
voorstellen worden opgemaakt voor irrigatiewerken;
de uitvoering zou echter door den z. g. „algemeenen
dienst” geschieden. Intusschen werd de organisatie
op deze wijze slechts zeer kort gehandhaafd, on werd
de irrigatiebrigade al spoedig geheel opgeheven, en
samengesmolten met de technische afd. E. van het
Departement. Het door de irrigatiebrigade begonnen
werk werd echter onder leiding dier Afd. E. voortgezet. Tal van onderzoekingen worden aangevangen on
voorbereidende maatregelen getroffen voorden aan
leg van nieuwe-, en het uitbreiden of verbeteren van
reeds bestaande irrigatie-werken. Het mag niet ver
wonderen dat hierbij, vooral in den aanvang, toen
nog alles a. h. w. van onder af moest worden opgebouwd en geone of onvoldoende gegevens voorhanden waren, wel eens werd mlsgetast; dat op sommigo plaatsen begonnen werd met uitgebreido ter
rcinmetingen, terwijl later uitkwam dat nieuwe irrigatiewerken aldaar hetzij onuitvoerbaar, hetzij to
kostbaar in verband met hot nut zouden worden, of
wel door gebrek aan personeel vooreerst toch niet
voor uitvoering in aanmerking konden komen, zoodat het meer en meer noodig bleek, eene raming op
te maken van de kosten, die verbonden zouden zijn
aan de uitvoering der werken, waarvoor opnemingen
ondei'handen waren. Eene dergelijke raming werd op
last van den in 1889 als Directeur opgetreden Hoofd ingenieur M. J. van Bosse samengesteld en het resultaat daarvan aan de Regeering aangeboden. Het is
belichaamd in het z.g. „Algemeen Irrigaticplan”, dat
overgelegd werd bij de Memorie van Toelichting tot
de Indische Begrooting van 1891. Deze benaming
heeft wel eens tot misverstand aanleiding gegeven,
Do bedoeling toch van dit plan was niet om een over
zicht te geven van alles wat nog op irrigatiegebied
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te doen viel, en een programma op te maken van do
volgorde, waarin de werken al naarmate van hunne
urgentie zouden moeten worden uitgevoerd, doch
uitsluitend, om te geven eene samenvoeging en ra
ming van kosten van al die werken, waarvoor opne- ■
mingen aanwezig waren, en die voor uitvoering in
de naaste toekomst geschikt werden geacht. Dit
waven te zamen een 16-tal, waaronder de Demakscho
waterwerken on het (veel kleiner) ontwerp tot irri
gatie uit de kali Kening, welke beiden ongeveer vol
tooid waren, niet meer waren medegerekend. De
kosten van dit plan, hetwelk voorzag in de bevloeiing van rond 577300 bouws, waren voor wat be
treft de na 1890 nog gevorderde uitgaven, geraamd
op rond ƒ 35.525.000.— Later werden enkele wer
ken afgevoerd, doch nog meer eraan toegevoegd, zoo
dat langzamerhand het plan zoodanige uitbreiding en
wijziging onderging (in 1907 waren van de 16 oor
spronkelijk bedoelde gebieden slechts eeen drietal
overgebleven, waarin nog werken onderhanden wa
ren), dat het voor de thans in studie zijnde werken
zijne beteekcnis heeft verloren.
Hoezeer de bemoeienis van den technischen dienst
met de irrigatie in den loop der jaren is toegenomen,
kan eenigszins blijken uit de volgende gegevens, af
geleid uit eene Staat, voorkomend in het Verslag
over de B. O. werken over het jaar 1910.
In genoemd jaar dan, was eene oppervlakte van
687.796 bouws bevloeid door middel van permanente
irrigatiewerken. Daarvan was:
293.297 bouws bevloeid door werken, waarvan de
aanleg vóór 1885 was aangevangen.
102.279 b. door id, aangevangen in 1885—1895.
171.780 b. door id, aangevangen in 1895—1905.
69.147 b. door id, aangevangen in 1905—1910.
38.493 1), over kleine gebieden verdeeld, en
12.800 b. door particulieren aangelegd.
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Voor eene juiste appreciatie dezer cijfers, moeten
echter do volgende bijzonderheden in het oog wor
den gehouden: De uitdrukking: „bevloeid door
middel van permanente irrigatie werken” wil niet
zeggen, dat technisch het geheele net van aan- en
afvoerleidingon onberispelijk moet worden geacht,
doch heeft hier eene veel minder ver reikende beteekenis. Daarmede is alleen bedoeld, dat ten minste
de hoofdwerken: prise d’eau en eenige voorname
hoofdverdeelpunten, van permanenten aard zijn,
zoodat althans aan zeer enkele der ernstigste be
zwaren, verbonden aan een inlandsch bevloeiingsstelsel, is tegemoet gekomen. In verband daarmede
geven dan ook de gemelde cijfers geen geheel volle
dig beeld van den omvang der werkzaamheden, in
eenige periode verricht, daar wel de aanvangsdatum
van do technische bemoeiingen is vermeld,doch deze
werkzaamheden dikwijls jaren achtereen geleidelijk
zijn voortgezet, en verdere verbeteringen in den toe
stand slechts zeer langzaam tot stand kwamen. Dit
geldt vooral van de groote werken, in de eerste periodo (van vóór 1885). Om slechts enkele voorbeel
den te noemen, werden daarbij gerekend 29.980
bouws voor werken in de res. Batavia, waarvan de
aan vang werd aangegeven respi'nï^ïTTSO; ± 1800;
en + 1836; terwijl do beëindiging eerst werd gesteld
in 1900. De werken voor 54 980 bouws in het Sindopradja- en Dootamati gebied in Cheribon duurden van 1857—1909; die voor de 61.900 bouws be
slaande Domaksche waterwerken van 1853—1894.
Een staat gevoegd bij hot verslag over de B. O. wer
ken voor 1910 geeft een overzicht van alle irrigatie
werken in den loop der jaren aangevangen. De staat
omvat 210 werken, terwijl op een bijgevoegde kaart
de ligging duidelijk is aangegeven. De onderstaande
tabel geeft een overzicht van do belangrijkste dier
werken, nl. van die welke een grooter uitgestrektheid
dan 10.000 bouws bevloeien.

687.796 b.
Staat van Bevlooiingsgebieden, grooter dan 10.000 bouws, waarvoor permanente
werken in gebruik genomen of in aanleg zijn.

!
Residentie.

Bantam
BataviaJ)

Cheribon

Pokalongan 2)

Be
Naam v/d rivier,
Jaar van
vloei
waaruit wordt
aanleg
der werken. de Opafgetapt.
pcrvl.

Naam van het Bevloeiingsgebied of van
het Irrigatiewerk.

i Tjioedjoeng werken

i

in aanleg

46680

Tjioedjoeng

I
|

Gouvememontswatcrleidingen
(Oosterslokkan, Wester- ±1750—1900 29980
slokkan, Angkcc)
I Sindopradja- en Dootamati werken
Menenteng werken

Tjiliwong
Tji Sedani
Angkee

1857—1909
1878—1882

54980
11166

Tji Manok
Tji Sangaroong

Djengkcllok werken

1904—1910

10080

Djengkcllok

Pemali werken

1893—1903

44370

Pomali

in aanlog
1900—1906
1896—1906
1900—1906
I in aanleg

26470
12381
12117
13469
16363

Gocng
Ramboot
Waloeh
Tjiomal

Goeng werken
Ramboot werken
Waloeh werken
Tjomal werken
Genten g-Sragigebied

Aanmerkingen.

l) In de Res. Bata
via is tevens nog de
bevlooiing op do z. g.
Pamanoekan- en Tjiasom landen, van
particuliere zijde tot
stand gebracht, en ±
10.000 bouws omvat
tend, te momoreeren.
2) Met meerdere
werken van geringer
ómvang medegere
kend, beslaan do irri
gatie werken in Pekalongan een aaneenge
sloten gebied van rond
156.000 bouws.
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Fi
Residentie.

Semarang,

Naam van het Bevloeiingsgebied of van
het lrrigaüewerk.

Demaksche waterwerken | 1853—1894
Bodriwerken

Soerabaja
f •

BeJaar van
Naam v/d rivier,
vloei
waaruit wordt
aanleg
de Opafgetapt.
der werken.
pervl.

Brantas-delta werken:
I a. Goebeng-Goenoengsarigebied
b. Sidoardjodcltagebied

in aanleg

61900
j 21205

1895

136371

1857

45274

\ j

Madioen

Kediri
Besoeki3)

!

’

:
i

!

5*
I

i

i

f

*
,
;
*
■

Gebied v.h. Madioenkanaal c.a.
Waroedjajeng-Kertosono werken
Sampean werken
Bedadoeng werken

in aanleg j 22308
1900—1908 2387SI
1875—1901 15185
in aanleg j 239201

Aan het bovengenoemd Verslag wordt voorts nog
het volgende ontleend:
In 1910 waren nog in uitvoering werken voor de
bevloeiing van 241.027 bouws, terwijl permanente
werken in studie of voorbereiding waren voor 486.129
bouws, waarvan 149.949 bouws nog geheel onbe
vloeid waren. Uit een ander staatje, in meergenoemd
verslag voorkomend, zij verder nog alleen aange
stipt, dat op een totaal van bijna 4.000.000 bouws
in cultuur gebrachte gronden, voor ruim 2.000.000
bouws nog geen plannen tot verbetering of uitbrei
ding der bevloeiing ter sprake waren gekomen, doch
dat voor bijna de helft reeds werken waren uitge
voerd of onderzoekingen waren verricht. Daaronder
waren plannen voor ruim 424.000 bouws, waarvan
voorloopig dan wel voor goed, om verschillende
redenen werd af gezien. Het meest bekende daarvan
is wel dat voor de irrigatie der Solo-vallei, hetwelk
beoogde de bevloeiing van 223.000 bouws, doch
waarvan de uitvoering — hoewel reeds een vrij aan- _
zienlijk bedrag was verwerkt — werd gestaakt in ver
band met financieele tegenvallers en gerezen twijfel
nopens de rentabiliteit en met de allengs op den
voorgrond tredende meening, dat op andere min
kostbare wijze, aan de behoeften tot verbetering
der toestanden aldaar, voldoende kon worden tegemoet gekomen. Nadere bijzonderheden omtrent dit
werk zijn te vinden in het Verslag, in 1900 door eene
ter zake ingestelde Commissie van advies uitge
bracht.
De volgende cijfers zijn ontleend aan het koloniaal
Verslag over 1914:
Op het einde van 1913 waren op Java (met uit
zondering van de z.g. „Vorstenlanden”) 2.221.628
bouws gronden in gebruik als bevloeide sawah’s,
tegen 1.028.199 b. sawah, welke uitsluitend van
regen afhankelijk waren, en 67.883 bouws moeras6awah’s. Voorts waren er nog 2.002.691 b. z. g. „tegalvelden”, d. z. onbevloeide, niet geterrasseerde
bouwvelden. Te zamen dus 5.320.401 bouws geregeld
in cultuur gebrachte gronden, gevende eene vermeer
dering in vergelijking met 1912, van 300.736 bouws,
n' ‘ of™4’!'905 b'bevloeide —21.680 b. onbevloeide
velden)0
m°Qn* 8awah’8> en 221.973 b. tegalIn 1913 was een bedrag van ƒ 2.465.500 verwerkt
voor de voortzetting van een 17-tal reeds vóór dat

Aanmerkingen.

Serang en Toen
tang
Bodri

3) De Bedadoengwerken maken een on
derdeel uit van een
Soerabaja rivier nog in voorbereiding
zijnd grooter plan, de
Brantas
bevloeiing van Z.W.
Djember en Z.O. Loemadjang (res. PasoeMadioen rivier
roean) omvattend, ter
oppervlakte van ^
79.400 bouw», en aan
Brantas
meerdere rivieren wa
Sampean
ter ontleenend.
Bedadoeng

jaar begonnen groote bevloeiings- of afwaterings
werken. Voor verbetering van bestaande of aanleg
van nieuwe irrigatiewerken van kleinen omvang,
werd ƒ 2.962.822.— uitgegeven .
Bovendien werd nog ƒ 1.502.953, verwerkt aan
werken ten laste van de z.g. „hulpverschaffingsfondsen” (maat regelen in het belang der economische
ontwikkeling). Voor opneming- en projectwerk was
uitgegeven ƒ 384.000; voor herstellingen ƒ 292. 567.
Onder deze bedragen komen ook voor diverse wer
ken op de Buitenbezittingen, alwaar voornamelijk
in de laatste jaren, eene toenemende bemoeiing van
den technischen dienst met de bevloeiingsaangelegenheden valt op te merken. Het gewoon onderhoud
vereischt evenzeer aanzienlijke bedragen. In 1911
werd daarvoor, volgens het Verslag der B. O. wer
ken, uitgegeven / 375.328.—
Bij de verschillende onderzoekingen, noodig ton
behoeve der voorbereiding van nieuwe irrigatie
werken, bleek steeds weder de noodzakelij le
lie i d van het nemen van maatrege
len om verbetering te brengen in
hot beheer van —, en het toezicht
op do reeds bestaande bevloei! ni geny
" ’ door de Bruyn was dit ingezien, en ter
Reeds
sprake gebracht toen hij in 1872 zitting kreeg in ee
ne commissie, ingestcld tot het ontwerpen eener re
geling van het irrigatiewezen op Java, doch het tijd
stip waarop het Verslag dier Commissie werd uitgebraeht (waarbij o.a. in overweging werd gegeven
eene indceling van Java in stroomgebieden als een
heden in zake van Waterstaats-bemoeiingen), was
weinig geschikt voor de uitvoering van denkbeelden
die aanzienlijke offers van de schatkist konden ver
gen : de Atjeh-oorlog kostte steeds méér, en de ba
ten uit de Gouv. koffiecultuur, die een zeer belang
rijk deel der inkomsten vormden, namen steeds af.
Voorloopig bleef de zaak dus rusten om eerst in 1886
weder opgevat te worden door den Directeur Jans
sen van Raay ,die in genoemd jaar het denkbeeld
ter sprake bracht eene proef te nemen met de i nstelling eener I r r i g a t i e-A f d e e 1 i n g,
omvattende de residentie Banjoemas en de toen
malige (later met Kedoe vereenigde) residentie
Bagelen. Het hiermede beoogde doel was de ver
krijging eener betere regeling van het beheer over
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en het toezicht op de irrigatiewerkcn. Hij vond hier
voor steun bij den resident van eerstgenoemd ge
west, Burnaby Lautier, die door eigen aanschou
wing kon oordeelen over den verwaarloosden toe
stand der in genoemde residenties aanwezige be
vloeiingswerken. Van de, door het initiatief van
Ingenieur Pet indertijd tot stand gekomen, doch
meerendeels door of met behulp der bevolking ge
bouwde gemetselde kunstwerken, als stuwen, inlaat sluisjes, overlaten, enz., verkeerden niet minder dan
^ 60 % in geheel vervallen staat, of waren door ver
wildering der leidingen geheel nutteloos geworden,
zoodat in de noordelijke districten het water ver
morst werd, waaraan in het Zuiden zoo dringende
behoefte bestond. Als gevolg hiervan, was de be
vloeide oppervlakte in 20 jaren tijds van ruim
114.000 bouws verminderd tot ruim 91.000 bouws,
en dit, ondanks het feit dat de bevolking in het
zelfde tijdvak met 300.000 zielen toenam. Do voor
stellen van genoemde autoriteiten, benevens het
oordeel daarover van den Resident van Banjoemas
werden in verband met enkele daartegen geopperde
bezwaren door de Regeering gesteld in handen eener
Commissie, bestaande uit den Hoofdinspecteur der
Cultures, Mr. H. Kuneman, den Resident van Bagelen Burnaby Lautier, en den Ingenieur der le kl.
van den Waterstaat H. van Berckel. Deze commis
sie, die in Juni 1887 verslag uitbracht, achtte eeno
Irrigatie Afdeeling als bedoeld niet alleen mogelijk
en bestaanbaar, doch de oprichting zelfs in de hoog
ste mate gewenscht en sprak zelfs de verwachting uit
dat na geleidelijke verbetering der regeling aan de
hand der ervaring, de uitslag van de proef zoude
leiden tot het ook elders op Java inrichten van Irri
gatie- Afdcelingen. Naar aanleiding van dit advies
werd daarop de Irrigatie-Afdeeling Scrajoc opge
richt, welke met 1 Jan. 1889 in werking trad. Nadere
bijzonderheden dienaangaande bevat het Verslag
der B. O. werken over 1910; hier wordt volstaan
met de opmerking, dat de verwachtingen der Com
missie ten volle werden vervuld, en dat sedert
steeds verder op den ingeslagen weg is voortgegaan.
Successievelijk werden, na eerst als proef te hebben
gewerkt, de Afdeelingen Serajoe, Brantas, en Scrang
definitief ingesteld, weldra gevolgd door de Afdcelingcn Pekalen-Sampean; Pemali-Tjomal; de Sectio
Madioen dor toekomstige Afdeeling Solo-rivicr; en
de In-. Afd. Tjimanoek. Bij het thans vigeerend
Waterslaats-Reglement (Besluit van 3 Maart 1910
No. 30, fnd. St. no. 177) is aan deze materie do
noodige aandacht gewijd. Do dienst der Ir
rigatie Afdeelingen wordt aldaar om
schreven als te zijn in de eerste plaats een exploi
tatiedienst, omvattende hctbehcerderrivicren on an
dere openbare wateren, der bevloeiingen en afwate
ringen, en van alle werken, welke tot aan-on afvoer
of keering van water, dan wel voor de binnenscheep
vaart dienen, — een en ander voor zoover dit door
den Directeur der B. O. werken niet wordt opgedra
gen aan den Algemeenen Dienst, dan wel wordt over
gelaten aan locale besturen, de bevolking, of bijzon
dere lichamen en personen, in welke laatste gevallen
deze dienst zich bepaalt tot het aan ’s Lands Wa
terstaat opged ragen toezicht op de wijzo, waarop
dit beheer wordt gevoerd. (Art, 3). In art, 8 wordt
bepaald, dat Irrigatie Afdeelingen voorloopig alleen
worden opgericht op Java en Madoera, en wel, naar
gelang de behoefte daaraan blijkt. Do grenzen wor
den in den regel zoodanig bepaald, dat clko Afdeeling
slechts volle stroomgebieden omvat. Uit eeno bij
bovengenoemd Stb. gevoegde schetskaart blijkt dat
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het in de bedoeling lag, successievelijk 15 dergelijke
Afdeelingen in het leven te roepen. Door samen
voeging van twee Afd. in' Oost-Java, is dit aantal
thans voorloopig op 14 bepaald, waarvan, zooals
hiervóór reeds bleek, reeds 6 geheel, en ééne gedeel
telijk, in werking. Waar nog geene Irrigatie Afd. is
ingesteld, maar eenig meer beperkt gebied een met
dien eener zoodanige instelling overeenkomstigen
dienst vordert, wordt deze laatste georganiseerd
onder den naam van: „Technisch Waterbeheer”.
Dit beheer volgt zoo na mogelijk de voor den dienst
der Irr. Afd. gestelde regelen, doch behoort tot den
z. g. „Algemeenen Dienst”. Artikel 9 regelt de ver
houding van do Chefs der Irrigatie Afdeelingen
tot de Residenten. De Hoofden van Gewestelijk
Bestuur voeren, ieder voor zijn gewest, het beheer
en het administratief toezicht over den dienst der
Irr. Afd. Over belangrijke aangelegenheden betref
fende waterbeheer en waterverdeeling wordt echter
het advies ingewonnen van den Chef der betrokken
WaterstaatsAfdeeling. AJs Chef der Irr, Afd. treedt
op een Ingenieur van den Waterstaat.
Ter beantwoording van de vraag hoever de
bemoeiingen van den technischen
dienst met de irrigatiebe langen
zich uitstrekken, moge worden verwezen naar de
instructie voor den Chef der Afd. Serang, in haar
geheel voorkomend in het verslag der B. O. W. over
het jaar 1910.
Omtrent den invloed, dien de irrigatie o p
de economische toestanden heeft uitgeoefond, zijn nog weinig positieve gegevens gepubli
ceerd. Dat die invloed gunstig is, wordt algemeen
erkend. Meer verschil van gevoelen bestaat omtrent
de vraag, of uit een financieel oogpunt beschouwd,
de aanleg van irrigatie-werken direct rendabel kan
worden geacht. Do vermeerdering van inkomsten
voor de bevolking bestaat voornamelijk in de min
dere kans op oogst mislukkingen, grootere opbrengst
van bevloeide velden, gelegenheid tot het planten
van tweede gewassen na den rijstoogst (in den Oost
moesson) en in do voordeelen verbonden aan do
oprichting van Europcesche landbouw- en fabrieksondernomingen (Suikerfabrieken). In eenerecente pu
blicatie nopens de Pcnmli-werken — die eene opper
vlakte van rond 46500 bouws bevloeien — werd be
cijferd, dat do voordeelen door de bevolking ver
kregen uit den aanleg dier werken (welke tot stand
kwamen voor een bedrag van rond /2.309.000)gesclmt
kunnen worden op eene gemiddelde jaarlijkscho
vermeerdoring aan inkomsten van ƒ 975.000 tot
ƒ 1.500.000, doch dat de directo voordeelen voor het
Gouvernement slechts ^ 0.7 % van het aanlegkapitaal uit maken; een gevolg van de omstandig
heid, dat van een bolastingverhooging na voltooiing
der werken nog niot was gekomen. De gemiddelde
opbrengst van do technisch bevloeide sawah’s
binnen het bcvlociingsgebied bedroeg 37.6 picol
droge padi per bouw, tegen ^ 30 pic. op de bevloeide
sawah’s buiten het Pcmaligebied. Bij de van regen
afhankelijke grondon vóór do tot standkoming van
genoemde werken, moest gemiddeld ^ 25 % van de
landrento opbrengst worden af geschreven, voorname
lijk door allerlei ziekten on plagen ontstaantengevolgo
van watorgebrok: na het tot stand komen der
irrigatie-werken daaldo do afschrijving tot gemiddeld
3 %. (padi = rijst in do aar; 1 picol = ^ 61.5 K.G.).
Literatuur. Bovloeiingon, door J. E. do Meyier,
’s-Gravenhago 1891 (uitmakondo afd. VII v.h. l°deol
der „Watorbouwkundo” uitgegeven onder leiding
der Hooglcerarcn Honkot, Sckois en Telders). —
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Jaarverslagen over de Burgerlijke Openbare Werken
in Ned.-Indië, waarvan eene afdeeling aan de irri
gatie is gewijd. — „Verslag van de Commissie van
advies nopens de Werken in de Solo-Vallei” (ver
schenen in 1900). - J.Homanvan der Heide: Beschou
wingen aangaande Volkswelvaart en het Irrigatiewezen op Java, 1899; en: Economische Studiën en
Critieken met betrekking tot Java, 1901. — Aménagement des Eaux a Java. Irrigation des rizières.
Rapport par leCapitaine F. Bemard. Paris, 1903. —
Deel Vil® van het: Onderzoek naar de mindere
welvaart der Inlandsehe Bevolking op Java en
Madoera. Overzicht van de uitkomsten der ge
westelijke onderzoekingen naarde Irrigatie, 1910. —
v,Ned.-Indië” uitgegeven onder leiding van H.„Colijn
v'/(l912) Hoofdst. Bevloeiing door H. J. W. van La wiek.
'
— „Rapport der Commissie betreffende de Waterverdeeling in de afdeeling Demak (Batavia, Lands
drukkerij, 1913) opgesteld door H. H. A. G. Lamminga en P.deRoo de la Faille met bijlagen bewerkt door
den Heer H. C. H. de Bie. — Artikelen in tijdschrif
ten: a. Indische Gids. Jaargang 1886 en
1887. De rijstcultuur op Bali, door F. A. Liefrinck
— 1894 v. Kesteren. De productiviteit van irrigatiewerken. —1896. De verbeteringen van het irrigatiewezen op Java, door F. A. Liefrinck. —1897. De
bevloeiingswerken op Java, door A. P. Melcliior. —
b. Tijdschrift v. h. Kon. Instituut
van Ingenieurs, Afd. Ned.-Indië.
1876/77 Een Indische benedenrivier, door J. E. de
Meyier. — 1883/84 Bijdrage tot de hydrographie v.
Indramajoe, door R. A. v. Sandick. — 1886/87
Verbetering en uitbreiding der bevloeiing uit de
kali Amprong, Afd. Malang. — De Menenteng-water
leiding in het district Losari der Res. Cheribon. —
1888/89 Bevloeiing uit de kaliKening.— 1891/92.
De waterwerken in de afd. Demak, door L. H. Slinkers met aanteekeningen door J. E. de Meyier.—
1893/94. Aanteekeningen omtrent de werken tot
bevloeiing der Tjihea vlakte, door W. Elenbaas. —
Bevloeiing uit de Waloeh, door J. Nuhout v. d. Veen.
— 1903/04. De werken tot bevloeiing der Tjiheavlakte in de Rs. Prcanger Regentschappen door L.
H. Slinkers en E. H. Karsten. — c. Tijdschrift
v. h. Kon. Instituut v. Ingenieurs
(N = Notulen, V = Verhandelingen) de Bruyn,
Nota over den Waterstaat der Afd. Soerabaja en
Modjokerto en de kanalisatie der Porrong rivier N.
1855/56 — idem; over de irrigatiesluizen en de stuw
in de Porrongrivier bij Lengkong, N. 1857/58. —
idem, over het tegengaan van overstroomingen en
de wijze van besproeiing in Frankrijk en NoordItalië in toepassing op Oost-Indië. Reis van den
hoofding, de Bruyn N. 1861/62 en V. 1862/63 — M. J
van Bosse. Mededeelingen over het irrigatiewezen
in Ned.-Indië. N. 92/93 blz. 209. — P. Grinwis Plaat.
Voordracht over de economie der irrigatie werken.
N. 94/95 blz. 16 en 19. — A. G. Lamminga. Beschrij
ving der Pekalen werken. V. 94/95 blz. 93. — C. W.
Weys. Aanleg en exploitatie der Pategoewan werken
N.'99/1900 blz. 41. — J. C. Voorduin. De werken ter
bevloeiing van een deel der afd. Brebes (Rs. Pekalongen) uit de Pemalie rivier. V. 1914. — d. Ver
schillende artikelen in het Weekblad de Inge
nieur.
e. Tij ds chrif t v. h. Kon.
Aardr. Genootschap. (1903). Deel XX blz.
478 en-\677 J. F.,Nierraeyer, De bevloeiingswerken
{
rnpJavaV
T.
r ... •' -'
BEVOLKING. De bewoners van de eilanden, die
• ;
staatkundig behooren tot Nederlandsch-Indië, wor
den onderscheiden in Europeanen en met dezen ge-
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lykgestelden cn Inlanders en met dezen gelijkgestelden. (Zie VERDEELING DER BEWONERS VAN
NED. INDIE.)
Van de Europeanen, die geboren zijn buiten Nederlandsch-Indië, zijn de meesten Nederlanders, en
voorts, de volgorde genomen naar het aantal, Duitscbers, Belgen, Engelscken, Zwitsers, Franschen en
enkelen van andere nationaliteiten. De buiten Ned.
Indië geboren met Europeanen gelijkgestelde perso
nen zijn v.n.1. afkomstig van bet vaste land van
Azië, zoo o.a. de Japanners en de Armeniërs.x)
De in Nederlandsch-Indië geboren Europeanen
zijn of afstammelingen van Europeescho ouders,
of (en dat is de meerderheid) van gemengd bloed.
De aldaar geboren met Europeanen gelijkgestelde
personen zijn voornamelijk van Amboneescho of
Chineesche afkomst.
Volgens de uitkomsten van de in 1905 gehouden
volkstelling (zie bijlage A van, het Kol. Verslag van
1907) waren van de op 31 December 1905 in Ned.
Indië aanwezige Europeanen en met dezen gelijkgestelden buiten Ned. Indië geboren 9525 mannen en
4151 vrouwen, van wie 6642 m. en 2508 vr. op Java
en Madoera, en 2883 m. en 1643 vr. in de buitenbe
zittingen woonachtig waren, cn in Ned. Indië gebo
ren 32026 m. en 32288 vrouwen, van wie 26637 m.
en 26828 vr. op Java en Madoera en 5389 m. en 5460
vr. in de buitenbezittingen verblijf hielden. Het zie
lental der Europeanen en met dezen gelijkgestelden
beliep alzoo op dat tijdstip een totaal van 77990, on
der wie 41551 mannen en 36439 vrouwen. Wegens
onnauwkeurigheid van de gegevens zijn in de lxiervoren genoemde cijfei’s niet begrepen die betreffende
de Residentie Djokjakarta. Telt men do daarvoor
aangegeven totaalcijfers'mede, dan komt men tot
een totaal van 80910 Europeanen, van wie 42919
mannen en 37991 vrouwen. Het aantal vrouwen en
kinderen van de officieren en manschappen van het
Nederlandsch-Indische Leger is in de cijfers opge
nomen, de officieren en manschappen zelf, wier aan
tal op uit. 1905 13425 bedroeg, zijn echter niet medegeteld. Bovendien waren er destijds 2319 in Indië
verblijvende Europeescho zeeofficieren en schepelin
gen van de Indische militaire marine en het Nederlandsch eskader in Oost-Indië, terwijl bij do gouver
nementsmarine 122 Europeanen dienden.
Het aantal Chineezen bedroeg op uit. 1905 in ge
heel Ned.-Indië 563449, van wie 295193 op Java en
Madoera en 268256 in de buitenbezittingen. Het
zielental van de Arabieren was op dat tijdstip 29588,
van wie 19148 op Java en Madoera en 10440 in de
buitenbezittingen. Het aantal der andere vreemde
oosterlingen: Mooren, Bengaleezen, Klingaleezen
en Maleiers beliep 22.970, van wie 2842 op Java
en Madoera en 20.128 in de buitenbezittingen.
Op genoemd tijdstip bedroeg het aantal inlanders
op Java en Madoera 29.715.908 (namelijk 14.588.843
mannen on 15.127.065 vrouwen), terwijl het zie
lental over de gewesten der buitenbezittingen — in
totaal 7.304.552 (van wie 3.702.995 m. en 3.601.557
vr.) — als volgt Verdeeld was: Sumatra’s Westkust
1.295.581, Tapanoeli 410.939, Benkoelen 201.515,
Lampongsche districten 155.080, Palembang (met
Djambi) 783.259, Oostkust van Sumatra 450.941,
Atjeh en ondcrhoorïgheden 571.477, Riouw en onderhöorigheden 93.315, Banka en onderhoorigheden
i) De Jaarcijfers der Koloniën — zie hieronder
— geven zes jarige overzichten van de Europecsche en met deze gelijkgestelde bevolking naar cd
nationaliteiten.
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70.853, Billiton 34.181, Westerafdeeling van Bomeo
1882 351.828, in 1892 445.071 en in 1905 563.449,
400.332, Zuider- en Oostcrafdeeling van Bomoo
nam alzoo van 1872 tot 1905 toe met ± 94 %.
772.532, Cclebes en onderhoorigheden 407.762, Me~
Dat van do Arabieren was in 1872:13.887, in 1882
was het gestegen tot 15.869, in 1892 tot 23.143 en in
nado 428.0G3, Amboina (met Merauke)' 294.859,
Teraate en ondcrboorigbeden 106.632, Timor en ^1905 tot 29.588, dus in dat tijdvak met ± 113 %*
Do cijfers met betrekking tot de andere vreemde
ondorHoorïgb’edën 306.469 on Bali en Xombok
• oosterlingen laten zich niet vergelijken, omdat zij op
520.762.
...........
de verschillendo tijdstippen niet op gelijke wijzen ver
Volgens de uitkomsten dor volkstelling van 1905
zameld zijn. O.a. werden soms medegerekend volksbevonden zich dus in geheel Ned.-Indië op uit. Dec.
planters uit andere deelon van den Archipel (hier
van dat jaar ruim 37.000.000 inlanders.
onder vermeld). Evenmin zijn de cijfers omtrent de
Volgens opgaven van de hoofden van gewestelijk
inlanders te vergelijken, omdat eerst in 1905 eenigsbestuur op Java en Madoera bedroeg op uit. 1912 de
zins betrouwbare gegevens werden verkregen.
bevolking dier eilanden: Europeanen 86.681, vreem
Vergeleken met de inlanders vormen dl nietde oosterlingen 351.094 en inlanders 35.577.660. Wat
inlanders een zeer gering bestanddeel van de gede buitenbezittingen betreft waren de bevolkings
heele bevolking: in 1905 op Java en Madoera nog
cijfers op uit. 1912 aldus: Sumatra’s Westkust 2981
Europeanen, 1.208.392 inlanders en 8142 vreemde
geen 1.3%, terwijl do Europeanen alleen slechts
0,2 % uitmaakten, ondanks dat op die eilanden
oosterlingen; Tapanoeli respectievelijk 428, 705.906
on 2251; Palombang 1003, 712.098en 11.133; Riouw
vier vijfde van do geheele Europeesche bevolking
en onderhoorigheden 333, 163.803 en 23.324; Banka
van Ned.-Indië gevestigd is. De meeste Europeanen
bevinden zich op de hoofdplaatsen van de gewesten
en onderhoorigheden 448, 64.260 en 48.945; Billiton
en afdeelingen. In bijlage A van het Kol. Verslag
338, 36291 en 21848; Westerafdeeling van Bomeo
van 1907 en in do Regeerings-almanakken der laat
345, 411.912 en 54.901; Zuider- en Oostorafdceling
ste jaren vindt men eene aantooning van het zielental
van Bomeo 782, 816.093 en 88.426; Cclebes en on
in de gewestelijkc en afdcelingshoofdplaatsen van
derhoorigheden 1808, 1.968.765 en 6882; Menado
Ned.-Indië volgens de opneming van 1905.
1210, 691.102 en 7924; Amboina 3181, 26S.270 en
De uitkomsten van de zes tot dusver gehouden
2999; Temate en onderhoorigheden 477, 158.465 en
volkstellingen op Java en Madoera wijzen op eene
1193; Timor en onderhoorigheden 443, 945.466 en
vermeerdering van de bevolking van 1880 tot 1885
4158 en Bali en Lombok 280, 1.200.121 on 6909,
van 8,4 %, van 1885 tot 1890 van 11,4%, van 1890
terwijl van do 5 overige gewesten (Benkoolen, Lamtot 1895 van 7,46 %, van 1895 tot 1900 van 11,9 %
pongsche districten, Djambi, Oostkust van Sumatra
en van 1900 tot 1905 van 5,6 %; hierbij dient echter
on Atjeh en onderhoorigheden) geen nadere gegevens
in aanmerking te worden genomen, dat de opne
ten dienste staan.
mingen steeds nauwkeuriger hebben plaats gehad.
De verschillen tusschen sommige cijfers van
Aangezien de oppervlakte van Java en Madoera
1905 en 1912 zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan
131.508 KM.2 en van do buitenbezittingen 1.783.913
het sedert 1905 onder ons bestuur komen van ver
KM.2 bedraagt, is de dichtheid der Inlandsche
schillende landschappen, waaraan het Gouv1 zich
bevolking op de eerstgenoemde eilanden i 226
vroeger niet gelegen liet liggen.
In de bevolkingscijfers der inlanders zijn niet be zielen per K.M.2 en in de buitenbezittingen ruim
4 per KM.2 Het dichtstbevolkt zijn op Java en
grepen zij, die in het leger zijn opgenomen; ultimo
Madoera do gewesten Kedoe en Soerabaja (426 en
1905 was hun aantal 24522, namelijk 5109 Amboi403 personen per K.M.*), het slechtst bevolkt Beneezen, 16786 Javanen, 1789 Soendaneezen, 311
soeki en Bantam (95 en 113 personen per KM.2).
Madoereezen, 113 Bocgineezcn en 414 Malcicrs
Van de buitenbezittingen zijn Bali en Lombok het
(voornamelijk Timoreezen). Op do vloot bevonden
dichtst bevolkt (49 per K.M.2) en Temate het
zich op dat tijdstip 1754 inlanders.
slechtst (0.2 per K.M.*).
De bijlagen der jaarlijks verschijnende Koloniale
In de Koloniale Verslagen wordt telken jare in
Verslagen bevatten opgaven van do aantallen Chieene bijlago opgegeven het aantal geboorten, huwe
neezen, Arabieren en andere vreemde oosterlingen,
lijken, echtscheidingen en storfgevallen, welke op
die gekomen zijn van het vasteland van Azië, of der
gaven alleen betrekking hebben op Europeanen en
waarts zijn teruggekeerd, zoomede van diegenen on
met dozon gclijkgesteldon (ook militairen) en op in
der hen, die, reeds in Ned. Indië gevestigd, naar een
landsche Christenen, die zich aan do voorschriften
ander eiland of gewest zijn verhuisd. Een dergclijk
overzicht van de geïmmigreerde en weder naar Euro omtrent het houden van do registers van den bur
gerlijken stand (zie art. 4 van het Burgerlijk Wet
pa of andere werclddeelen vertrokken Westerlingen
boek) hobbon ondorworpon. x)
ontbreekt. Mocht t.g.t. tot do samenstelling van
Het aantal Christon-inlanders bedroeg op uit.
zulke overzichten worden overgegaan, dan zal het
1905 op Java en Madoera 24.663 en in de buitenbe
wenschelijk zijn daarby te doen uitkomon hoevelen
zittingen 433.131, van wie in do residentie Tapanoeli
slechts voor korten tijd Indië verlaten.
75.710, elders op Sumatra, Banka en Billiton ver
Opgaven omtrent do aantallen personen, ook
vreemde oosterlingen, aan wie vergunning tot vesti spreid 1251, op Bomeo 2047, in het gouvernement
Cclebes en ondorlioorigheden on do residentie Me
ging werd verleend komen — met vermelding van
den landaard — voor in hoofdstuk F § 8 der Kolo nado 229.642, in de residentie Amboina 87.222, in de
residentie Tcmato on ondox'hoorigheden 5563, in de
niale Verslagen.
De voor den burgerlijken of militairon dienst door
don Minister van Koloniën uitgezonden personen
*) Afzondorlyk worden vormold de gemengde
zijn in die opgaven niot begrepen.
huwelijken, d.z. dio gesloten tusschen Europeanen
Het aantal in Ned.-Indië gevestigde Europeanen
en mot dezon golijkgestelden en inlanders en met
bedroeg in 1872 36.467, in 1882 43.738, in 1892
dezen golykgesteldcn. Do Jaarcijfers der koloniën
58.806 en in 1905 80.910; hot vermeerderdo in een
geven overziohten van den loop der Europeesche
tijdvak van 33 jaren met dz 122 %.
bevolking ovor een aantal jaren, on van de sterfte
Het aantal Chincezon beliep in 1872 ; 290 278, in
naar den leeftijd.
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residentie Timor en onderhoorigheden 31.580, in de
residentie Bali en Lombok 37 en in Zuid-NieuwGuinca 79.
Op Java en Madoera waren ultimo 1905 in ’t ge
heel 92S en in de buitenbezittingen 517 Chineezen en
andere vreemde oosterlingen, die den Christelijken
godsdienst hadden aangenomen; de mecsten werden
aangetroffen in de Westerafdeeling van Borneo,
Atjeh en onderhoorigheden, de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en de Oostkust van Sumatra,
nl. respectievelijk 18S, 102, 59 en 50.
Met uitzondering van de Christen-Inlanders, van
een 1200 Badoej’s in Bantam en van een 11000 be
lijders van den Tenggergodsdienst in Pasoeroean,
belijden de inlanders op Java en Madoera den Mohammedaanschen godsdienst. In de buitenbezittin
gen zijn alle kustbewoners Mohammedanen, in de
binnenlanden worden nog vele heidenen aangetrof
fen, en het is juist onder dezen, met name de Bataks
op Sumatra, de Dajaks op Borneo en de heidensche
bevolking op Celebes en onderhoorigheden en op de
eilanden behoorende tot de gewesten Amboina en
Timor, dat de predikers van het Christendom de
meeste bekeerlingen hebben gewonnen.
Alleen reeds in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana van het eiland Bah werdeiTih TOOo ^P 132.000
en op Lombok + 20.000 belijders van den Hindoeschen godsdienst aangetrofien, terwijl men in het
gewest Oostkust van Sumatra 5587 Hindoes telde.
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In de Koloniale Verslagen hebben alle opgaven be
treffende de bevolking betrekking op het voorlaat
ste jaar: de bevolkingscijfers van een jaar worden
door de plaatselijke ambtenaren in de eerste zes
maanden van het volgende in tabellen gerangschikt,
waarna zij in de tweede helft van dat jaar ter Algcmeene Secretarie aan een nauwkeurig onderzoek
worden onderworpen, welk onderzoek in den regel
eerst eindigt in het begin van het jaar daarop. De bij
lagen van het in dat jaar in Nederland uitkomende
verslag bevatten de meest betrouwbare cijfers.
Wat betreft de rangschikking van dc Europeanen,
inlanders en vreemde oosterlingen naar de door hen
uitgeoefende beroepen en bedrijven, met uitzonde
ring van de militairen, valt het volgende mede te
deelen (volgens bijlage A van het Kol. Verslag van
1907).
Van de Europeanen (uitgezonderd de militairen)
zijn een 9000-tal in staatsdienst, terwijl 14.000 zich
aan een vrij beroep wijden, namelijk 5000 aan
den landbouw (voornamelijk suikerondernemingen),
3000 aan den handel, 3000 aan de nijverheid, 2000
aan een ander bedrijf en een kleine 1000 aan het
ambt van geneesheer, notaris e. d.
De vreemde oosterlingen staan onder hoofden, die
den titel van luitenant en kapitein, bij de Chi
neezen soms ook wel dien van majoor voeren; ver
volgens treft men aan de hoofden van do wijken of
onderdeelen er van. De meeste vreemde oosterlin
gen, en daaronder bijna alle Arabieren, behooren tot
de klasse der handelaren; de Arabieren drijven bij
voorkeur den geld- en crediethandel en den lijnwa
denhandel. De Chineezen zijn verder ambachts- en
handwerkslieden, waarbij in het bijzonder vermel
ding verdienen de meubelmakers, de wagenmakers,
de ijzersmeden, de kleermakers en de timmerlie
den. In de residentiën Batavia, Semarang en Soerabaja, vooral in eerstgenoemde, zijn vele Chineezen
eigenaren van particuliere landerijen en oefenen zij
als zoodanig of als opgezetenen van die landen het
landbouwbedrijf uit; ook zijn enkele Arabieren land-

eigenaren. Ook onder de erfpachters treft men liicr
en daar Chineezen aan, die meestal inlandsche ge
wassen telen; zeer velen zijn eigenaars van suikerfa
brieken, waarvoor het riet op gronden van de bevol
king wordt geteeld. Ook onder de contractanten met
het Gouvernement voor het leegkappen van boschperceelcn telt men een tiental Chineezen. In de
Prcanger-Regentschappcn wonen vele Chineezen,
die als rijstpelmolenaars een bestaan hebben.
Ter Oostkust van Sumatra zijn op de landbouw
ondernemingen zeer veel Chineesche koelies: in 1913
ruim 58.000. In de residentie Riouw en onderhoorigheden vindt men een groot aantal Chineezen, die
zich bezighouden met cultures, hoofdzakelijk van
gambir en peper. Ook op Banka en in de residentie
Palembang wordt door eenige honderden Chineezen
cultuur gedreven, o.a. van gambir. Dit geschiedt
eveneens in de Westerafdeeling van Borneo, waar
het meerendeel den natten rijstbouw beoefent en
daarin het voorbeeld geeft aan de Dajaksche be
volking.
Hoofdzakelijk in de afdeelingen Sambas, Sanggau
en Sekadau der Westerafdeeling van Borneo vinden
verscheidene Chineezen een bestaan als goudwasscher; de goudwasscherijcn gaan echter voortdurend
achteruit (in 1911 was de productie 30.753 G., in
1912 18.738 G., in 1913 5.34(3 G. en in 1914
2.700 G.). Bij de gouvemements Bankatinwinning
en bij de door de Billiton-maatschappij en de Singkep-Tinmaatschappij gedreven particuliere ontgin
ningen vinden duizenden Clüneezen als arbeider
een middel van bestaan. Verder oefenen vele Chineezen ter Oostkust van Sumatra en in Riouw en
onderhoorigheden het visschersbedrijf uit; terwijl
men hen in het eerstgenoemde gewest ook aantreft
als karrevoerder, als hand werkman en als goud- en
wapensmid.
Eindelijk zijn de Chineezen overal in den archipel
pachters van verschillende middelen (dobbelspelen,
overvaarten, vogelnestklippen, pandhuizen, gedistil
leerd); zij houden daarvoor een uitgebreid Chineesch en inlandsch personeel, dat op Java vooral
talrijk is. Ook de aannemers van transporten zijn
voor het meerendeel Chineezen.
Wat de inlanders betreft, dienen na dc vorsten en
hunne familieleden, het eerst te worden genoemd de
ambtelijke personen, die tot den aanzienlijken stand
behooren; daarna volgen de hoofden van desa’s of
kampongs (405.84 3 in 1905), de aangestelde of er
kende geestelijken (32.200) en de onderwijzers
(22.953). Het hoofdmiddel van bestaan van de in
landsche bevolking is het landbouwbedrijf; bij den
landbouw zijn betrokken op Java en Madoera
6.728.231 inlanders en in de buitenbezittingen
2.148.981 inlanders, of te zamen 8.877.212 inlanders.
Het aantal personen, die een ambacht uitoefenen,
hoewel veel geringer, is steeds sterk toenemende (op
uit. 1905 530.500 op Java en Madoera en 118.679 in
de buitenbezittingen, of te zamen 649.179); dan vol
gen de handeldrijvenden, meestal op hoofdplaatsen
gevestigd. Afzonderlijke vermelding verdienen nog
de eigenaren van vischvijvers, voornamelijk in
de gewesten Preanger-Regentsehappen, Semarang,
Rembang, Soerabaja, Madoera en Cheribon, en, wat
dè buitenbezittingen betreft, ter Öumatra’s West
kust, in Tapanoeli, Palembang en Menado. Overal
op Java, ter Sumatra’s Westkust en in Palembang
worden vele karrevoerders gevonden.
Dat de beoefenaars eener industrie gezamenlijk
één kampong bewonen, komt meermalen op Java
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voor. Zoo vindt men in Socrakarta.een-kampong ge
heel bewoond door. gamclanmakers, en een andere
door ijzergieters; in Soerabaja treft men niet alleen
op de hoofdplaats maar ook in het binnenland, kam
pongs aan met meubelmakers, pottenbakkers, leer
looiers — die wedijveren mot Europeesche vakgenooten —,geelkopergictcrs en bewerkers van schild
pad en paarlemoer. Houtsnij werkers vindt men in
Japara, in Djokjakarta en op Bali. Zoutmakers wor
den op Java alleen aangetroffen in Semarang (afdceling Grobogan) en Soerakarta (afdeeling Bojolali)
en voorts op Madoera, waar de aanleg van zoutpannen aan do kust een hoofdbedrijf der bevolking uit
maakt, ten behoeve van het gouvernementsmonopolie. In de buitenbezittingen bestaat het zoutmaken
op kleine schaal als industrie alleen op do tot de ge
westen Sumatra’s Westkust en Tapanocli behoorende eilanden.
De overbevolking in sommige deelcn van Java
heeft ten gevolge, dat velen naar elders gaan om een
bestaan te zoeken, hetzij naar een ander deel van
Java, hetzij naarde buitenbezittingen. Zoo treft men
Javaansche nederzettingen aan in het tot do afdee
ling Tasikmalaja behoorend district Parigi (Preanger-Regentschappen), die in 1907 910 zielen telden,
welk aantal op uit. 1913 gestegen was tot 1344. Im
migratie van lieden in de residentie Kediri, die al
daar werk komen zoeken op de vele cultuurondcmomingen, heeft voortdurend plaats, terwijl voorts de
emigratie van lieden uit Madoera en verscheidene
gewesten van Oost- en Midden-Java naar de afdeolingen Banjoewangi en Djember (Besoeki) belang
rijk is. Ook uit het voormalig gewest Bagelen trek
ken V'.-lcn naar de nog onontgonnen streken tusschon
Maos en Bandjar, zoomede naar de lagere streken
dor controle-afdeeling Madjenang (Banjoomas). Op
do eilanden bohoorende tot don Kangcan- en
Sapoedi-archipel (res. Madoera) vestigen zich steeds
meer Boeginoezcn en Makassaren, veelal om zich te
wijden aan do klappercultuur.
Wat de buitenbezittingen betreft, vindt men zeer
vele Javanen als koelies op ondernemingen ter Oost
kust van Sumatra (op uit. 1914 ruim 100.000).
Aanwerving van koelies baden heeftop Java ook
plaats voor de Gefedereerde Maleischo Staten, do
Straits Settlemcnts, Cochinchina, Britsch NoordBorneo en Nieuw-Calcdonië, en laatstelijk voor
Suriname.
LJitzwerming van Javanen naar de eilanden bui
ten Java had reeds in vroeger eeuwen plaats, het
geen thans nog merkbaar is. In de 15o on 16e eeuw
had emigratie plaats van oostelijk Midden-Java
naar Palembang en in do 16de en 17de eeuw van
West-Java (speciaal Bantam) naar de Lampongscko
districten en Jlenkoclen. Ook trok in de 15de eeuw
eeno Javaansche kolonie uit Toeban naar Amboina.
Hoewel in geringer mate, had ook emigratie plaats
naar Borneo (onmiskenbaar in Bandjormasin, Koetci en Soekadana) on Bali, on in do 14de eeuw zelfs
naar Soembawa, Timor, Banda en Ternate. Zie
hier vorder onder KOLONISATIE. Ten slotte ver
dient nog vermelding do in Parigi (Middon-Cclobes)
ontstane Balineesche kolonie. In 1905 on 1906
werden een 23-tal Balincezen naar dit gobied ver
bannen, weldra gevolgd door een 13-tal vrijwilligo
emigranten van Bali. Onder leiding van GoestiMado
Djilantik, zoon van don laatsten vorst van Lombok,
is dozo kolonio tot eono gunstigo ontwikkeling ge
komen, beschikkende over goedo bouwvoldon en
voldoende bovlooiïngswator. Voi'mclding verdienon
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hier ook de vestigingen der Boegincczen overal in
don Archipel, dien zij als handelaren met hunne
vaartuigen doorkruisen, terwijl zij, evenals de Ja
vanen, hun bijzonderen volksaard in den vreemde
bewaren; zoo vindt men ook kleine koloniën van
Makassaren in Besoeki en op Amboina.
Als bronnen voor bevolkingscijfers en bevolkings
statistiek van den Indischen archipel moeten ge
noemd worden in de eerste plaats de bijlagen van de
Koloniale Vorslagen cn de Regeeringsalmanakken
van Ned. Indië. De daarin voorkomende cijfers wer
den vroeger overgenomen in het Staats- en Staatshuishoudkundig Jaarboekje van de Vereeniging van
Statistiek, en later, na de oprichting van het Statis
tisch Instituut in Amsterdam, in de door dat Insti
tuut gepubliceerde~Jaarcijfers van de koloniën, wel
ke sedert 1892 worden uitgegeven door de van Rijks
wege bonoemde Centrale Commissie voor de Sta
tistiek.
Literatuur. Tijdschrift van Nederlandsch-Indië —
2o jaargang—: opgaven van verschillende volkstel
lingen op Java sedert 1755; jaargang 1845: bevolkingsstaten van de residentie Bantam; jaargangen
184G tof 1850: opstellen van Dr. Blceker over de be
volkingsstatistiek; jaargang 1863: „Staat der jaar„lijkscho percentsgewijze toename der bevolking in
„elke van de residenties van Java van 1832—59”;
jaargang 1863: „Cijfers aantoonende de dichtheid
van die bevolking”; jaarg. 1869: „Iets over de ver
houding der geslachten onder de Javanen op ver
schillende tijdstippen”. Al deze artikelen zijn van
de hand van Dr. Bleeker, die bovendien schreef:
„Nieuwe bijdrage tot de kennis der bevolkingssta
tistiek van Java, met beredeneerd overzicht van de
dichtheid der bevolking van 1S45 tot 1867”, in de
bijdragen van T. L. en V. van het Kon. Inst., Ille
volgreeks, Dl. IV (1869). E. de Waal behandelde do
bevolkingscijfers van Ncd. Indië in het 2e hoofdstuk
van do Nieuwe reeks aanteekeningen I. Die cijfers
zijn horhaaldclijk opgenomen en aan critick onder
worpen in Petcrmann’s Mittheilungen. Voorts kun
nen worden vermeld: „Volkstelling in Ned. Indië”
(1861) een door T. J. Willer uitgebracht rapport als
lid van de Rijks Commissie voor statistiek (het 2de
verslag dier Commissie verscheen in 1863 in druk);
in do Indische Gids van 1885: Mr. W. Bergsma
„Welke waarde aan do bevolkingscijfers kan wor
den toegekend”; C. E. van Kcstoren „De onwaarde
van een groot deel dor Ind. bevolkingsstatistiek”;
van 1889: C.E. van Kesteron „Een subsidie voor
hot uitgeven van statistisclio overzichten betref
fende Ncd. Indië”; Mr. W. B. Bergsma’s artikel:
„IIoo do bevolkingscijfers van do Inlanders op Java
en Madoera worden verzameld” voorkomend in het
„Tijdsch. Aard. gen. IIo serio, deel IX (1S92); in
den Economist van Januari 1895 Mr. N. P. van don
Berg: „Java’s bevolking en Java’s bebouwing”.
Voorts H. C. Korkkamp „Emigratie van Java’s
overbevolking cn kolonisatie der buitenbezittingen”
(1904); J. Habbcma. „Is Java overbevolkt?” (Kolo
niaal Weekblad 1907 No. 2); H. C. Korkkamp, „Hoe
Java’s bevolking toeneemt” (Economist 190S, II,
blz. 597); „Is vrijwillige omigratic van Javanen
mogelijk?” (Weekblad voor Indië 1909 No. 29);
H. Colijn „Emigratie van Europeanen naar de tropon is om klimatologische redenon alleronwaar
schijnlijkst” (De Banior 1910 No. 23); het artikel,
getiteld „Beweging dor bevolking” in do rapporten
van do commissio tot het instellen van een onderzoek naar do mindero welvaart der inlandscho
■

ff

r

• .

i ‘ •-V

302

I

t
!.
:
:
■

u

n

v
i
i ;

.•

!i
i

!

‘

f

BEVOLKING-BIK.

bcvolking op Java en Madoera (IX a Overzicht van
de uitkomsten der gewestelijke onderzoekingen naar
de economie van de desa en daaruit gemaakte
gevolgtrekkingen, deel I, Eigenlijk overzicht, blz.
31 e.v.).
e 42 ?
BEWERKINGSRECHT, Zie GROND, RECHTEN
OP DEN —.
BEZIT (Communaal en erfelijk individueel), en
BEZITRECHT (Inlandsck), Zie GROND, RECH
TEN OP DEN —
BEZITTINGEN tegenover koloniën. Men heeft
jarenlang aangenomen, dat. tusschen beide termen
een tegenstelling bestond, volgens welke een stuk
overzeesch gebied „kolonie” zou moeten heeten,
indien (als in Suriname en Cura9ao) zijn bevolking
een belangrijke kern van Europeanen telde, en „be
zitting”, indien (als in Ned.-Indië) de inheemsche be
volking de overstelpende meerderheid was. Men
bracht deze onderscheiding dan terug tot destaats
regeling van 179S, waarin zij echter niet te vinden is,
zie Bordewijk, Rechtspersoonlijkheid der Ned.
koloniën, 1905, bl. 14 vgg.; zij wordt eveneens
weersproken door den tekst der artt. 1 en 31 R.R.
Zij was vooral gevaarlijk in de dagen, toen men aan
nam, dat een „kolonie” wel rechtspersoonlijkheid
en autonomie kon hebben, maar een „bezitting”
niet; zie ook daarover het aangehaalde boek van
mr. Bordewijk. De reeds door Buys (De Grondwet, I,
bl. 242) verworpen tegenstelling is dan ook in de
voorstellen tot grondwetswijziging van Febr. 1913
(volgens het advies der commissies van 1905 en 1910)
losgelaten; daar wordt alleen van „koloniën” gerept.
De term „bezittingen” komt mede voor in de vast
gewortelde benaming^. „Buitenbezittingen” (zie al
daar).
*
BIADJOÉ’S. Naam van een der stammen van de
Oio Ngadjoe (d. i. de menseken in het boven stroom
gebied) in de Zuider-en Ooster- Afdeeling van Borneo.
Zij wonen tusschen de monding van de Barito-rivier
en het gebergte van Kola-waringin en zijn in ver
schillende kleinere stammen verdeeld, wier naam
ontleend is aan de rivier, langs wier oevers zij wonen,
bijv. OU) (menschen) Poeloe Pelak, Oio Mèngkatip,
Oio Kaliajan. Oio Sampit enz. Over dezen stam han
delen de werken van Perelaer, Salomon Müller, Hardeland en Schwaner. Zie DAJAKS.
BIAK. Zie WIAK.
BIAN of BIJAN. Rivier, die aan de zuidkust van
Nieuw-Guinea, nabij de groote kampong Sanggase,
in zee stroomt met eene breede monding. Haar bo
venloop wordt door de inboorlingen Siedke genaamd.
Zij vindt haar oorsprong in een uitgestrekt moeras.
AanJiare oevers Worden vele kampongs aangetroffen/^ / BIANGLALA. Zie TIJDSCHRIFTEN.
BIBALANG. Zie WALANG.
BIBEÜËH. Zie DESA’S (VRIJE).
BIBIRIK. Zie BERRIEK-BERRIEK.
BIBIT. Eigenlijk zaad, zaailingen, maar wordt
ook in uitgebreider zin gebezigd, b.v. in bibit teboe,
wat afgesneden gedeelten van den suikerrietkalm
zijn, uit welke knoopen de nieuwe spruiten voort
komen. BIBITAN zijn pépinieres, zaadbeddingen,
B.v. van padie, koffie, enz.
_ƒ BIDADARI (YVidadari = hemelingen?) Javaannaam voor soorten van het hagedissen-geslacht
Draco het vliegende draakje, in het bijzonder voor
de in den geheclen archipel voorkomende soort,
D. Volans L. Voor andere inlandschc benamingen,
™ “^TJITJAK ÏERBANG (zie verder ondor
AGAM1JJAE).

BIDANI (mal.). Zie QUISQUALIS.
BIDAR. Zie VAARTUIGEN.
BIDARA (mal., soend.). Zie ZIZYPHUS JUJUBA.
BIDARA LAOET (mal.). Zie EURYCOMA.
BIDARA OEPAS (mal.). Zie MERREMIA MAMMOSA.
BIDARA POETIH (mal.). Zie EURYCOMA.
BIDARA TJINA (mal.). Zie ZIZYPHUS JUJU-

BA./-i

....

-;-v

BIDJANGGOET (soend.). Zie MENTHA.
BIDJEN (mal.). Zie SESAMUM.
BIDJI MAKASSAR (mal.). Zie BRUCEA.
BIDJI NANGKA (IKAN). Zie MULLEN.
BIDJITAN (soend.). Zie LANSIUM.
BIDO. Javaansche naam voor Spilornis bacha, een
slangenbuizerd: bij de Batta’s op Sumatra Koeliki,
naar het stemgeluid.
BIDOEK. Zie VAARTUIGEN.
BIDOERI (mal.). Zie CALOTROPIS.
BIENTAJONG. Naam op Billiton aan een Fregatvogel, FregaUi aquila, gegeven.
BIGAOE (mal.). Zie XYRIS.
BIGOK. Zie SLANKAPEN.
BIJANG. Zie HOND.
BIJAWAK. Algemeene, Maloische naam voor
soorten van het geslacht Varanus (zie onder VARANIDAE) waranen (ten onrechte ook wel legua
nen genoemd); Soendaneesche naam Bajawak; Ja
vaansche n. Miejawak of Menjawak, terwijl in M.
Java ook de namen Saliro of Sariro en Kawoek voor
komen, welke laatste naam eveneens door de Band jereezen op Borneo gebruikt wordt. Do Beadjoedajaks geven aan den waraan den naam Pataho,
op Amboina heet hij Boewa. Do naam Bajafa wordt
op Rotti en Timor in het bijzonder aan Varanus
timor ensis Qray gegeven, welke soort op Poeloe Samau, Balgowa genoemd wordt. Op Timor en Floros
is eveneens de naam boeaja darat (= landkroltodil)
gebruikelijk, op het laatste eiland in het bijzonder
voor de reusachtige soort V. komodoc.itsis Ouwons.
Verder komt in do Moltlkken de naam Soa-Soa
voor, terwijl V. salvator Laur, door do Maloiers ter
Oostkust van Sumatra Beva of Beawak genoemd
wordt en in West-Sumatra een variëteit van deze
soort als biawak pongoor onderscheiden wordt.
BIK (ADRIANUS JOHANNES; en JANNES
THEODORUS). Twee broeders van deels arlistieken, deels economischen aanleg, die als jonge
„kunstteekenaars” resp. eind 1815 en 1810 wer
den toegevoegd aan de wetenschappelijke zending
naar Indiö van Prof. Reinwardt, en verdienstelijk
werk hebben nagelaten; terwijl beiden op later leef
tijd, resp. in Holland en op Java, aanzienlijke land
eigenaars werden, de eerste (samen met zijn zwager
J. W. Arnold) van het landgoed „de Breesaap” waar
IJmuiden o.a. zou komen te verrijzen, de tweede
als landheer o.a. van Tjiseroea op de helling van den
Pangerango (bcZ.O. Buitenzorg).
Als zonen van den Amsterdamschen koopman
Jan Bik, in den patriottentijd naar Duinkerken uit
geweken, werd de eerste aldaar 13 Jan. 1790 gebo
ren, de tweede echter weer in Amsterdam 14 Juni
1796. Het verbonden worden aan Reinwardt besliste
over beider Indisch leven. Beiden gingen met name
mede op diens reis naar het Oostelijk deel van den
Indiscben Archipel a/b der Engclsche brik Experi
ment, 27 Febr. 1821 van Batavia weggezeild, en op
26 Juni 1822 te Anjer feitelijk beëindigd, toen prof.
Reinwardt tcrugkeerde naar Nederland, met zich
aan boord medenemende „alle do Tcekeningen, ver-

BIK—BILLITON of BLITOENG.
vaardige! door de kunstteelcenaren A. J. en S. (lees:
J.) T. Bik” (zie Reinwardt’s „Reis etc.”, ed. W. H.
de Vriese, 1858, p. 245).
Dit waren teekeningen van landschappen, inlander-typen, boomen en planten, alsmede Hindoe-jav.
oudheden (beelden en tempelruïncn), waarvan een
klein deel in zeer onvoldoenden steendruk gepubli
ceerd werd tot illustreering van Reinwardt’s boven
genoemd posthuum boekwerk; een tweede klein
deel, al even onvoldoende, in de 3 afleveringen van
„Javasche Oudheden” (’s Hage, 1852—56); voorts
plaat 65 in de „Verhandelingen over de natuurlijke
geschiedenis der Ned. overzeesche bezittingen, dl.
III (Land cn Volkenkunde), Leiden 1844. De origineelen bleven echter decLs berusten in ’s Rijks Her
barium te Leiden, en in het Rijksmuseum van Oud
heden (thans in ’s Rijks Ethnografisch Museum al
daar); of kwamen in het later bezit van een van
A. J. Bik’s zonen, E. H. Bik, bij wiens overlijden te
Den Haag op 7 Febr. 1915, zij overgingen op diens
neef (oomzegger), Mr. A. J. E. A(rnold) Bik aldaar.
Bij Reinwardt’s lerugkecr naar Nederland, ble
ven de beide Bik’s op Java, en deden nog eenige
reizen in Gouvemements-opdracht: J. Th. Bik in
1823 naar het westen van Bantam, samen met den
natuuronderzoeker J. C. van Hasselt (overl. 6 Sopt.
1823); A. J. Bik in 1824 a/b der schoeners Dafné en
Pollux, met een zending tot nadere verkenning der
eilanden Kefing, Goram, Groot- en Klein-Kei, en do
Aroe-eilanden. Voorde eerste reis, zie hot dagverhaal
in Tijdschr. Bat. Gen. XVI (1867), p. 260—276j>an
de andere moet het commissie-verslag "nog'in ’s
Gouv.’s-archieven berusten (deze reis was door G. G.
Van der Capellen tijdens zijn eigen Molukken-reis
bij besluit dd. Amboina 3 Maart 1824 gelast). Daarr
na maakte A. J. Bik snel promotie, werd bij besl.
24 Aug. 1828 tot Baljuw van Batavia benoemd,
tevens lot ass.-resident der Ommelanden van Bata
via, en bij besl. 30 Maart 1832 tot lid van den Raad
van Justitie te B. en omgaand rechter; in welk laat
ste jaar hij zich onderscheidde bij do botcugeling van
den jammerlijken Chineezcnopstand te Tjilangkap
in Krawang (verg. Veth, Java III, 1882, p. 155).
In 1847 keerde A. J. Bik naar Nederland terug,
vestigde zich te Amsterdam, kocht in 1851 de Breesaap (zie boven) en overleed 1 Oct. 1872 te Brussel.
De jongere broer J. Th. Bik bleef steeds op Java,
maakte een groot fortuin als landeigenaar van do
door hem in 1863 tegelijk gekochte landen Tanah
Abang (Weltevreden) en Tjileboct (6 paal bcN.
Buitenzorg), en van het in 1866 gekochte grooto
land Tjiseroca (bij den postweg over den Megamendoeng); en stierf kinderloos 3 Juli 1875 te Buiten
zorg. De „Gang Baloe Toclis” te Batavia, bij het
gebouw dor tegenwoordige Weeskamer aan Molen
vliet, dankt zijn nnam aan een beschreven steen in
begin 1822 uit Singasari door A. J. Bik daarheen
overgebracht (verg. Gramberg in Tijdschr. Bat.
Gen. XVI (1807), p. 427—‘4B7; de bedoelde steen
is sinds 1887 in ’t Bat. Museum als D. 54).
Grooto artisten zijn geen van beide Bik’s geweest;
maar artisten waren het wel degelijk, tenminste in
hun goede oogenblikken; do oudste is daarbij wel
begaafder geweest dan de jongere, hoewel hun werk
door meestal ontbreken van ondorlcekening moei
lijk vaneen valt te scheiden. Hun oudheidkundige
teekeningen, voor zoover thans nog te Leidon, zagen
voor een deel in vertrouwbaro reproducties hot licht
in do monographio over Tjandi Singasari (1909),
Platen 59—60, 63, 70—71; de schitterende zwartkrijt-teekoning, Plaat 81 aldaar, moot echter toch
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wel gemaakt zijn door een artist van veel groot er
■ vermogen (verg. Rouffaor op p. 100, en 109—111 aldaar).Zie nog Rouffacr’s Voorrede in Nieuwcnkamp’s
„Bah en Lombok”, afl. 1. (1906), p. III; onDr. ten/
Kate in Bijdr. Kon. Inst., dl. 67 (1913), p. 462—463/ "
Voor do téékeningen der Bik’s; thans 'ih ’s Rijles TJ
Herbarium te Leiden, en «alle uit de nalatenschap
Reinwardt', zie den Catalogus Kolon. Tent. Amster-____
dam 1883, I p. 37, 64, en II, p. 11; voor hun oudlieidkundige teekeningen, thans in ’s Rijks Ethnogr.
Museum aldaar, zie de „Beschrijving van de Indi
sche oudheden enz.” Leiden 1885, p. 122—123. Van
J. Th. Bik’s hand zijn ook de „Aanteekeningen no
pens eene reis naar Bima, Timor, de Moluksche ei
landen, Menado en Oost-Java, gedaan in 1821 en
1S22 met den hoogleeraar C. G. C. Reinwardt”, afgedrukt in Tijdschr. Bat. Gen. XIV (1864), p. 125— '
183; een eenvoudig geschreven reisjournaal" "dat
naast Reinwardt’s boekwerk zijn waarde behoud.fci'?
.
Van A. J. Bik is een klein stukje in het T. v. N.’-I.
7en jrg. (1S45), dl. II, p. 90—104, over de goud
G. P. R.
mijnen van Pagoewat bij Goronlalo.
BIKAT. Vezelstof uit de Zuider- en Ooster Afdee
ling van Bomeo. Wordt o.a. voor touwfabrikatie ge
bruikt. Alleen van plaatselijke beteekenis. De bota
nische herkomst staat niet vast.
Literatuur: Nat. Tijdschrift voor Ned.-Indië.
Deel XXIX. bldz. 428.
BIKEROE. Plaats in de onderafdeeling Sindjai
(afd. Bonthain Gvt. Celebes & O.) vroeger stand
plaats van den controleur der sedert opgeheven ge
lijknamige onderafdeeling.
BILA. Rivier, ontspringende op den Dolok-Paoeng, ten Z.O. van hetToba-meer in Noord-Sumatra,
aan do grens van de tijdelijke onderafdeeling Habinsaran. In Z.O-lijke richting stroomt zij naar het
hoogdal van Tanah Hoeroeng, waar zij do Aëk Ingoel
opneemt, verder in een nauwe dalkloof, tal van zij
rivieren opnemende, tot zij bij Saroe Matinggi het
zandgobergto doorbreekt en in do vlakte komt, en
verder door Opper- on Neder-Bila, afdeeling Laboean Batoo van het gewest O.kust van Sumatra
stroomt, waar zij nog als rechter zijrivier de Aëk
Hoendocr, cn als linker zijrivieren do Balamingkë’en
de Socngci Merbau opneemt, om zich bij haar mon
ding to vereenigen met de Pané-rivier, en gezamen
lijk mot laatstgenoemde in Straat Malaka uit te wateren. Het landschap Bila, omvattendo het beneden-7 .
stroomgobied van die rivier, was vroeger onderhoo-'
rig aan Siak, maar is daarvan in 1884 bij een over
eenkomst met den sultan van dat rijk door het gouvomomonl losgomaakt. Hot landschap behoort thans
administratief tot ao ondorafdecling Laboeanbatoe
van do afdeeling Asahan. In 1916 werd het ver
groot met de landschapfedoraties Koradjaan na
Sembilan on Koradjaan na Sepooloch (zio aldaar)
waardoor de oppervlakte met 450 lv.M.2 werd ver
groot en het aantal inwoners van 10.000 tot onge
veer 15.000 steeg. Het is een belangrijk rubber
centrum (Vgl. SIAK, LABOEAN BATOE en O.
KUST VAN SUMATRA).
BILA. Riviertje in Celebes (zio aldaar onder e. de
Zuidarm).
BILA BALANDA (mad.). Zio CRESCENTIA.
BILAK. Zie AEGLE.
BILAL. Zie DORPSGEESTELIJKE, MOSKEE
on MOSKEEPERSONEEL.
BILIS (IKAN). Zio GRONDELS.
BILLITON of BLITOENG. Landbosohr ijv i n g. Eiland tusschen Banka on Bomeo gelegen,
op 107o31l/2'—108° 18' O.L. on 203iya'--3a167/
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hooge Bocroeng Mandi (de hoogste graniet verhe
Z.B. In hot N. wordt het begrensd door de Zuidvenheid van Billiton) en een weinig naar het Z.W. do
Chineesche Zee, in het O. door de Karimata-passage,
Bolong (340 M.). In het Z.W. -de Loedai-Beloeroein liet Z. door de Javazee en in het W. door de Gasgroep, waarvan de Loedai-top 36Ö M., de Beloeroeparstraten. Het heeft eenigszins de gedaante van een
top 245 M. bereikt, en in het Z.O. een drietal kleine
vierkant en beslaat eene oppervlakte van 4595 K.M2.
re en lage graniet terreinen zonder kenmerkende
De kusten van het eiland zijn over het algemeen
toppen en geheel met kwartair bedekt. De voor
laag, zonder afwisseling en weinig sehilderachtig.
Een groot deel ervan is moerassig en langs de rivie naamste sediment-bergen liggen in het midden van
het eiland, welke groep in ’t W. culmineert in den
ren strekken deze moerassen zich soms ver naar het
Tadjem en meer naar de Westkust toe; tusschen de
binnenland uit; een uitgestrekt moeras ligt langs het
twee granietterreinen in het N.W. en Z.W. ligt o.a.
grootste deel der oostkust, van even benoorden
een veeltoppige N.O.-Z.W. gerichte rug, die culmi
Manggar tot voorbij den zuidoosthoek; het is door
neert in den Moendang (363 M.). Van delfstoffen
een zandstrook van de zee gescheiden. Duinvorming
verdient alleen het tinerts vermelding (zie verder
komt zoo goed als niet voor; wel koraal. Rondom
TIN), hoewel ook vrij veel wolframiet en gedurende
het eiland liggen een groot aantal riffen en zandpla
ten. Het gevaarlijkst zijn die aan de Noord- en Oost eenigen tijd ook monaciet verkregen werd. Goud
kust, doordat ze daar meestal zoo steil zijn, dat het j daarentegen schijnt op Billiton slechts zeer sporalood niet tijdig waarschuwt en er zelden branding, | disch met het tinerts voor te komen.
stroomrafeling of verkleuring op gezien worden. Op j
Evenmin als op Banka hebben de waterscheidindeoostkust strekken zij zich verin zee uit. Overigens I gen op Billiton topographische betcekenis.
is Billiton omgeven door een aantal kleine eilandjes, |
De waterverdeeling is zeer gelijkmatig. Twee
j- 135 in het geheel, welke alle administratief tot i hoofdrivieren ontspringen niet ver van elkander in
het groote eiland behooren en samen een oppervlak- | de streek bezuiden het Tadjem-gebergte en den Ba
dau en doorsnijden, aangezien de eene, de Tjeroete van 247.5 K.M.2 vormen. Van die eilandjes zijn de
tjoep, op de West-, de andere, de Linggang, op do
voornaamste Mendanau met Batoe-Dinding en Nado
Oostkust uitmondt, het eiland in zijne geheele breed
(aan de W.kust), Selioe (aan de Z.W. kust), de
te. Eene derde hoofdrivier, de Boeding, ontspringt
Sehaarvogel-eilanden (voor de Z.O. kust), Selandoek
tusschen de bronnen der beide vorige en mondt uit
(aan de O.kust) en de Momparang-archipcl (voor de
aan de noordkust, terwijl in dezelfde streek twee ri
N.O.kust).
vieren hun oorsprong nemen, die aan de zuidkust, in
Billiton bestaat uit geheel dezelfde gesteenten als
Banka (zie aldaar), nl. graniet en sedimenten en vrij
de Balokbaai, uitwateren. De Tjeroetjoep is de aanwel dit geheele oppervlak is met kwartaire en jonge zicnlijkste rivier van Billiton. Dicht bij hare mon
re producten: zand en klei, bedekt. Eene interessan ding, waarvoor een zandbank ligt, bevindt zich do
hoofdplaats van het eiland, waar de rivier bij vloed
te vergelijking tusschen Billiton met en zonder kwar
4—500 M. breed is; de getijden zijn 11,6 K,M, ver
taire afzettingen gaf Verbeek in 2 kaartjes bij zijn
stroomopwaarts bemerkbaar; voor laad prauwen is
geologische beschrijving van het eiland (Jaarboek
.
zij bevaarbaar tot boven het dorp Tjeroct joek. Aan
f\^'Mijnwezen 1897). Het grootste gedeelte van Billiton
de Noordkust is de Boeding, de hoofdrivier van deze
ligt minder dan 40 M. boven zeeniveau. Uit dit zeer
kust, voor groote laad booten bevaarbaar tot de ge
eentonige, zwak golvende of meer vlakke teiTein
lijknamige plaats, lioogerop alleen voor sampans.
verheffen zich heuvel- en berggroepen, die uit een
Aan de Oost kust storten zich in zee: de Manggar, 135
der beide genoemde gesteenten, graniet en sedimen
ten bestaan. De hoogste verhevenheid is hier, even
M. breed aan de monding, voor welke monding intusschen een zandbank ligt, en de Linggang, do
als op Banka, een sedimentberg, de 510 M. hooge
tweetoppige Tadjém (laki en bini), een steilwandige
hoofdrivier aan de oostkust, met een 150 M, breedo
berg ongeveer in het midden van het eiland gelegen.
monding. Aan de zuidkust zijn slechts kleinere ri
Men kan hier echter niet, zooals op Ban ka, zeggen,
vieren, waarvan de meeste uitloopen in de Balokbaai.
dat de graniet over het algemeen de hoogste bergen
Aan drinkwater is nergens gebrek, want in het bin
vormt; integendeel geeft de hoogte van een berg op
nenland is dat der rivieren uitstekend, en waar deze
Billiton geen aanwijzing voor zijn petrografische sa
nabij de kust brakwater hebben, kan men door mid
menstelling, wel de vorm, die bij graniet meer afge del van putten van geringe diepte uitmuntend wa
rond, bij de sedimenten gewoonlijk scherper is.
ter verkrijgen.
Evenals op Banka liggen de voornaamste granietK 1 i m a a t. Wat de windrichting betreft, staat
complexen aan of dichtbij de kust en wel in de vier
Billiton onder den geregeldcn invloed der moessons.
hoeken. In het N.W. het groote, ongeveer l/6 van
Windhoozen komen er nog al eens voor; daarentegen
de eilandoppervlakte beslaande, granietveld van
zijn onweders zeldzaam. De vochtigheid der lucht is
Tandjong Pandan, waarvan echter de hoogste top
aanzienlijk, vandaar dat het sterk dauwt op het ei
pen, de Kadjang en de Toera, slechts 267 M. berei land. Wat den regenval betreft, bezitten wij gegevens
ken en de andere ver daarbeneden blijven, zoodat
van stations aan elk der vier kusten van het eiland;
het geheel geen berg- maar een heuvellandschap
daaruit blijkt dat, evenals op Banka, maar in sterker
vormt, dat aanleunt tegen de West- en Noordflanken
mate,de oostmoesson geringer cijfers vertoont aan de
des reeds genoemden Tad jem’s. In het N.O. de 415 M.
Zuid- en Oostkust dan aan Noord- en Westkust.
Regenval in m.M.
Stations.

; Jan. ' Feb.

Mrt. Apr

Mei

Juni I Juli I Aug. j Sep.

:

i
■

1
I

Oct. Nov. j Dec. j Jaar.

!

jï

=

Boeding (Noordkust)
Tandjong Pandan
. (Westkust)
Dendang (Zuidkust)
Manggar (Oostkust)

342

177

267

354

308

232

196

150

155

254

390

443 3268

272
253
280

164
180
216

198
247
259

271
249
218

236
268
254

190
200
195

190
169
174

151
122
136

169
124
105

280
191
155

363
303
265

411
331
341

2895
2637
2598
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Zie overigens art. KLIMAAT.
richten. Grondbezit is bij hen slechts in zeer beperk
De gezondheidstoestand is op Billiton niet bijzon
ten zin bekend. Hun bezitting vormt hun woonhuis
der ongunstig te noemen. De incest voorkomende
en eenig roerend goed. Alle huizen staan op palen en
ziekten, vooral onder de mijnwerkers, zijn beri-beri
zijn evenals het huisraad eenvoudig. De gewone
en koortsen.
kleeding van den man bestaat uit een korte, wijde
Flor a. Verreweg het grootste deel van Billiton
witte broek en daarover een sarong, opgehouden
is met bosch bedekt, doch slechts op sommige ber door een koord, waaraan de parang hangt; om het
gen en heuvels en op eenige andere plekken worden
hoofd draagt hij een hoofddoek. De vrouw draagt
nog zware oorspronkelijke wouden aangetroffen,
veelal een lange sarong en wit baadje, de kinderen
terwijl het overige met jong hout van hoogstens 20
loopen doorgaans naakt. Schoeisel draagt niemand
tot 30-jarigen leeftijd begroeid is. Waar dit ont dan nu en dan de hoofden. Een zwart buis van laken
breekt, treft men de ladangs aan, die voorbereid of
vormt een weeldeklecdingstuk dezer laatste; de ge
.bebouwd zijn, of wel in het voorafgaande jaar be
wone stof is katoen. Het huwelijk vormt een gebouwd zijn geweest. Hierop maken de padangs,
woontezaak, waarbij de liefde geen rol speelt. Veel
groote van hout ontbloote vlakten met een zeer gewijverij is toegestaan, doch komt zelden voor. Echt
ringen plantengroei, een uitzondering. Men treft ze
scheidingen zijn veelvuldig. Het hoofdvoedsel is rijst,
in het midden van het eiland aan, altijd op zand waarbij steeds een weinig keukenzout en Spaansche
steen en nooit op graniet. Zij bezitten weinig water
peper gebruikt worden met een slok water. Bij ge
en hebben absoluut geen boomgroei, zijn daarente
brek aan rijst, worden oebi, maïs en sago, alsook
gen ten deele met alang-alang bedekt. De inlander
aardappelen en kalebassoorten gegeten. Slechts nu
heeft aan hun ontstaan en uitbreiding veel schuld.
en dan komt bij den maaltijd een stukje vischof herOverigens vertoont de natuurlijke vegetatie van
tenvlcesch. Eigenlijke groenten produceert Billiton
Billiton een treffende overeenkomst met die van
niet, vruchten slechts weinig. De zucht tot feestvie
Banka (zie PLANTPING ROEI). Voor de fauna ver
ren is groot, hoewel het daarbij steeds eenvoudig en
wijzen wij naar het artikel FAUNA.
kalm toegaat. Hun godsdienst isdeMohammedaanBevolking. De bevolking van Billiton be
sche, waarbij uiterlijk vertoon hoofdzaak is. Het bij
droeg op uit. 1915 bijna 58000 zielen, waarvan
geloof is sterk ontwikkeld en algemeen, vooral dat
± 400 Europeanen, ^ 20.000 Chineezen, 9 Arabie
aan rondzwervende zielen der afgestorvenen en hun
ren en andere vreemde oosterlingen en de rest in
invloed op de levenden. Zeer gevreesd is de ook el
landers.
ders in Insulinde bekende pontianak, cp Billiton de
Evenals op Banka wordt de inlandschc bevol
geest cener zeer schoone, doch kwade vrouw, die in
king van Billiton verdeeld in Orang Darat en
de gedaante van een vogel rondzwerft De eerbied
Orang Sekah. Evenmin als op Banka vormen do
voor de dooden is nog al groot, waartoe evenwel
laatsten op Billiton een zuiver ras. Zij bezitten
vrees en zucht tot feestvieren het hunne bijdragen.
een krachligcn lichaamsbouw, een donkere, zwartDo Europeanen zijn gedeeltelijk bestuursambte
achlig bruine huid, geven een onaangename traan
naren en gedeeltelijk in dienst der Billiton-Maatlucht van zich af, zijn vermetele zeevaarders,
schappij, terwijl eenigen van den handel leven.
voortreffelijke visschers en krachtige werklieden.
Slechts enkele plekken van Billiton zijn voor land
Zij zijn erg onzindelijk en schuwen hun element,
bouw of veeteelt geschikt. De landbouw bestaat dan
het water, om zich le reinigen. De mannen dragen
ook uitsluitend uit rijstbouw op ladangs en het teehot haar kort, de vrouwen lang. Zij zijn groote
len daarop van oebi, keledik, maïs, kcladi, pisang,
dieven en aartsleugenaars, spreken een taal, die
teboe, t jabe en enkele andere gewassen. De tuinbouw
zij alleen verstaan on die niet geschreven wordt,
neemt toe en in de laatste jaren ook de aanplant van
leven steeds op hunne schepen aan de kust of op
gambir, klappers, peper en cassave voorden uitvoer.
do rivieren, doch zijn voor Billiton van groot be
Rondom do dorpen plant de bevolking vruchtboolang, aangezien zij de sjouwerlieden en matrozen
men. Veeteelt bestaat er op het eiland niet, terwijl do
der Billiton-Maatschappij vormen. In 1851 heb nijverheid weinig ontwikkeld is en zich bepaalt tot
ben zij zich aan ons gezag onderworpen en van
het vervaardigen van zakken, rijstmandjes en siga
don zeeroof afstand gedaan, zijn daarna ook grootenrenkokers, het ijzersmeden, tingicten en touwslaan.
deels tut don Islam overgegaan, terwijl do overigen
Do Chineezen bezitten enkele steenbakkerijen en
kalkbranderijen. De visohvangst wordt door velen
In idenen zijn gebleven. In do laatste jaren hebben
óf als hoofd - óf als novenbedrijf uitgeoefend, evenals
zij zich voor een deel aan don vasten wal gevestigd.
de jacht op horten en wilde zwijnen. Menigeen vindt
Do Orang Darat, de oorspronkelijke bewoners, zijn
vormoedelijk in overoude tijden als Maleisehc kolo een bestaan in het verzamelen van boschproducten
als boomschors, rotan, hars, honig en was. De handel
nisten oj> het eiland gekomen. Maar wanneer zulks
heeft weinig te beteekenen, evenals de scheepvaart.
plaats had, vanwaar zij kwamen, in hoever zij tot één
Hot eiland wordt wekelijks aangedaan door de sche
volkstam behoorden en hoelang zij onvermengd mot
pen der Kon. Raket vaart Mij. op do heenentorugreis
vreemdelingen bleven, laat zich zelfs niet gissen. Een
groot deel der bewoners is afkomstig van Palcmbang
tusschcn Batavia en Singapore, eenmaal in de 4 we
ken op do reis van Pont ianaLTHlTirBata via en enkele
en do verdere O.kust van Sumatra, andere zijn van
malen extra voor het lossen van kolen; en op de reis
Banka, den Riouw-archipel, Bornco en elders naar
van en naar Hongkong door do booten van de JavaBilliton gekomen, zoodat de bevolking zeer gemengd
China-Japanlijn, (waarmede de meerderheid der
is en zuivere Billitonneczen niet meer te vinden zijn.
Chineescho immigranten wordt overgevoerd) en nu
De Orang Darat zijn middelmatig tot klein van ge
en dan ook door die van de Mij. Nederland en Rot t.
stalte, sterk van lichaamsbouw en hebben sterke en
Lloyd, voor lossing van machineriën uit Nederland
sprekende gelaatstrekken. Zij zijn behulpzaam, gast
en die van do Bengalenlijn, voor aanvoer van vijst
vrij, eerlijk, vlijtig, spaarzaam, goedaardig van ka
van Rangoon.
rakter. Hunne behoeften zijn gering, vermoeienissen
De Billiton Maatschappij voert alleen tin uit. Zij
kunnen zij goeddoorstaan, van koeliediensten hebben
had op 1 Mei 1914 in exploitatie 47 mijnen met 182
zij een afkeor. Zij betalen geen belasting aan den het
ploegen. Er waren toen 17.004 arbeiders in dienst,
Gouv‘, moeten daarentegen wel hcercndiensten ver20

306

BILLITON of BLITOENG—BIMA.

li

r./

1

1

;
N. !:

;

■

i

;
i

verdeeld als volgt: District T. Pandan 30S5, Boeding
3S42, Manggar 5631 en Lenggang 4506 man., de pro^ductie aan tin bedroeg in het verslagjaar 1913/14:
4.594.920 K.G. Het Billiton-Vcer (vervoer van goe
deren der Billiton Mij) wordt volgens contract door
het Semarang Stoomboot en Prauwenveer uitge
oefend. Verder bestaat de uitvoer uit copra, damar,
matten, peper, pinangnoten, schelpen, tripang. De
invoer bestaat vooml. uit manufacturen, eetwaren,
rijst, olie, tabak, steenkolen, mijnwerktuigen. In
1913 werd voor rekening van particulieren ingevoerd
voor 2.162.769 en uitgevoerd voor 2.020.4S6 gld.,
waaronder voor ƒ 1.50S.769 aan tin en tinerts. In 1915
bedroeg de waarde van den invoer ƒ 1.842.419, van
den uitvoer ƒ 260.436 (de waarde van tin en tinerts
niet inbegrepen).
^
Tn de laatste jaren werden de wegen voortdurend verbeterd en de kleine houten bruggen worden lang
zamerhand alle door betonduikers vervangen. Dit^zoowel als wegverbreed in g op vele plaatsen, werd'
noodzakelijk door het zich steeds meer uitbreidend
auto- en motorfietsen-verkeer. Ulto. April 1914 wa
ren er 21 auto’s en 33 motorfietsen op het eiland.
Daarnaast bestaat in de mijnstreken een stoomtramnet, dat in 1913 een lengte had van 44.4 K.M. in aan
bouw is het baanvak Merak—Mang van 5 K.M.
lengte. Verschillende smalspoorwegen zijn in aanleg.
Ook kwam in 1914 een eleetrische centrale tot stand
te Manggar, om stroom te leveren aan de machines
bij het tinbedrijf. Een telefoonnet verbindt alle
plaatsen van eenige beteekenis.
Geschiedenis. De geschiedenis van Billiton
valt zamen met die van Banka (zie aldaar) en met
dit eiland kwam het aan den sultan van Palembang
en werd door hem in 1812 aan de Engelschen afge
staan. Toen wij in 1816 Banka weer in bezit namen,
werd door Engeland de teruggave van Billiton ge
weigerd, omdat dit eiland niet uitdrukkelijk werd
genoemd in art. 2 der Conventie van 1814. Nochtans
besloten wij reeds in 1817 het eiland te bezetten,
doch. eerst in 1822 werden er een assistent-resident en
eene militaire bezetting gevestigd. In het Londenseh
traetaat van 1824 stond Engeland ons het eiland for
meel af. Reeds in 1826 intusschen werd de assist.resident weer teruggeroepen, terwijl van de bezet
ting slechts een sergeant of korporaal met 8 a 10 sol
daten op Billiton achterbleven. Het eiland zou als een
onderhoorigheid van Banka onder het bestuur van
diens resident staan. De zeeroof herleefde onmiddel. lijk en werd ongestraft van Billiton uit gedreven, tot
dat in 1852 Billiton met de eilanden in de onmid
dellijke nabijheid beoosten den Lepar archipel gele
gen, van Banka afgescheiden en tot een zelfstan
dige assistent-residentie gemaakt werd. Sindsdien
bleven op Billiton verder — behoudens ongeregeld
heden in Februari 1911 tusschen Chineesche mijn
werkers in het district Manggar, welke de overkomst
van eene militaire macht van Java noodzakelijk
maakten — orde en rust ongestoord. De geheime
Chineesche genootschappen, welke in vroeger jaren
wel eens aanleiding gaven tot moeilijkheden, hielden
zich de laatste tijden rustig.
Bestuur. Voor het burgerlijk bestuur is Billi
ton in vijf districten verdeeld: Tandjoengpandan,
Boeding, Manggar, Linggang en Dendang, wier res
pectievelijke hoofdplaatsen dezelfde namen dragen.
Het hoofd van het bestuur is de assistent-resident,
die rechtstreeks onder den Gouvemeur-Generaal
8taa,t. Over de afzonderlijke districten zijn districts
hoofden aangesteld, die den titel van ngabehi
(mgebej) voeren. Voor de rechtspraak ressorteert het I

eiland ondor hot rechtsgebied van den Raad van
Justitie te Batavia.
Voor het onderwijs zorgt de regeering door een
Europ. lagero school, een Holl.-Chineesche school
(met 71 leerlingen) on twee Inlandsche scholen (239
leerlingen op 31 Dcc. 1913). Daarnaast bestonden
er 156 Mohammedaansche scholen met 576 leer
lingen en hadden de Chineezen 6 lagere scholen,
die op31Dec. 1913 samen 286 leerlingen met 10
onderwijzers telden.
Literatuur Th. Posewitz, Die Zinninseln im indi- '
schen Ozean (Budapest 1885—1886); Com. de Groot,
Herinneringen aan Blitong (’s Gravenhage 1887) ,
met volledige opgave der literatuur; L. C. de Nys,
Overzicht betreffende den economischen toestand' .
-van Blitong (Koloniaal Verslag 1891); R. D. M.
Verbeek, Geologische beschrijving van Bangka en
.Billiton (Jaarboek van het Mijnwezen in Ned. OostIndië 1897) met platen en kaarten; Jaarverslagen
der Billiton Maatschappij. /(. /■ \
^
BILLITON MAATSCHAPPIJ. Zie TIN. ^ r y'
BILLITONNIETEN. Technisch zonder belang,
doch uit een wetenschappelijk oogpunt zeer merk
waardig zijn deze in de kollongs van Billiton gevon
den lichamen, die in hoofdzaak uit kiezelzuur en
aluinaarde bestaan en die men daarom glasgesteen
ten zou kunnen noemen. In de wetenschap worden
zij met den algemeenen naam tektieten aangeduid.
Het zijn enkele centimeters groote, ronde of meer
ovale, ook wel cilindervormige steentjes, zwart en
glasglanzend, met talrijke smalle scherpe groefjes en
putjes. Zij werden uitvoerig beschreven en afgebeeld
door Verbeek in het Jaarboek v. h. Mijnwezen 1897.
Wet.Ged.p.235, waar ook verdere literatuuropgaven
te vinden zijn. Enkele exemplaren van overeenkom
stige steentjes werden in Indië gevonden in Japara en
in Zuidoost-Borneo. Men is thans vrij algemeen er
van overtuigd dat de tektieten niet van terrestrischen, doch van kosmischen oorsprong zijn (zie do
zeer uitvoerige behandeling dezer gesteenten door
F. E. Suess: Die Herkunft der. Moldavite und ver*
wandter Glaser, in Jahrbuch der K. K. geol. Reichsanstalt 1900 Bd. 50 Heft 2, p. 193—382, Tafel XI—
XVIII en: Rüekschau und Neueres übordioTektitfrage, in Mitt. d Geol. Ges. in Wien Bd. VII 1914,
Heft 1 u. 2 p. 51—121, Taf. I—III.)
BILOE-BILOELOE. Naam op Celebes aan een
Kwartel, Excolfacloria chinensie, gegeven.
BILOEK. Zie EEKHOORNS, VLIEGENDE.
BILOLANG. Zio VAARTUIGEN.
/ BIMA. Landbeschrij ving. Landschap,
in de landstaal genaamd m’Bodjo, dat het oostelijk
gedeelte van Soembawa beslaat, en bovendien om
vat het westelijk deel van Florcs of Manggarai en
allo eilanden tusschen Soembawa en Florcs gelegen.
De oppervlakte van het landschap wordt geschat op
ongev. 8600 K.M.2, waarvan 3100 op Soembawa en
4500 op Flores. Hot ressorteert sedert 1909 onder do
residentie Timer en Onderh.; do bevolking werd laat
stelijk op ongev. >£.000- zielen geschat, van welke
ruim GO-Oftfl-op Bi ma, op Flores ruim 22.000 en op do
eilanden ongev. 1500. Het is even welvarend als
Soembawa, heeft ook een grooten veestapel en do
bevolking legt zich den laatsten tijd zeer toe op do
uienteelt. Bima heeft de grootste landschapskas van
Timor. Voor geographischo bijzonderheden wordt
verwezen naar FLORES, SOEMBAWA en MANGGARAI.
Bevolking. De inheemsoho bevolking van Bima
heeft groote overeenkomst met die der landschappen
Dompo en-San^gar maar onderscheidt zich in licha-
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BIMA.
melijke en zedelijke ontwikkeling van do bowoncrs
van het westelijk gedeelte van Soembawa. Bohalvo
door de taal, onderscheiden zij zich van de laatstge
noemden door eonc kleine, gedrongen gestalte, kor
ten dikken hals en breede borst, terwijl zij, in ver
houding tot het onderste gedeelte van het lichaam,
een lang bovenlijf hebben, vooral de vrouwen, onder
wie men in West-Soembawa veel schoonere en blan
kere typen aantreft. Mannen en vrouwen van het
Bimaneesche dragen broeken, de vrouwen onder de
sarong, wat in Soembawa het geval niet is. De huizen
. ' i/ van Bima zijn klein en staan slechts eenige voeten
van den grond, terwijl zij op West-Soembawa groot
)>X en op hooge palen gebouwd zijn. De Bimaneezen
worden beschreven als weinig begaafd, vreesachtig
en laf en van geringe lichaamskracht en volharding.
Zij worden verdeeld in adel, volk en pandelingen.
Het volk wordt weder onderverdeeld in 26 dari’s of
gilden (als priesters, soldaten, timmerlieden, smeden,
enz.) wier heerendiensten en andere verplichtingen
tegenover de gemeenschap voor elk op bepaalde
wijze geregeld zijn. Hunne huizen, op palen ongev.
2 ii 3 voet boven den grond gebouwd, bestaan door
gaans uit een open galerij, de verblijfplaats overdag,
en een groot binnenvertrek met kookplaats, met
rechts eene halve omwanding, die 2 halve vertrekken
vormt. De vloer is van bamboe, evenals de omwan
ding, die somwijlen ook bestaat uit zeer dun gesple
ten, sierlijk naar do kleuren verdeelde smalle banden
van de bladscheden der arèn- en lontarpalmen. Het
dak is van alang-alang of van bamboe sirappen; hot
weinige huisraad (potten, pannen, kopjes en scho
teltjes, manden, spin- en weefgereedschappen) staat
op eene stelling, die rondom het huis gaat. De ruimte
beneden het huis is niet van eene omwanding voor
zien ; ofschoon het vee daar niet gehuisd maar in af
zonderlijke stallen geplaatst wordt, is de grond ech
ter van allerlei onreinheden doortrokken. De rijst
wordt bewaard in talrijke kleine schuurtjes, waarvan
do stijlen voorzien zijn van ronde, houten platte
schijven legen het inklimmen der ratten. De kleeding van den kleinen man bestaat uit hoofddock,
sarong en korten broek of slendang, die lot boven do
knieën reikt on bij de vrouwen iets korter is. De stof
bestaat meestal uit grof katoen, dat of rood en wit,
of blauw en wit gestreept is. De meeste vrouwen
trekken, als zij uitgaan, ccn baadje vandonkerekleur
aan en bedekken het hoofd met een tweede sarong of
ruodc slendang. De wapenen der Bimaneezen beslaan
uit lansen en krissen. Het voornaamste middel van
beslaan is de landbouw, vooral do teelt van rijst,
groene katjang, djagong, uien on kemiri, terwijl ook
aanplant van klappers en suikerriet niet onbelang
rijk is, en ook wat tabak, indigo, Iariga en kasoemba
geteclt wordt. Do aanplant van koflie is nog onbe
duidend. De veestapel is en op Bima èn op Flores
van groote bctcckenis. De Bimaneesche paarden,
waarvan er jaarlijks van 1000 tot E6Ö0 stuks worden
uitgevoerd, zijn bekend. (Zie PAARD). Voorts wor
den er geiten en karbouwen in grooten gotalc getceld; de laatelon zijn echter klein en weinig gewild
als ploeg- en trekvee. De geiten hebben zeer lange
haren, die tot op den grond hangen en de poolen ge
heel bedekken; daarvan worden do banranga’s ge
maakt, die tot versiering van lansen dienen. Ver
scheurende dieren worden op Bima niet aangclroffon: het talrijke wild verschaft menigeen een middel
van beslaan, doch de visschorij is van weinig beteekonis, evenals do nijverheid, die zich bepaalt tot hot
spinnen van garens, weven van grove sarongs en
slendangs, het smeden van krissen en lansen, het
i ■i
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vlechten en maken van matwerk enz. alles echter
slechts om in do eerste behoeften te voorzien. Het
inzamelen van bosch producten geschiedt hier en
daar op groote schaal; do inzameling van het be
roemde sapanhout, dat tot 1874 aan het Ned. be
stuur moest worden geleverd, staat thans stil, daar
zij tot de prerogatieven van den Sultan behoort.
De handel is vanminder-beteekenïa_dan-vroeger;
zij wordtutrouwens meest door vreemdelingen ge-dr-evenT
' t; £+■'
Een bijzonder bestanddeel der bevolking zijn de
Doöe Donggo, die op verschillende plaatsen de ber
gen van het landschap voornamelijk aan de Westzij
de van de Bimabaai bewonen (Donggo = berg), en
de Doöe Kolo, op de toppen van den berg Kolo wo
nende. Terwijl de Bimaneezen den Islam hebben
aangenomen, zijn zij heidenen. Zij schijnen tot een
nog eenigszins lager ras dan de eigenlijke Bimanee
zen te behooren. Ook bij hen zijn de vrouwen zeer
leelijk. Overigens zijn zij stille, eerlijke, arbeidzame
en vlijtige menschen, die van landbouw, jacht, vee
teelt en inzamelen van boscliproducten leven. De
Doöe Donggo leggen zich ook op de koffiecultuur
toe, die elders, uit vrees dat de rijstcultuur misluk
ken zal, weinig wordt uitgeoefend. In 1905 telden zij
± 4100 zielen.
Geschiedenis. Volgens de Bimaneesche kro
nieken heeft Bima, de tegenwoordige radja medcgerekend, 50 bestuurders gehad. De zeven eersten
waren mythische heerschers. Met den achtste vingen
dc Hindoèsche en mot don 38en de Mohammedaansche heerschers aan. Ten tijde van den 36en radja
in het jaar 1545 had de eerste aanraking met Euro
peanen (Portugeezen) plaats. De eerste aanrakingen
met de Nederlanders dagteekenen van 1605, toen
Steven v. d. Hagen handclsbetrekkingen met Bima
aanknoopte. In 1616 reeds schijnt Bima in een af
hankelijke verhouding tot Gowa te hebben gestaan.
In 1624 bezotte Commandant Roos Bima, dat hulp
aan de Gowareezen tegen de Cie. had verleend. In
1660 werd met Bima een mondeling verdrag geslo
ten. In 1667 dwong Speelman het do Soevereiniteit
der Cie. te erkennen. In 1669 werden by een nieuw
contract voordeeligc handclsvoorwaardcn bedongen,
o.a. levering van was en sapanhout on werd voor
goed een eind gemaakt aan do heerschappij van Go
wa. In 1701 werd het vorig contract vernieuwd en
een vertegenwoordiger der Cie. in Bima goplaatst.
In 1727 huwde een zoon van den Bimaneeschen rad
ja ccn Gowarcescho radja’s dochter en ontving als
huwelijksgift Manggarai op Flores. In 1759 namen
do Gowareezen echter weder Manggarai in bozit,
doch werden in 1762 weder door Bima met hulp der
Cie. er uit verdreven. Sedert dien bleef Bima in het
ongestoord bezit van Manggarai. In 1874 werd Bima
bevrijd van de laatste der verplichte leveringen
aan hot N. I. Gouvernement, die van sapanhout. De
betrekkingen tot dat Gouv. werden in latere jaren
boheorscht door een politiek contract dd. 20 Oct.
1886 (Bijlagen Handelingen 2e kamer St. G. 1888/89
no. 76 pag. 20 en 2S on Ind. Gids 1889 I blz. 579),
bij welks samenstelling dc in 1S75 met Sumbawa
aangegane overeenkomst als voorbeeld diende. Dit
contract werd aangevuld by do suppletoire contracton van 5 Oct. 18S7 on 24 Juni 1889 (gedr. stukken
1890/91, 112, nos. 24 en 26). Deze overeenkomsten
van 1886, 1887 en 1889 worden op hun beurt ver
vangen door een politiek contract dd. 29 Dec. 1905
zulks ten einde do rechten en verplichtingen tusschon hot N.-.I Gouv. en den bestuurder (Sultan) van
liet landschap Bima meer dan in do bestaande over-
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•eënkomsten in overeenstemming te brengen met de
^ischen van den tijd (Bijl. Hand. 1908/09 1—7). Het
contract verklaart het landschap te behooren tot het
grondgebied van Ned. Indië. Het werd later nog aan
gevuld bij een suppletoire overeenkomst dd. 4 Sept.
1909, in verband met de afscheiding van de afdeeling
'■Soembawa van het-Gouw Celcbcs en Ond. (Bijl. Hand.
909/10, 312, 25—29). In 1907/1908 liet de inwendige
toestand in het landschap te wenschcn over. Een
deel der bevolking weigerde bevelen namens den
Sultan gegeven op te volgen. Derhalve werd in
Jan. en Febr. 1908 met een marechaussee colonne
in het landschap opgetreden en aldus het verzet,
waarin naaste familieleden van den sultan en eenigo
mantri’s bleken betrokken te zijn, gebroken. In
December d.a.v. was nog gewapend optreden noodig
I
om de registratie der bevolking in sommige onder
deden van dat landschap door te zetten. In het
koloniaal verslag over 1913 wordt melding gemaakt
van de groote activiteit en de bijzondere toewijding
;
van dc-n sultan bij de behartiging van de belangen
van het landschap en zijne bevolking.
Bestuur. Het bestuur berust bij een Sultan of
I
bestuurder, die bijgestaan wordt door een Rijks
!
raad of Hadat, aan welks hoofd een rijksbestierder,
Radja of Roema Bitjara staat. De Sultan wordt door
het Gou v. aangesteld, na raadpleging van den Hadat.
De Hadat bestaat uit 24 leden, de Toreli’s (eigenlijke
rijksgrooten) de Djeneli’s en de Boemi’s. Evenals in
!
vele Boegineesche landen zijn ook aan de kroon zoogen. ornamenten verbonden (Zie op dat woord); te
Bima behoort daartoe een rijkspaard, djara manggila, dat bruin van kleur moet zijn, en door niemand ,
bereden mag worden. Bima is verdeeld in \ distric-'.
£ ten: Belo, Bolo en-i$apce, ieder bestuurd door een
. hoofdgallarang, die weder mindere kamponghoofden
onder zich heeft. BorcTTrifeirstaan-nog-42-kampongs
v.
onder afzonderlijke gallarangs of lebee’s, terwijl de
Doöe-Donggo afgescheiden kampongs vormen. Op
Flores bestaat het gebied van Bima uilxle landschap-'
. ^ sLf <v
pen Reo en Pota, ieder onder een naïb, en verdeeld in
✓ '
districten, bestuurd door deloe’s of gallarangs. De
mindere hoofden op Bima, gallarangs, lebóé’s, tjepio
j
, r: wekies, domodoöe en daloes worden door tte-kamv G'*xc- ’• J'pong bc woners gekozen onder bevestiging door den
' '
't rijksbosierder, de hoofd gallarangs door de kampongy f hoofden-met bevestiging door den Sultan, die in
.L
•overeenstemming met den rijksraad de naïbd op
:
Flores aanstelt.
Literatuur. D. F. v. Braam Morris, Nota van toe
lichting behooronde bij het contract met Bima geslo
ten. T. Bat. Gen. XXXIV (1891), bl. 176; J.W.
Meerburg, Proeve eener beschrijving van_land en
^.volk van Midden-Manggarai, id. bl. 434,/en Dagboek van J. W. Meerburg in T. Bat. Geit'XXXVI
"
>^1893), bl. 113n/j. E. Jasper, Het eiland Soem^bawa en zijn 'bevolking Tijdsein-., Bmn. Best.,
.XXXIV 1908, bl, 60; Dr. J. Elbert, Die SundaXjexpedition, 1912, Band II, S. 55—89. .
BIMA. Hoofdplaats van het landschap Bima, zetel
Van den Sultan en alle rijksgrooten, bestaat uit 26
kampongs, ieder bestuurd door Domo toewa of oud- sten,en laatstelijk geschat op,ft )0 huizen met eene bc;
volking van ongev*fiQ,000 zielen. De plaats, gelegen
aan eene prachtige baai, die een veilige haven aan
biedt ook voor groote schepen, is 4en voorn&me
havenplaats, die geregeld door de stoomschepen der
s.
't • . on' Paketvaart Maatschappij bezocht wordt. Er
' !,•■*< '
w cen fort gowwsnt. Do «taBrjüphMste-geisagheWxjr
, fagO C-i-fiondor don te Soembawa bosar geplaatij
•' £tcn «ssutont.res.dont. VoorU is or oen ambtenaar
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BIMA—BIM'ANEESCH.
der in- en uitvoerrechten tevens havenmeester en een
detachement gewapende politie. De woning van den
Sultan is een groot oud houten huis met planken
omwanding en ^ïnevTtlak, en voorzien van eeiv£HU
steenen trap. De plaats is berucht vanwege de mala- )\ .C--a ria, die liier endemisch is, waarom het bestuurs-eta- '
blissoment verplaatst wordt en een waterleiding zal
/ ~
worden aangelegd. Vgl. ook SOEMBAWA. A,.../;'. $ £
BIMA (BAAI VAN). Een zeer nauwe, ruim 16
K.M. het land indringende, geheel sehoone baai met
steile kusten en, in het Z.lijk deel, geleidelijk afne
mende diepten, aan deN.kust van Soembawa op on
geveer 118° 43' O.L. van Gr. Aan den O.oever ligt do
gelijknamige kampong, de in- en uitvoerplaats van
Oost-Soembawa. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. IV.
BIMA (Tjandi). Hindoe-tempel. Zie DIENG.
BIMA ( tav.). Zie PODOCARPUS.
>• BIMANEESCH. Hct Bimaneesch is dc taal van
Oost-Soembawa, en wordt gesproken in de land
schappen Bima en Dompo. Het is het naast verwant
aan de talen van Soemba en het Sawoeneesch. Ook de
talen van Manggarai. en Endeh moeten hierbij ge
bracht worden; daarentegen bestaat er een aanmer
kelijk verschil met de taal van "Oost-Soembawa, het
Soembawareesch. Het Bim. duldt geen medeklin
kers als sluiters; aan het begin van een woord of van
eene lettergreep kunnen alle mede-klinkers, welke
bijv. in het Mal. voorhanden zijn, voorkomen, (ook
de tj, dj), met uitzondering van nj, welke tot n
wordt; bovendien komt de / voor. Vooral de b, d,
(dj), (j, maar toch ook meermalen dc p, l, tj worden
met een nasalen voorslag uitgesproken, als bijv.
mbai, kaaiman, (Mal. buwaja); ndau, naald, naaien,
(Mal. djcirum); nggusi, kruik, (Mal. gulji); rnpuru,
tiental, (Mal. pul uk); utasa, rijp. (Mand. Bat. lasak);
ntjara, schuld, missen, (Mal. salah). Die nasale voor
slag is op verschillende wijzen te verklaren: nu eens
is hij een overblijfsel van een grammaticaal ele
ment, dan weder ingevoegd na een oorspronkelijk
prefix, dat later afgevallen is; voor de zachte mede
klinkers meermalen alleen daaraan toe te schrijven,
dat deze oorspronkelijk nooit zonder zulk een voor
slag werden uitgesproken. Uit den vorm der woor
den blijkt voorts, dat er in de taal hier en daar vrij
aanmerkelijke klank-veranderingen hebben plaats
gegrepen. De oorspronkelijke Mal. Pol. woord-afloidings-suffixen zijn als levend element geheel verdwenen; ook van cle prefixen zijn nog slechts enkele
in gebruik, namelijk ka, wat hier dient tot vorming
van causatieve werkwoorden, en ma, waarmede vor
men afgeleid worden, welke bepaaldelijk de waarde
hebben van actieve deelwoorden. Daarentegen ko
men verscheidene nieuw-vormingen voor. Bijv. een
prefix rad, gewoonlijk verkort tot ra, als van lunti,
schrijven: ra-lunli, geschreven, het geschrevene, het
geschreven —hebben; voorafgegaan door ma: mara- lunti, geschreven hebbende. Nagenoeg in dezelfde
functie als ra, hier en daar met verschil in gebruik en
betoekenis, komt wau voor, dat evenwel een afzon
derlijk woord blijft, dikmaals gevolgd door een nadrukswijzer, maar, dewijl het geen grijpbare beteekenis meer heeft, mot den naam van hulpwoord
kan bestempeld worden; bijv. wau-ra lunti, geschre
ven, het geschreven —hebben; mawau-ra lunti, ge
schreven hebbende. Voorts wordt wau gebezigd tot
vorming van de finictc vormen van het perfectum.
Daartegenover staat ndai, (ndei, ?ieè,dial.«dö</i),het
geen eveneens een „hulpwoord” blijft, bijv. ndei
lunti, te schrijven, scribendus, wat te schrijven
is, ook: wat geschreven wordt; ndai malunli,
om te schrijven, zullende of moetende schrijven,
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BIMANEESCH—BINNENDIJK (SIMON).
hij, die moet schrijven, ook: de schrijvende.
Kai, na een finiet werkwoord gewoonlijk nog een
afzonderlijk woord in den zin van ons voorzetsel
„met”, maar somtijds toch ook reeds in samenstel
ling; is steeds suffix in vormen als: ratunti-kai, (ndai
tunti-kai), waarmede geschreven (te schrijven) is.
Behalve tot vormingvan instrumentale deelwoorden
■ ’Y (soms werkwoorden) doet dit kai ook dienst om locaAi
tieve werkwoorden te vormen, bijv. ta (gij)-iau(plaatst) -kai-ku (nadrukwijzer)rowa (pot), gij moet
het m een pot doen; vooral wederom bij de passieve
deelwoorden, als bijv. ra-tau-kai, dat, waarin iets
gelegd is; enz. Deze vormen kunnen ook meer con
crete betcekcnis hebben, bijv. maru-kai, slaap-plaats
van mam, slapen. Nog komen samenstellingen voor
van verbale woorden met labo, (met, = in gezel
schap van), en ioeya, loea, bijv. ngtipa-weija, voor
iemand zoeken. Elk werkwoord, onverschillig of het
transitief of intransitief is, wordt vervoegd; voor
het meervoud bestaan evenwel geen afzonderlijke
vormen, behalve voor den lsten pers, meerv. inclu
sief. Indien het subject door een substantief wordt
uitgedrukt, wordt in den 3den pers. het pronominale
prefix reeds meermalen verzwegen, bijv. lao-ra (in
plaats van na-lao-ra) dou ede, de man ging op weg.
Een bijzondere vorm voor het passief komt bij de
finiete vormen niet voor. De conjunctief is van den
indicatief onderscheiden, door verschil in de nadrukwijzers. Als tweede persoon imperatief treedt het
eenvoudige stamwoord op. gewoonlijk gevolgd door
een nadrukwijzer. Op te merken is verder, dat, wat
bij ons een afhankelijke infinitief zou zijn, steeds
door een nanmwoordolijken vorm moet uitgedrukt
worden. Overigens is de taal ook zeer nauwkeurig
in liet onderscheiden van verbale en nominale constructie’s. Bij de substantieven wordt betrekkelijk
dikmaals, doch lang niet altijd, het meervoud onder
scheiden door toevoeging van dö/io, dat in samen
stelling met liet substantief wordt gebracht. Adjec
tieven worden bij pracdicaticf gebruik als werkwoor
den behandeld. Naarmate men meer of minder be
leefd spreekt, bezigt men verschillende persoonlijke
voornaamwoorden.
Over het algemeen schijnt er wt inig dialect-vorschil voor te komen, alleen in Kö!o en Tölo-ieeri ver
schilt de taal aanmerkelijk, vooral wat betreft het
woord-gobruik; ook is in het Kölo’sch nog het prefix
pa, tot vorming van causatieven, bewaard gebleven.
Eeno eigenlijke literatuur bestaat in het Bimaneesch
niet. Onder liet volk loven verhalen, (m/pdma, of nunlu ro mpama), en liedjes, (rawa); eeno raiva beslaat
uit drie voeten van een niet gehcol bepaald aantal
lettergrepen, zonder rijm, waarop gewoonlijk volgt,
wat de temba genoemd wordt, welke met het vooraf
gaande in geen verband staat, maar zich door een
bepaald soort van alliteratie onderscheidt. Dezo
verhalen en liedjes worden echter nooit opgcschrovcn. Er bestaan evenwel enkele kleine geschriften
over onderwerpen van meer praktischen aard,
bewerkt naar Mal. of Mak. origineelen; zij zijn dan
met Arabische of Makassaarsche karakters geschre
ven. Het oude letterschrift door Raffles en Zollinger
medegedeeld, heeft wel nooit tot het schrijvon van
het Bimaneesch gediend.
Literatuur: Verh. v. h. Bat. Gen. Deel XLVIII,
. J893y\ff4 en ’96: Bimanecsch-Hollandsch Woorden
boek/..Bi manccsche Tektsen,/Bimanoeschc Spraakƒ kuns'C'door J. C. G. Jonker
J.C. G. J.
BINAMOE. District der onderafdeeling Djeneponto (Gouv. Celebes en Ond.).
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BINANGA. Het meest welvarende onderdistrict
van het district Simpang Kiri, onderafdecling Singkel, afdeeling Westkust van Atjèh. Te Binanga
binnen dit onderdistrict verblijft het districtshoofd
van Simpang Kiri. Ook de controleur van Singkel
woonde daar in de buurt, te Itoendeng, — (waar zich:
een pasar bevindt) — van 1905 op 1912. Thans ligt
er nog een militaire bezetting, die echter wel spoedig,
naar Singkel zal worden overgebracht. De bevolking
beoefent geen veeteelt en zoo goedals geen landbouw,
doch leeft van de inzameling van boschproducten
en van den benzoëhandel tusschen do Pakpaklanden
en Singkel. De bewoners, die den IslamïïêbEên'aange
nomen, spreken Pakpaksch, vermengd met Alasisch.
Atjèhsch en Malcisch. i, • •) f C
BINANGA SANGKARRA (Wijde rivier). Rivier
in de onderafdeeling Pangkadjene afdeeling Makasser, van het Gouv. vafr Cëlëbês en Ond., met kor
ten loop, ontstaan door de samenvloeiing van de
Maléleeng, de Kaléboné (Katobone)en deKassidjala.
De Maléleeng ontspringt uit de rotsenreeks, die bij
Matodjing de Pangkadjene rivier raakt en stort zich
beneden Toeroengan in de Katoboné; deze ont
springt uit de rotsen bij den pas van Balcanginv
neemt bij Oedjongboeloe de Magimba op en blijft
verder in westwaartsche richting naar zee loopen.
De Kassidjala ontspringt uit kalkrotsen benoorden
en bezuiden de passage van Leang-Leang, stroomt
met vele kronkelingen naar kampong Kassidjala
en vereenigt zich verder noordwaarts beneden Sikapaya met de Katóboné, terwijl een linker zijtak
door een uitgestrekt moeras naar zee gaat.
BINANGON... District van de afdeeling en het
regentschap Rembang van de gelijknamige residen
tie. De hoofdplaats is Lasëm, (zie aldaar). Het dis
trict heeft een oppervlakte" van 120 K.M2., telt 3
onderdistrict en met 81 desa’s en had eind 1905 cene
bevolking van bijna 5S.000 zielen, o.a. 14 Euro
peanen en 4400 Chineczcn. In dit district ligt ook
de plaats Dasoon; zie op dat woord. De gelijkna
mige desa Binangon ligt 7 K.M. N.O. van de te
genwoordige districtshoofdplaats Lasëm. A / 2 '' f"
BINDALOENG. Zie TEXGALOEXG.
BINDJEI. Hoofdplaats van de onderafdeeling
Boven Langkat dor afdeeling Langkat en stand
plaats van een controleur, gelegen in het Gouv. O.
kust van Sumatra, aan de Mcntjirim-rivier.De plaats
ligt aan den spoorweg naar Mcdan, terwijl een tram
lijn van Bindjci zuidwaarts naar Kceala, noord
waarts via Tandjoong Poe ra naar Pu ïïgKalaiïBian d a n
gaat. Behalve door deze tram lijnis Bind jei ook met
Tandjocng Pocra waar de Sultan verblijfhoudt, vorbondon door een transportweg, terwijl van Stabat
aan do rivier Wam poe een stoombarkas dien stroom
bevaart naar genoemde plaats.
BINGAI. Rivier en landschap in de afdeeling
Laïïgkal~van het Gouvt. O.-kust van Sumatra. De
rivier vormt samen mot de Ment jirim-rivier de Wampoe-rivicr.
BINGKOENG. Zie VAARTUIGEN.
BINGKOKA-BAAI. Een ruime baai met steile
kuston en vry grootc diepte, aan den O.kant van do
golf van Boni op ongoveor 4° 5' Z.B. In do baai lig
gen conigo eilandon en tusschen dezo on den Z. cn O.wal een reeks van riffen cn banken, zoodat alleen hot
vaarwater daar benoorden naar Kolaka, een voorna
me uitvoerplaats, vr\j blijft. Zio Zeomansgids O. I.
Arch. deel IV.
BININTA. Zio VAARTUIGEN.
BINNENDIJK (SIMON), geboren to Leiden, 2G.
Maart 1821, overleden to Buitenzorg, ^T'OcTrTber
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1883. Na drie jaar in den Hortus te Leiden werk
zanm te zijn geweest, ontving hij van den hoogleer -
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BINNENDIJK (SIMON)—BINT OEH AN.

nar De Vriese een speciale opleiding, om hem te
bekwamen voor de betrekking van assistent-hortulanus aan ’s Lands Plantentuin. In het najaar van
1S49 naar Indië vertrokken, werd hij bij Gouver
nementsbesluit van 19 Juli 1850 tot assistent-hortulanus benoemd, ter vervanging van Van Gesker.
Tezamen met Tcysmann begon hij aan een nieuwen
catalogus van ’s Lands Plantentuin, die in 1866
werd uitgegeven. Van zijn wetenschappelijk werk
moet vooral genoemd worden de beschrijving van
oen groot aantal nieuwe plantensoorten in het
Natuurkundig tijdschrift van Nederlandsch Indië,
alle met Teysmann’s medewerking beschreven. In
1866 maakte hij een reis door de Molukken, ver
zamelde een groot aant al planten“op Am bon .en
Cerarn en exploreerde met den gouverneur der
Molukken het binnenland van Boeroe. Toen Teysmann in 1869 zijn ontslag nam als hortulanus werd
Binnendijk tot zijn opvolger aangewezen. Hij ver
vulde die betrekking tot zijn dood.
BINOEANG. District der onderafdeeling Padang
en Ommelanden (zie aldaar).
BINOEWANG. Tot uit. 1915 onderafdeeling der
afdeeling Mandar (zie aldaar) omvattende het gelijknamige landschap, welks grenzen zijn omschreven
' : in het contract van 2 Oct, 1888, medegedeeld in den
v'Ind. Gids 1891, II bl. 207. Thans is de onderafdeeling
opgek even en zijn de landschappen Balanipa en
Binoewang buiten de Toradja landen samen gevoegd
tot ééne onderafdeeling Balanipa-Binoewang met
bestuurszetel te Polewali. Deze plaats wordt gere\ geld door de schepen der Kon. Pak. Mij. aangedaan.
.• Bijdr. voor T. L. en V. 7° Volgr. VIII (1909) bl. 649.
BINOEWANGEUN (TJI). Rivier op Java, aan de
Zuidkust der residentie Bantam. Haar stroomgebied
omvat het grootste deel van het heuvelland van zuidwest-Bantam bezuiden de waterscheiding, en verder
een moerassige kustvlakte, door lage duinen van den
oceaan' gescheiden. Dicht bij den mond neemt de
rivier haar grootste zijtak op, de Tji Balioeng en
wordt daar voor groote prauwen bevaarbaar.
BINONG (soend.). Zie TETRAMELES.
BINONG LAOET (soend.). Zie HERNANDIA
PELTATA.
BINONG PEUTJANG (soend.). Zie TREWIA.
BINONGKO. Zuidelijkst eiland van deToekangbesi groep (zuidoostelijk van Boeton, zie aldaar);zeer
^^/fotsachtig met weinig beplantingeiL^Hel is 18V2K.
M. lang en 240 M. hoog. —Aan het inrand vindt men
enkele kampongs n.1. Papalia, Tapaibo, Palahidoe,
Orokoeba,Tandjong, allen onderden mantri (hoofd)
van Papalia staande en Wali, Ohidoe en Molé onder
den Radja van Wali.—Slechts in de naaste omgeving
dier kampongs worden enkele klapperboomen aange
troffen. — De nijvere bevolking telt in totaal 8790
zielen. — De scheepvaart is er het voornaamste mid
del van bestaan en was er vroeger zeer ontwikkeld. —
Oorspronkelijk schijnt Binongko door lieden van
Boeton bevolkt te zijn, die vandaar uitgeweken
waren uit ontevredenheid over het bestuur van den
sultan van Boeton, aan wien zij echter schatplich
tig bleven.

BINONGKOREEZEN (of BINONGKONEEZEN)
noemt men in de Molukken de van Boeton en omlig
gende eilanden — waaronder het eiland Binongko —
afkomstige lieden, die zich daar in vrij grooten getale
gevestigd hebben. Hoewel de bevolking van het
eiland Hinongko zelve gunstig bekend is en iedere
vreemdeling die zich aldaar ophoudt, volkomen

veilig is, heeft het woord Binongkorees in de Molukken geen goeden klank, daar onder dien naam vele
slechte elementen uit Boeton derwaarts uitweken en
nog uitwijken. Velen hunner, zonder passen op Araboina aangekomen, werden door Bandaschc perkeniefiföf de grootere ondernemingen als contractkoe
lie in dienst genomen. Overigens houden zij zich met
tuinarbeid bezig of vinden als koelie een middel van
bestaan.
BINONGKO’SCH. Van deze taal bezit het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap
pen eene lijst van ruim 600 woorden, waaruit valt
op te maken, dat het Binongko’sch in ’t algemeen
het naast bij het Boetonsch staat, nader dan bij het
Moena’sch. Inlanders van Boeton en Mocnazijn tal
rijk op Binongko; men mag dus onderstellen dat
de taal van haar oorspronkelijk karakter veel heeft
verloren. Van de klanken zijn opmerkenswaard de
palatalen, die in vele woorden niet oorspronkelijk
zijn. Tusschen twee klinkers worden j en w veelal
uitgeworpen, tenzij de j worde gevocaliseerd tot i
en dan met eene voorafgaande a tot e samenge
trokken, zooals dit in de talen van Zuid-en Middcn-Celebcs meer geschiedt. De woordvorm is
vocalisch; consonanti.sche sluiters worden afgewor
pen of (minder vaak) doorklinkend gemaakt door
eene achtergevcegde i. De deelwoord vormende
voorvoegsels mo-, moe- hebben ook een vorm no-,
?ioe-; het Binongko’sch heeft dus tijdvormen bij liet
werkwoord, evenals het Moen ó’sch. Het achter
voegsel -an komt voor in den vorm -a; het lidwoord
is o, evenals in de Boengkoesch-Morische talen, het
Boetonsch en het Moena’seh. Het lidwoord der
woorden, die in den genitief staan, is no, noc, dezelf
de partikel die in zoovele talen van Midden - en ZuidCelebes de rol van genitiefaanduider heeft.
De juiste plaats van het Binongko’sch onderdo
Indonesische talen te bepalen is met de huidige ge
gevens nog niet mogelijk,
Literatuur: Adriani en Kruyt, De Baro’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes, III, 200—272.
BINTA. Zie VAARTUIGEN.
BINTAK. Zie VAARTUIGEN.
BINTAN. Het grootste der eilanden van den Riouw-archipel, gelegen in de Chincesche Zee, tus
schen 1° 13' en 0° 50' N.B. en 104° 13' en 104° 37'
O.L. Door vele klippen en riffen orngeven, is het
langs de kust laag en vlak, maar in het binnenland
wordt de bodem meer heuvelachtig, om zich onge
veer in hot midden te verheffen tot een zadolberg,
die ^420 M. hoog is en als Piek van Bintan bekend
staat, (Zie RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN
en TANDJOENG-PINANG).
BINTAN (mal.). Zie OERBERA.
BINTAN KETJIL (mal.). Zie OERBERA.
BINTANGOR LAOET (mal.). Zie CALOPHYLLUM INOPHYLLUM.
BINTAOENA. kindschap, gelegen aan de noord
kust v/h noordelijk schiereiland v. Celebes, maakt
deel uit der afdecling Bolaang-Mongdndou, res. Monado. De bevolking bedroeg in 1900 slechts 2251
zielen, en staat onder het bestuur van een radja, die
gehouden is aan de Korte verklaring. Zie Bijl. der
Hand. St. Gen. 1912—1913 No. 342. Sago, rijst en
klappers zijn de voornaamste voortbrengselen.
BINTAPOE. Maleische naam voor Porphyrio
calvus, een Purperkoet.
BINTARO (jav., soend.). Zie OERBERA.
BINTARO LEUTIK (soend.). Zie OERBERA.
BINTINOE (soend.). Zie MELOCHIA.
BINTOEHAN. Hoofdplaats der afdeeling Kaucr -
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BINTOEHAN—BISMUT.
(res. Benkoelen). Het plaatsje ligt aan zee aan de
Sambat-baai nabij de uitwatering van de Sambatrivier, op 187 K.M. bezuiden de hoofdpi. Benkoelen.
Het telt 1100 zielen, waaronder slechts een paar
Europeanen, en ruim 100 Vreemde Oosterlingen
(bijna uitsluitend Chineezen). Het staat als zelf
standige pasar, onder een pasarhoofd met den titel
van Datoeq, en dient als standplaats van een di
strictshoofd, wiens ressort zich uitstrekt over zeven
marga’s en de pasar Bintoehan. Het wordt aange
daan door de booten der K. P. Mij.; de waarde van
den jaarlijkschen uitvoer bedroeg eenige jaren ge
leden aan koffie ƒ 5400.—, peper ƒ 48000.—, kruid
nagelen ƒ 19.300.—, damar ƒ 16000.— en rotan
/ 14000.—.
BINTOENI (GOLF VAN). Het nauwere, ongeveer
74 K.M. lange en 21 K.M. breede, O.lijk gedeelte van
de MacCluer (Beraoe) golf, aan de W.kust van
Nieuw-Guinea, op ongeveer 2° 20' Z.Br. De oevers
zijn laag; aan de N.kust ontlasten zich meerdere ri
vieren, aan de Z. en O. kusten vormen do delta’s van
grootero rivieren een labyrinth van risophorencilanden, waartusschen bruikbare waterwegen loopen. De heuvelachtige hals van den „Vogelkop”,
welke de golf van do Geelvinkbaai scheidt, is op het
smalste punt niet breeder dan 37 K.M. De oevers der
baai zijn nagenoeg onbewoond. Zie Zeemansgids
O. I. Arch. deel V.
BINTOERONG of oentarong, Maleische naam van
Arctictis binturong Raffl., don zgn. Beermarter (door
de Batalckors toerocn tocrocn, op Borneo kitan ge
noemd), een van de grootste leden van de familie
der Civetkatten (zie aldaar) uit Nederlandsch-Indië:
zijn lichaam is ongeveer 3/, M. lang, do staart iets
korter. Van zijn verwanten onderscheidt hij zich
door de lange beharing en door het bozit van een
grijpstaart. De kleur is zwart, hier en daar grijsach
tig, de ooien, die elk een penseelvormigen haarbunflcl dragen, hebben een witten rand. De bintoerong
leeft behalve op het vasteland van Azië op Java, Sumatra, Banka, do Riouw-oilandcn en BornèdTHct is
een nachtdier, dat op Java bergstreken bewoont cu
zich daar op boomon ophoudt; op Borneo daaren
tegen komt hij volgens Biittikofer in de laagvlakte
voor en leeft daar meestal op den vlakken grond.
Evenals andere leden dor familie voedt hij zich
niet alleen met kleine dieren, waaronder ook insokten en wormen, maar ook met plantaardig voedsel.
BIOEL. Soond., (njektek, jav.) Helidis orienlalis
llorsf., een behalve in do Himalaya alleen op Java
voorkomend klein roofdier uit do familie der Mustelidae (zie WEZELS). Van don verwanten sigoeng
(zie aldaar) onderscheidt hij zich door don veel lango
ren staart en doordat de witte rugstreep zich slechts
van don kop tot het midden van don rug uitstrekt;
ook de staarttop is wit. Volgens S. Muller zou do
bioel zich in hoofdzaak mot vogels on kleine zoogdie
ren voeden; volgens Junghuhn daarentegen eet h\j
slechts wormen en insekten. Hot is een nachtdier,
dat zich overdag in holen in den grond of in hollo
hoornen ophoudt en meer dan de sigoong in bowoondo streken voorkomt. Van den Kina Ba'oo op N.Borneo is een verwante soort, II. evcrelti Thom.,
beschreven.
BIOPHYTUM SENSITIVUM D.C. fam. Oxalidacme, Ki pajoong(soKND.). Kleine kruidachtige plant
met geveerdo blaadjes, die evenals die van Mimosa
pudica, doch in mindere mato, voor aanraking ge
voelig zijn. De plant levert een inlandsch geneesmid

del.
BIRA. District

van do onderafdeeling Ma-
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ros, afdeeling Makassar, gouv. Celebes en Ond.
x_
BIRA. District van de onderafdeeling Boeloe-/v j^ /
^*
komba, afdeeling Bonthain in het Gouv. Celebes
r*
en Ond.
~
BIRA (mal.). Zie ALOCASIA.
BIRA NEGRI (mal.). Zie ALOCASIA MACRORHIZA.
BIRAJANG. Districtshoofdplaats, zie bij LABOEANAMAS.
BIRAKÉKÉ. Kampong in het district Bira, dicht
bij de gelijknamige baai aan de zuidoostkust van
Celebes, en bekend door de doodengrotten, welke
in de buurt daarvan worden aangetroffen en be
schreven zijn door Engelhard, Bijdr. t. t. 1. en vlk.
IVe Ser. VIII. (1884) bl. 379 en Wichmann, T. A.
G. 11e Ser. VIL (1890) bl. 971.
BIREUËN. Standplaats van den bestuurder
(controleur) eener mede Bireuën geheeten onderaf
deeling van do afdeeling Noordkust van Atjèh, be
staande uit de landschappen Samalanga, Peusangan en Gloempang Doea met totaal 20.337 gere
gistreerde mannen. Van Bireuën loopt de bekende
Gajo-weg naar het Tawar meer (zie artikel GAJOLAND). Het klimaat te Bireuën is aangenaam koel,
door de bergwinden uit het zuiden. De plaats ligt
aan de Atjèhtram, ruim 2 uur sporens van Lhöfr
Seumawè en ruim 4 uur van Sigli. f) ■ ); •
BIRINGKANAJA. District van de onderafdeeling
Maros van de afdeeling Makasser van het Gouver
nement Celebes en Onderhoorighedch. •
BIROEANG. Zie BEREN.'
BIROERANG (mal.). Zie MELASTOMA.
BIROE-LAOET. Javaansche naam voor de Grutto,
Lirnosa limosa.
BIROWANG. Zie VAARTUIGEN.
BIRRIK-BIRRIK. Zie BIJENETER.
BISAPOE. Waterval mot loodrechten val van
ruim 30 Meter, op ongeveer anderhalf uur afstand
van Bonthain (Qouv. Celebes en Onderhoorigheden).
BISCHÖTDTJAVANICA Bl. fam. Euphorbioceae
Gadok (soend.), Gintoeng (soend.), Gentoengan
(jav ), Grooto boom, verspreid van Britsch-Indië
tot Australië, waarvan het hout op sommige plaat
sen voor huishouw gebruikt wordt .o. ** }. t
BISMUT. I. Gedegen bismut is van vier verschil
lende plaatsen in Indië bekend geworden, n.L:
1. uit het district Socngei Sëlan op Banka, niet ver
van de hoofdplaats, met tinerts; het werd hier in
1849 gevonden (Nat. Tijdschr. 1S51, S9; Jaarb.
Mijnw. 1874. I. 35); nadere onderzoekingen leidden
tot geen resultaat; het voorkomen van het metaal
bleef op Banka een unicum en ook op Billiton en
Singkep en in do Straits werd het niet gevonden, ter
wijl het toch in do andere tinstreken der aarde geen
zoldzaamheid is;
2. uit een chinecsche goudader-ontginning bij
Bocdock (Sambas, West-Borneo) werd in 18G1 een
monster goud- en zilverhoudend bismut ontvangon
(60 % goud, 15 % zilver en 25 % bismut; — Jaarb.
Mijnw. 1879. I. 89); bij do latere stelselmatige ont
ginningen in den omtrek dier plaats wordt van hot
voorkomen van bismut geen gewag meer gemaakt ;
3. in het zuidwesten van het schiereiland SamosirXL'oba-mecr, Sumatra) komt in den rhyolibttuT~*
(tloch vermoedelijk op secundairo ligplaats) bismut
in gedegen toestand voor, doch is het duidelijk dat
hot metaal hier gesmolten is geweest. Het moeder- ^
gesteente kon niet worden ontdekt (Jaarb. Mijnw.
1894). Door de Batak’scko bevolking werd het me
taal uitgowasschon en tot kogols versmolton; do
hoeveelheid is eclitor slechts gering;
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BISMÜT—BLADWERK.

4. p. J. Maier deelt in Nat. Tijdschr. voor N. I.
XXIX, 1S67, p. 397, mede dat bismut uit gouderts
van Noord-Cclebes gewassohen is.
II. Bismvtglans (zwavelbismut) werd gevonden bij
Djahangi, ten zuiden van Darit (Landak, WestBomco) in een zeer onregelmatige gang vormige af
zetting, die bij exploratie reeds bij 10 M. diepte sterk
in dikte bleek af tc nemen. Het vcldgcsteente is
(Jaarb. Mijnw. 1904, 524).
✓✓"kwartsporficr.
BISOELA (mak.). Zie LICUALA.
BISOLEH (jav.). Zie CHYDENANTHUS.
BISSOE S. Zie PRIESTERS.
BITJIL. Zie KARBOUW.
BITSJARA-BAAI. Een IS K.M. lange baai met
steile kusten aan de Z.W.kust van Nieuw-Guinea,
beO. de Kamraubaai, op ongeveer 133° 50' O. L.
van Gr. De baai, waarin eenige losliggende riffen, is
vrij diep en heeft aan den ingang een breedte van 5
K.M. Zie Zeemansgids O. I. Arch. deel V.
BIXA ORELLANA L. fara. Bixaccae. Kasoemba
keling (jav.), Kesoemba (mal.). Galinggem (sj-end.),
Galoega(MAL.).Kleine boom, wegens het sierlijke blad
en de fraaie vleesclikleurige bloemen vaak gekweekt;
vooral bekend om de geelroode kleurstof (galoega)
die men uit de bladeren en wortels maakt, en die
men vooral aantreft in het roode vleezige weefsel,
dat rondom de zaden ligt. Deze laatste liggen in
een tweekleppige doosvrucht, die veel op een Ramboetan gelijkt. De kleurstof Anatto, in Europa
Orleangenaamd, wordtinIndiëalskleurmiddelvoor
nagels en als verfstof voor zijden en katoenen stoffen
gebruikt en vindt ook toepassing als boter en kaaskleursel. Hij wordt ook wel als inlandsch geneesmiddel tegen ingewandsziekten aangewend. De gedroogdc bladeren zijn als Folia Bixae in de Nederlandsche Pharmacopee opgenomen. > • V'.’ /
BLAASWORMEN. Zie WOEKERDIEREN en
INGEWANDSWORMEN.
BLADVOGEL. Met dezen naam bestempelt men
,r> {'' ij' de soorten van het genus Chloropsis, fraai groen
1
gekleurde vogels, meestal met blauw in de vleugels
en staart en soms met goudgelen of zwarten keel,
behoorende tot de Pycnonotidaz. Op Java en Sumatra wordt de C'. nvjricollis gevonden, die bekend Ls
onder den Socndaneesehen naam van manoekdaoen
en den Javaanschen van tjoetjak idjoe. Zie GELAH-OELAH-DAHOEN en TIMAI-TINGGIH.
BLADWERK. Onder dezen naam rangschikt men
de voorworpen van gedroogde palm- en pandanbladeren, die lang vóór de kennis van het vlechten en
weven in het primitieve leven van den inlander een
belangrijke rol gespeeld hebben. Materiaal was in
overvloed voorhanden, de bewerking beperkt zich
tot wecken, koken en opgerold drogen en de zoo behandelde bladreepen verbond men door eenvoudige
steken met elkaar. Zoo ontstonden matten in soms
groote afmeting, in dubbelen vorm, omdat de gcregen randen naar binnen gevouwen werden, slaapmatten voor de woning en die opgerold op tochten
werden meegenomen, matten, aan twee zijden vastgeheebt, die op Haimahera en Nieuw-Guinca als regenmantel dienden, saam ge vouwen aLs een langwerpig pakje meegenomen konden worden. Zoo ontstonden ook de kapmantels van Nieuw-Guinea,
die ware «eretukken zijn en in sierlijkheid aan de
pronkmatten van H&lrnahera herinneren.
Deze «nel vervaardigde groote vlakken, die toch
zeker weerstandsvermogen hebben, dienen o.a. ook
voor prauw«;Uen en primitieve dakbedekkingen^
En,
M.ACn^;r,0em^; r0Hcn' on kaprnan-/
- s umc e het bladwerk als schaamschort, o.a. op

Timor, Flores, Temate en Aroc-eilanden, als hoofd
band op~EïïganorSo6mbawa, Flores en Sawoc, als
kraag op de Philippijncn. Zelfs ,,'Ünterlagen” zijn van
de Kei-eilanden bekend, opgerolde palrastrooken,
waaromheen de vrouwen het haar cirkelvormig
winden. Een zeer belangrijke plaats nemen verder de
hoofddeksels in, samengesteld uit verschillende lagen
strooken, die door heel den Archipel verspreid zijn.
Verder de doozen in allerlei afmetingen, die karak
teristiek voor Cclebes, Bima en Soembawa, Ceram
en lialmahera zijn.
Voor huishoudelijk gebruik diende het bladwerk
tot het vervaardigen van waaiers, wateremmers en
bakjes. Typisch zijn de sigaretten van palmblad van
Soembawa en de Kei-eilanden, evenals de water
emmers reeds door Rumphius beschreven. Zelfs is er
een wapen-schild van Sawoe in het Rotterdamsch
Ethnogr. Museum, een geheel palmblad, welks bla
den zijn gereept en hier en daar vastgebonden,
waarmee pijlen afgeweerd werden. Natuurlijk is het
bladwerk als oud en goedkoop materiaal bij het
offeren aan geesten in gebruik en op Java en Bali
is het aloude materiaal voor boeken van lontarbladen gebruikt, bestaande uit lange, smalle blad ree*
pen, waarin de letters met een stiftingekrast worden,
Door de meer dan eenvoudige bereiding en samen
stelling, het nuchter, weinig zeggend karakter van
het materiaal ontstond de drang dit bladwerk tc
gaan versieren. Op dc hoofddeksels in allerlei vormen
wist men door het groepsgewijs opleggen der bladstrooken en de zorgvuldig aangebrachte rijgsteken
een versieringselement te ontwikkelen. En deze dckoratie werd gewichtiger, toen men de bladstrooken
verfde, verschillend gekleurde ornamcntaal groepeerde.
Met dit verven ontwikkelde zich een rij van technicken, die van veel belang voor de versiering van
later gekomen materialen zijn geweest. Zoo ontstaat
o.a. een ornamenlale beschildering van blanke reepen, die naast geverfde op hoofddeksels gebruikt
zijn. Op matten en regenmantels worden met voorliefde roode en gele banen gevormd en op Halmahora
komt op enkele matten een eigenaardige sprenkeltechniek voor, die op hot uitsparingssysteem berust,
dat in de Indische kunstnijverheid op stoffen zoo
groote uitbreiding gevonden heeft. Op deze voorwerpen uit Tobelo heeft men spiralen met de een of
andere, korrelige stof bedekt en daarover met roodo
verfstof gesprenkeld. Daarna is de bedekking ver
wijderd en de spiralen verschijnen blank op onregclmatig rood gekleurd fond. Belangrijkcr is de volgendc techniek. In hol Jvcidsch Museum zijn hoeden
uit een enkel stuk palm bast gemaakt, afkomstig van
dc Philippijncn. Op deze is een uitvoerige ornamentteekening aangebracht in zwarte was, met een stift
uitgevoerd. Dit is de wasteekening in positieven
zin en vanzelf moest daarop die in negatieven zin
volgen. Als zulke hoeden door het gebruik vuil worden en in de zon blijven liggen, zoodat de zwarte
wasbedekking smelt en af vloeit, is het oorepronkelijk beteekendc deel he lder van kleur gebleven op
donkerder fond. Vanzelf komt daaruit de baliktcchniek voort, terwijl men het fond verft en de zocht*
geworden was door af wrijven verwijdert. De bedekte
doelen blijven in de oorspronkelijke kleur staan on
liet bladwerk verkrijgt een zochten glans, die het
materiaal beter konsorveert on,do geverfde doelen
dieper in kleur doet zijn./'
//, Dit batikken op palnfblad is in het Oostelijke deel
fcvan den Archipel een zeer verbreide techniek ge*
woest, die vooral op oudere exemplaren te vinden is,
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o.a. op doozen, matten, regenmantels en hoofddek
sels. Deze gebatikte strooken zijn vóór hot samenrij
gen bewerkt. In het Rotterdamsch Museum bevindt
zich echter een antiek hoofddeksel uit de jMinahasa,
dat na de samenvoeging met een vrij uitvoerig, ge
batikt ornament versierd is.
Op hoeden en spijsdeksels van Borneo komt her
haalde malen het drukken met houten stempels
voor. Van meer belang is echter het snijden in blad
werk. Dit liet zich zeer goed bewerken en zoo is op
een hoed uit Roti een versiering uit gesneden palm
blad aangebracht, terwijl bij een exemplaar uit Ternate de roodgeverfde binnenzijde a jour uitgesneden
is, zoodat de gele natuurkleur van dc onderste laag
mooi zichtbaar wordt. Ook op pronkmatten van
Halraahera is dit snijden in geverfd pandan blad
zeer geliefd. In de breede strooken, die de kanten
vormen, zijn tal van aardige figuurtjes uitgesneden.
Karakteristiek voor dc logische ontwikkeling van
volkstechnieken is het te zien, hoe uit dit snijden een
andere en veel gewichtiger techniek ontstaat. In
zulke breede kantstrooken bracht men vooral op
Nieuw-Guinea een klein aantal parallel loopende
sneedjes aan en vlocht hierdoor anders gekleurde
reepjes. Dit vlechtwerk vond spoedig een uitgebreider toepassing. Men reepte gcheele pandanbladcn,
doch zóó dat de uiteinden niet doorsneden werden,
bevestigde deze naast elkaar en aldus had men een
fijn gereept matje, waarin zonder veel bezwaren een
even fijn ornament kon ingevlochten worden. Ook
plakte of naaide men losse reepen tusschen strooken
om op deze wijze een vlechtraatje te verkrijgen.
Voor de Indische vlechtkunst is deze aan vang van
buitengewone bcleckcnls geweest. Was men als el
ders buiten den Archipel met het vlechten van losse
reepen begonnen, dan zou het langen tijd geduurd
hebben vóór men de kunst verstond in dit gewemel
van smalle reepjes orde te brengen en fijne ornamen
ten in te vlochten. Hier echter was het vrij gemak
kelijk en daardoor wordt het verklaarbaar, hoe op
deze voorwerpen van primitief maaksel en materiaal
zulk buitengewoon mooi vlecht werk kan voorkomen.
Ook is het eigenaardig, hoe zoo’n vlcchttechnick aan
het oorsprongsmateriaal getrouw verbonden blijft.
Al die hoeden uit den Indischen Archipel, die matten
en enkele kapmantels vertoonen voor een groot deel,
een uiterst fijn vlechtwerk, steeds omlijnd met kleu
rige bladstrookcn. In de hoeden van Borneo bijv.
meesterstukjes van vlechtwerk, die reeds langde be
wondering opgewekt hebben, terwijl men anderzijds
den samenhang tusschen vlechtwerk en dit bladmateriual niet kende.
Ook een andere techniek heeft zich uit het antieke
snijden ontwikkeld; hot applicatie-werk. Op doozen
en spijsdeksels vooral sneed men bepaalde ornamen
ten uit kleurige bladstrookcn en hechtte deze met
enkele stoken vast. Op matten, o.a. van N.-Guinca,
verrijkte men hot geheel met uitgesneden, driohoekige randen, die eveneens vastgehecht worden. Bij dc
tamelijk harde stof was hot vastnaaien van dit ap
plicatie-werk weinig bezwaarlijk en kurieus is het to
zien, hoe dezelfde rijgsteken later dienen om uitgesneden katoen onvoldoende te bevestigen. Ook hot
jongere papier doet, uitgesneden op een fond van
milca, dienst ter versiering van doozen en vervangt
zoo hot antieke bladwerk.
Op dit applicatie-werk naait men met zekere
voorliefde op de kanten Nassa-plaatjes vast (zie
KRALEN- EN SCHELPENWERK), wior blanke
vormpjes mooi op het geverfde blad uitkomon. By
oude exemplaren is er van dit soholpenmatoriaal een
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spaarzaam gebruik gemaakt; hier en daar is een
schclpplaatje vastggehecht, doch bij jongere voor
werpen vormen tallooze Nassa-plaatjes lange, witte
lijnen, de omtrekken van het applicatie-werk in
kleur versterkend.
Bovendien diende het uitgesneden bladwerk op de
Aroe-eilanden in lateren tijd ter„versicring”van stof
fen. Uit palmblad gesneden figuren werden op katoen
genaaid, welke stof daarna geruimen tijd berookt
werd. Na het verwijderen der opgelegde figuur heeft
dan het bedekte deel de oorspronkelijke, blanke
kleur behouden.
Dc laatste techniek, die men van het bladwerk
afleidt, is het borduren. Reeds bij het vasthechten
der bladstrooken op hoofddeksels is naar een zekere
rythmus in het aanbrengen der steken gestreefd. Op
spijsdeksels uit Borneo en borstkragen van de Philippijnen is met kleurig katoen een soms vrij uitvoe
rig ornament aangebracht, dat applicaties van mi
ca, koperblik en allerlei nieuwere materialen om
ringt. Ook kralenwcrk is, zij liet dan ook in beschei
den mate, op bladwerk toegepast.
Zoo is dan dit bladmateriaal naast het boomschors
een der oudste stoffen door den inlander bewerkt en
het heeft door zijn bizondere eigenschappen merkwaardigen invloed uitgeoefend en aanleiding gegeven
tot allerlei technieken, die eerst later, op andere ma
terialen tot hoogen bloei zich zouden ontwikkelen.
Literatuur. J. A. Loebèr Jr., Het bladwerk en zijn
versiering in Ned.-Indië. (Gclll. Beschr. v. Ind.
Kunstnijv. No. 10) Uitg. Kol. Instituut, A'dam 1914."
BLADWESPEN. Zie WESPEN.
BLALAU. Een landschap in de Res. Benkoelen,
dat bestaat uit een o gemiddeld 900 M. boven zee
gelegen, gezonde en vruchtbare hoogvlakte, in het
O. en Z. aan de Lampongs grenzende. Oorspronke
lijk ressorteerde het onder Bantam. Het bestaat uit
vier marga’s der afdeeling Kroc. waarvan twee in de
15e eeuw aan den Sultan van Pnlcmbang werden on
derworpen, in 18G4 ingelijfd bij dc res. Palembang, en
in 1878 daarvan afgescheiden en gevoegd bij de res.
Benkoelen, controle-afdeeling Kroë. De twee andere
marga’s kwamen reeds in 1813 onder Benkoelen.
De bevolking is van Maleische afkomst, doch sterk
vermengd met Javaansch bloed (uit Bantam).
BLANDONG-DIENSTEN. Zie bij HEERENDIENSTEN in het algemeen en bij BOSCHWEZEN in het bizonder.
--r-,-.------ *"'-*-■**'
BLANG MANGAT. Een zich in langgerekten vorm
Z.W.—N.O. uitstrekkend landschap van de onderafdceüng Lhöfr Scumawè, afdeeling Noordkust van
Atjèh, mot 709 geregistreerde mannen. Het vlak
ke N. gedeelte is bedekt met gampöngs en van
regen afhankelijke of moerassawahs. Het Z. ge
deelte is bergachtig on minder bevolkt. Rijstbouw
en pinangcultuur zijn de voornaamste bestaans
middelen. In dc meest N. hoek wordt het land
schap gesneden door de baan van de Atjèhtram,
welke hier een halte heeft: Koude Poenteuët. Door
Bajoe gescheiden van zee, heeft het daarmee veel
tevergeefs getwist en geoorloogd, om te bereiken
wat volgens des oelèëbalangs sarakata N.grens be
hoorde. to zijn: de /.eestrook, tot waar nog met sleepnotton kan worden goviseht.
BLANG MÈ. Het meest O. landschap van de
ondorafdeoling Lhöft Seumawë, afdeeling Noordkust,
van At jób, omvattend de monding en een klein stuk
van do benedenloop der Pasèrivier. De geringe be
volking — het aantal geregistreerde mannen be
draagt 701 — leeft van zeevisschcvy en landbouw
(ryst on pinangcultuur), l)e aanwezige sawahlei-
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BLANG MÈ—BLEEKER (PIETER).

dingen dienen om het water te loozen, niet om het
op de velden te brengen. De veestapel (buffels en
runderen) is nog maar gering. Geudöng is de naast
bij gelegen halte van de Atjch-tram.
Blang Mè is klassieke grond. Hier resideerden
eertijds de vorsten van Pasè-Samoedra, waaraan
nog wordt herinnerd door den gampöngnaam Samoedra en door de daar in de on middellijke nabijheid
gevonden grafsteenen van een socltan Al Malik
Saleh, overleden Ramadhan 696 of 1297 A. D., en
van diens zoon soeltan Mohammad, overleden 12
Doelhidja 726 of 9 November 1326 A. D. Eerstgezegde steen is ingevoerd uit Cambay (Malabar),
over welk station ook de Islam binnenkwam. Ook
de op de hellingen der Nilgiriketen (Malabar) inheemseke pepercultuur werd blijkbaar tusschen
1350 en 1400 naar Samoedra overgebracht. Een
tweede complex soeltansgraven, genaamd Koeta
Kareuëng, biedt een rijke verscheidenheid van
vooral marmeren tombes uit het bloeitijdperk van
Samoedra-Pasè. De Tjöt Aseutana (Paleisberg),
een lage heuvel, vanwaar men vroeger ongetwijfeld
een fraai uitzicht had op zee, vertoont sporen van
langdurige bewoning: potscherven en scherven van
oud Ckineesck aardewerk en porcelein. Vormde die
tjöt bet centrum van de oude stad Pasè? Aan de
overzijde (linkeroever) der Pasèrivier ligt een be
graafplaats, thans aangeduid als Teungkoe di Balè,
waar blijkbaar in den laatsten tijd van Pasè’s be
staan de soeltans werden bijgezet. De vrijwel een
vormige zandsteenen grafmerken vertoonen data
uit het laatst van 1400 en het begin van 1500 A.D.
Bij het begin van den At jèhoorlog stond hier te
Blang Mè aan het hoofd: T. Moeda Angkasa. Uit zijn
peperkolonie Meureubö ter Oostkust was hij om
streeks 1869 verdreven door den Groot-Atjèlier T.
Pa ja, die zich nabij Meureubö leTand jöngSeumantö*
had gevestigd. Een ander vijand wasT. MoedaNja6Malém, ook uit Groot-Atjèh, de ontginner van Sim
pang Olim. T. Moeda Angkasa, die dapper en „keubaj” (onkwetsbaar) was, zon op wraak. Hij wist den
stationskommandant ter Oostkust, luit. ter zee C.
EL Bogaert en den assistent resident te Idi L. de
Scheemaker te overtuigen van de wenschelijklieid
van een offensief tegen Simpang Olim en Tandjong
Seumantöfr maar de regeering wilde daar eerst niet
aan. Wel medio 1876, toen Keureutöe in conflict
kwam met Simpang Olim. Nadat Tandjong Seumantöt was veroverd en Simpang Olim zich in schijn had
onderworpen, werd in den avond van 11 Dec. 1876
T. Moeda Angkasa door een handlanger van T.
Moeda Nja* Malém vermoord. Aanvankelijk onder
voogdij van zijn broeder Béntara I brahim, werd hij
opgevolgd door zijn zoon T. Moeda Nja*-Latéb, den
tegenwoordigen oelèëbalang. Deze is tevens hoofd
van Tandjong Seumantö* en Meureubö in de onder
afdeling Idi ter Oostkust.
BLANG PIDIË. Een landschap van de onderafdeeling Tapa* Toean der afdeeling Westkust van Atjèh.
In het bezit van een smalle kuststrook (bij Poelö
Kajèë), breidt het zich naar het Noord-Oosten wijd
uit tot in het met dicht oerwoud bedekte gebergte,
dat het scheidt van de Gajö Loeös. De grenzen staan
naar die zijden nog niet vast, zoodat de grootte
Blechts kan worden geschat op ^ 715 K.M2. met
1007 geregistreerde mannen. De bevolking is aan de
kust van gemengd Maleisch-Atjèhsche afkomst,
maar het Malelschc element is overheerschcnd. De
Maleiers waren daar het eerst. Het binnenland ech
ter werd ontgonnen door Atjèhers uit de XXVI
Moekims en Pidiö’sche peperplantere. De Kroeëng

Soesöb, de eenige rivier van beteekenis, is niet be
vaarbaar. Van oudsher gaat de eenige handelsweg
van Gajö Loeös naar de Westkust door Blang Pidië.
De gampöng van dien naam, waar het hoofd T. Bén
zijn tolkantoor had, was voor de Gajö’s de eerste
plaats van aankomst. Hier moest de Gajösche tabak
verkocht worden, terwijl men de getah, na betaling
van rechten, mocht gaan verkoopen waar men
vólde. Het eindpunt van dien weg lag echter te
Soesöb, buiten het landschap. Daar deden de Gajo’s
hun inkoopen en van daaruit geschiedde ook de afvoer over zee van producten uit het binnenland. De
groote colonne weg Tapafr Toean — Blang Pidië —
Soesöb doorsnijdt het meest bevolkte deel van het
landschap. De bevolking, door het langdurig verzet
van het landschapshoofd sterk gedund, houdt zich
bezig met rijstbouw op door leidingen geirrigeerde
velden, en met het verzamelen van boschproducten.
De vroeger in Poelö Kajèë zoo bloeiende pepercultuur is dooi- den oorlog tenietgegaan. De veestapel
bestaat uit buffels en eenige Gajö-paarden. Runde
ren ontbreken. Blang Pidië is verdeeld in 4 oelèëbalangschappen: Poelö Kajèë, door ons lang als
zelfstandig rijkje beschouwd,is wel het voornaamste.
Verder zijn het Koeta Toeha, Lampöïh Driën en
Koeta Tinggi. Elk bevat een kleiner of grooter aan
tal gampöng’s. Nadat Tapa*- Toean in 1899 militaire
bezetting had gekregen, trad het landschapshoofd
T. Bón Machmoed op als leider van het verzet. Hij
verwierf een machtigen invloed, die zich tot in het
Gajö-land, het Meulaböhsche en Singkel deed ge
voelen. Na tal van bloedige botsingen met onze
troepen, onderwierp T. Bén zich in Juli 1908. Hij
deed afstand van het bestuur ten behoeve van zijn
oudsten zoon.
BLAUW-WATER. Zie BANJOEBIROE.
BLEEKER (PIETER). Geboren 10 Juli 1819
te Zaandam, werd aanvankelijk voor apothekeropgeleicTTniaar wist liet hoofdzak olijk door eigen studio
tot stedelijk heelmeester en platlelandsgenceskundige (1840) te brengen, en werd het volgende jaar
tot officier van gezondheid 3e klas bij het leger in
Indië aangesteld, waar hij alle rangen tot en met
dien van chirurgijn-majoor doorliep. Hij maakte
zich vooral beroemd door zijne talrijke (ruim 500)
geschriften over do visschen inde Ned. Indische wa
teren, waaronder de beroemde Atlas ichtyologiquo
des Indes oriënt. 1862—1878 afl. 1—36, in de eerste
plaats moet genoemd worden. Ook op ander gebied,
de Indische dierkunde betreffende, verschenen be
langrijke studiën van zijne hand, terwijl nog boven
dien tal van min of meer uitgebreide geschriften
over andere onderwerpen, voornamelijk genees
kunde, statistiek en staatkunde, van hem ’t licht
zagen, o.a. ook het boekwerk: Reis door de Minahassa en den Molukschen archipel, 2 dln. Bat. 1857.
Hij nam een groot aandeel in hot wetenschappelijk
leven te Batavia,o.a. door de oprichting van het Na
tuur- en Geneeskundig Archief van Ned.-Indië, van
de Vereeniging ter bevordering van de geneeskundi
ge wetenschappen in N. Indië, van de Kon. Natuurk.
Vereen, in N. Indië, en van de Maatschappij van Nij
verheid, en door het secretariaat van het Bat. Ge
nootschap van kunsten en wetenschappen, dat op
zijn initiatief het nu nog bestaande Tijdschrift uit
gaf. Ook de geneeskundige school te Batavia voor
Doctors djawa had veel aan hem te danken. In 1860
keerde Bleeker, die intusschen tot Dr. in de Wis- en
Natuurkunde en in de Geneeskunde honoris causa
benoemd was, naar Nederland terug, waar hij voort
ging met zijn wetenschappelijke studiën, en vier

/,
r
/\> /

V

.K

/

BLEEKER (PI ETER) — BLITAR.
jaar lang het Tijdschrift van Ned. Indiö redigeerde.
In 18G3 werd hij als kolonel gepensioneerd, en in
Eebr. 1864 benoemd tot staatsraad in buitengewo
nen dienst. Zijn naam werd ook in het moederland
populair door zijne brochure: De Cholera, Wenken
voor allen, 1866, en door de zoogen. Bleekersdrank,
tegen die ziekte door hem aanbevolen. Bleekor over
leed den 24sten Jan. 1878 te ’s Gravenhago, waar hij
sedert 1S63 woonde.
Zie over hem zijn levensbericht door hemzelven
geschreven in het Jaarboek der Kon. Akad. van
Wetensch. 1877, waarin ook voorkomt een lijst van
de omstreeks 700 door hem bewerkte geschriften.*^,BLEIANG. Maleische naam op West-Sumatra
voor een Fazant-hoen, Lo'pliura vieilloli.
BLEKEK. Zie SNIPPEN.
BLEKOK. Zie REIGER.
BLENDOK GEBANG. Zie CORYPHA.
BLENDOENG (soe.vd.). Zie ERYTHRINA INDICA.
BLENTJONG (jav.). Zie OXYSTELMA.
BLENTONG (jav.). Zie COMMERSONIA.
BLIBIRAN (IKAN). Zie SCHUTTERVISCH,
BLIDAH. Landschap, gelegen tusschen de rivieren
Mocsi, Ogan en Lematang, sinds 1864 bohoorende
tot de onderafdeeling Ogan Ilir (res. Palombang).
Het wordt door de riviertjes de Blidah (lengte 76
K.M.) en de Kramassan (lengte 43 K.M. stroomge
bied Blidah en Kramassan te zamen 985 K.M2.) —
de zijtakken van de Moesi — doorstroomd, heeft een
oppervlakte van ongeveer 986 K.M2., is grootendeels
moerassig, en met laag kreupelhout bedekt, dor en
onvruchtbaar, oolc door gebrek aan irrigatie. In
1864 had het een bevolking van nog geen 9000 zie
len, verspreid over 51 doesoens en 5 marga’sjin 1910
ruim 13000 zielen. Die bevolking staat als volkstam
geheel op zichzelf, en heeft geen overeenkomst in ze
den en gebruiken met de haar omringende bevolking.
Men veronderslelt dat zo van Javaanschen oorsprong
is. Tijdens hot Sullans-bostuur was haar invloed
groot, en behoorden de Blidaliers tot do meest ver
trouwbare onderdanen. De landstreek levert klap
pers en pisang, doch do landbouw staat or op een
lagen trap, en de bevolking is arm. De in aanleg zijn
de spoorweg Palembang—M-*. Enim doorsnijdt deze
streek over een lengte van ongeveer 75 K.M. in do
richting N.O.— Z.W. Zie Tijdschr. Bat. Gen. XIV
(1861) hl. 554.
BLIGO (jav.). Zie BENINCASA.
BL1MB1NG. Een van do 21 marga’s, met 3 doe
soens en ruim 400 zielen waarin de afdecling Kroë
van de res. Benkoelcn op Sumatra verdeeld is, vor
mende de zuidelijkstc punt van dat gewest. De
murga-hoofdplaats Bandardalam, ruim 200 zielen
tellende, ligt niet ver van het strand op ^ 25 K.M.
benoorden den Vlakken hoek. De vroegere marga
hoofd plaats (Blimbing), thans nog slechts een 50-tal
zielen tellende ligt aan de gelijknamige baai, even
benoorden den Vlakken Hoek.
BLIMBING. Zie AVERRHOA CARAMBOLA.
BLIMBING ALAS. Zie AVERRHOA CARAM
BOLA.
BLIMBING MANIS. Zie AVERRHOA CARAM
BOLA.
BLIMBING WOELOEH. Zie AVERRHOA BILIMBI.
BLINJOE. Een district der afdeeling Noord-Banka van de residentie Banka, tevens do naam van een
onderdistrict.
Blinjoe is ook een der 9 mijndistricten, waarin het
eiland voor de tinontginning is verdeeld. •,
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BLINJOE. Hoofd plaats van het gelijknamige dis
trict der afdeeling Noord-Banka en tevens van het
gelijknamige mijndistrict op het eiland Banka, ligt
aan de N.-kust van het eiland aan de Blinjoerivier op
4; 1 K.M. van den oostelijken oever van de Klabatbaai, ter plaatse waar deze door de hoeken Roe en
Mantocngin een binnen- en een buitenbaai wordt ver
deeld. De plaats bezit een Holl.-Chin. en een gouvts.
inl. school der tweede kl., voorts een gouvemementsziekenhuis, een laboratorium voor het onderzoek
van ertsen en smeltproducten, sedert 1910 ook tot
controle van het te verschepen tin, en een redoute,
waarin zich de kazerne, de commandantswoning,
een klein buskruitmagazijn en enkele andere gebou
wen bevinden; de bezetting bedraagt 30—10 man.
De reedc der plaats ligt op korten afstand, aan de
monding der Blinjoerivier, waar men een houten
landingssteiger vindt. Een goede weg verbindt de
reede met de plaats zelf. Een stoomtram met een
baanlcngte van 261/, K.M. dient als vervoermiddel
van goederen naar verschillende ontginningen en
van tin uit die ontginningen naar de hoofdplaats.
Blinjoe is door haar prachtige ankerplaats in de
Klabat-baai zeer gunstig voor de scheepvaart ge
logen,^ /•’
BLITAR. Afdeeling van de residentie Kediri,
groot 1671 K.M.2 en verdeeld in de districten Blitar,
Srcngat, Lodójó, Wlingi en Gandoesari, waarvan de
3 eerstgenoemde de contróle-afdeeliug Blitar en de 2
laatstgenoemde de contröle-afdeeling Wlingi vormen.
Op ’t einde van 1905 telde de afdeeling ^ 342.000
inwoners, waaronder bijna 900 Europeanen en ^
2200 Chineezen. Do afdeeling, die in den Hindoe-tijd
bijzonder belangrijk moet zijn geweest, getuige de
talrijke overblijfsels van bouwwerken, vormt den
Z.O.-hoek van genoemd gewest.Op de O.-lijko grenzen
met Pasoeroean verheffen zich de Kloet en do Kawi,
terwijl het Z.lijk deel der afdeeling bedekt is met
het Zuider kalkgebergte, dat hier met zijn voet in
den Indischen Oceaan staat, en grootendeels met
bosch bedekt is, waaronder hot meest bekend is het
bosch van Lodójó. Tusschen dit gebergte en den
Z.lijkon voet van den Kloet en den Kawi stroomt
de Brantas, die uit Pasoeroean komt, in westelijke
richting door de afdeeling. Iu deze afdeeling waren
onder uit. 1911: 51176 baoo’s in erfpacht afgestaan,
waarop voornamelijk koffie, cacao, peper, notemuscaat, rubber, ficus en ook inlandsche gewassen ge
teeld worden. In do jaron 1875 en 1901 heeft deze
afdeeling bijzonder te lijden gehad van uitbarstingon
van den Kloet, waardoor een deel dor afdcoling, in
’t eerste jaar zelfs do hoofd plaats Blitar door een
inoddervloed werd bedolven, dio veel mcnscheulevens, vco en aanplantingon verloren deed gaan. Zie
ook KEDIRI.
BLITAR. District van de contröle-afdeeling, liet
regentschap on do afdeeling van dien naam, resi
dentie Kediri met 6 ondordistricten en 66 desa’s.
Eind 1905 telde liet ceno bevolking van bijna
113.000 zielen, waaronder 535 Europcanon on 1750
Chineezen. Do standplaats van hot districtshoofd is
Kepandjèn Kidoel, een desa van de afdeelingshoofdplaats Blitar.
BLITAR. Hoofdplaats van district on afdeeling
Blitar, ligt 170 M. hoog; einde 1905 had zij eene
bovolking van £ 9SOO zielen, waaronder ruim 400
Europeanen, en ruim 1700 Chineezen. Hare grenzen
zyn vastgesteld bjj ïnd. Stb. 1904 n° 228. Do plaats
heeft een heerlijk klimaat, zeer geschikt voor zieken'
on reconvalescenten. Er is eene opleidingsschool '
voor inlandsclio ambtonaron, eeno monumentale iu-
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BLITAR—BLOEMEN WAANDERS (PIETER LODEWIJK VAN).

richting. Ook is te Blitar het bureau van den
Oudheidkundigen Dienst voor de afdeeling OostJava gevestigd. Van uit Blitar is de Kloet in den
oost-moesson gemakkelijk te bestijgen. De tocht kan,
voorbij de bekende Tjandi Panataran, voor een groot
deel per as gemaakt worden.
BLITAR (PANGERAN). Onder dezen naarn zijn
verscheidene Javaansche prinsen bekend, van welken
de voornaamste in 1719 deel nam aan een opstand
tegen Socnan Praboe of Amangkoerat IV, Vorst van
Mataram. Zie JAVA. Geschiedenis. Onder den
naam van Ratoc Blitar is eene Javaansche prinses
bekend, die grooten invloed uitoefende op Soesochoenan Amangkoerat II. (Zie als boven).
BLITI. Zijtak van de Klingi — een zijrivier der
Moesi, waarmede zij zich bij Moeara Bliti standplaats
van den controleur van Moesi-oeloc (res. Palembang)
vereenigt. Zij ontspringt op de N.W.* helling van
den Boekit Besar (1S53 M. hoog) en heeft de Kati
tot westel. zijtak. Ma. Bliti hoofdplaats der marga
Proatin V, ligt 53 M. boven zee en telt 571 zielen;
vroeger was het een ballingsoord voor bij den sultan
in ongenade gevallen rijksgrooten. Het is de plaats
waar de in Juni ISIS door Rafiles van uit Benkoelen,
tot hulp van den Sultan van Palembang tegen ons ge
zag afgezonden troepen doortrokken en op den terug
tocht gedurende eenigen tijd verbleven; toenmaals
was daar reeds een ambtenaar van ons bestuur
aanwezig. In 1857 bestond hier een militaire post,
die echter in 1863 werd opgeheven. In 1866 werd er
de controleurs woning door kwaadwilligheid in
brand gestoken, en moest de rust door militairen
worden hersteld. De plaats staat thans middels
goede, voor auto’s berijdbare wegen in verbinding
met Benkoelen (138 K.M.), Ma. Enim (171 K.M.) en
Ma. Klingi (27 K.M.), terwijl de verbindingsweg
met de Rawas gereed gemaakt wordt. Zie MOESI.
BLITOENG. Zie BILLITON.
BLODOK (IKAN). Zie GRONDELS.
BLOEACH. Zie DWERGHERT.
BLOEBOER. Landsehap gelegen in de afdeeling
Buitenzorg; het eenige stuk grond, dat in die af
deeling tofTheden (1915) tot het staatsdomein be
hoort, met een oppervlakte van ongev. 4000 bahoe’s
en eene bevolking van omstreeks 20.000 zielen.
Vóór 1863 genoot de Gouverneur-Oeneraal de in
komsten uit dit land, hoofdzakelijk bestaande uit
één vijfde van het rijstgewas. In dat jaar werden
de inkomsten door den staat overgenomen; in 1867
werd er eene belasting geheven evenals de land
rente in geld, doch hoofdelijk, die bij Ind. Stb. 1871
no. 225 nader is geregeld en alle andere lasten, de
heerendiensten alleen uitgezonderd,heeft vervangen.
Het overige gedeelte van de afdeeling Buitenzorg
wordt geheel ingenomen door particuliere landerijen.
De te Buitenzorg geplaatste controleur van het Binnenl. Best. heeft dus meer speciaal de controle over
dit landsehap.
BLOEBOER (BALOEBOER) LIMBANGAN. Dis
trict met gelijknamige hoofdplaats van de afdeeling
Garoet, contróle-afdeeling Tjibatoe van de Preanger
Regentschappen, meteen oppervlak van 149 K.M2.
Er zijn ruim 650 bahoe’s in erfpacht uitgegeven, wel
ke voor de cultuur van koffie en kina zijn bestemd.
Tot in het begin der 19e eeuw was Bloeboer Limbangan de standplaats van de regenten van Limbangan, die in 1812 naar Garoet verhuisden. — Bloe
boer (beter Baloeboer) beteekent afdeeling, complex
van bij elkaar behoorende districten. — Het district
heeft 2 onderdistricten en telt 20 desa’s.
BLOEDZUIGERS. Een klasse van Ringwormen

(zie aldaar). Van deze dieren leven verscheidene soor
ten in den Indischen Archipel. Het lichaam heeft
meer of minder den vorm van een ronden worm, is
zeer rekbaar en met eene slijmerige, in vele dwars-ringen verdeelde huid bedekt: aan beide uiteinden is
het lichaam van een zuignap voorzien; de mond ligt
in het midden der voorste zuignap en is bij vele soor
ten met 3 hoornachtige kaken gewapend. Over het
algemeen worden de bloedzuigers zeer gevreesd, om
dat zij zich spoedig on zeer gemakkelijk aan men
seken en dieren vasthechten, bloed zuigen, en vele
soorten met hun kaken pijnlijke wonden maken,
welke gaan zweren en etteren. De soorten, die in het
water leven, zwemmen met groote snelheid met golfvormige bewegingen van het lichaam; op het land
bewegen zij zich met hun zuignappen als spanrupsen
voort. Sommige soorten houden zich gedurende een
gedeelte van het jaar in de bosschen op onder het
vochtige mos of in het algemeen op vochtige plaat
sen; anderen leven altijd in de bosschen (bv. IJaemadipsa javanica, Zie PATJET); eenige soorten le
ven als parasieten in zeeschelpen of op visseken. On
ze gewone bloedzuigers {Hirudo mcdicinalis) zijn te
Menado op Celebes ingevoerd en leven en telen al
daar voort in de vrije natuur even goed als in Europa.
Op Java leeft eene soort, aldaar Waroe genoemd
(Hirudo viltata), die van boven zwartgestreept en
van onderen bruinrood van kleur is, met eene breedo
zwarte streep aan weerszijden van den buik. Een
andere Javaansche bloedzuiger is IJirudinaria java
nica, lintah genoemd en in moerassige streken zeer
algemeen. De rug is donker olijfgroen, de buik ge
woonlijk steenrood, soms olijfgroen. Deze soort
wordt ook voor medische doeleinden gebruikt. Eene
eigenaardige soort is de Hirudo s. Ghtlionobddla mmatrana, voorkomende op Sumatra en Menado.
Haar lichaam is veranderlijk van afmetingen, in ge
wonen toestand is het staafvormig, naar achteren
slechts langzaam in dikte toenemende; maar heeft
de bloedzuiger zich volgezogen, dan verkrijgt het
lichaam den vorm van een peer en neemt van achte
ren buitengewoon in dikte toe. Onder de min of meer
afwijkende vormen van bloedzuigers behooren soor
ten van het genus Neplidis, die op Sumatra aange
troffen worden, met een rolrond lichaam, zeer veel
overeenkomst hebbende met aardwormen.
BLOEË*. Een klein landschapje van de onderafdceling Lhö6- Seumawè, afdeeling Noordkust van
Atjèh, met 171 geregistreerde mannen.
BLOEMEN WAANDERS (FRANQOIS GERARD
VAN). Geboren to_Autwerpen den 4 Juli 1825, kwam
13 Mei 1837 in Indié en wertl op 22jarigen leeftijd
benoemd tot opziener bij don Waterstaat. In Maart
1847 werd hij als commies 3e kl. bij den dienst der cul
tures aangesteld. In Sopt. 1859 werd hij bevorderd tot
inspecteur der cultures, in 1864 tot resident van Madioen, in 1866 van Cheribon. terwijl hij in 1867 alsUK
reetcur van Binncnl. bestuur optrad, welk ambt hij
tot 1869 bekleedde. Toen vertrok hij naar Nederland,
waar hij 2 Aug, 1872 geponsionneerd werd. Op 23
April 1883 zag hij zich de betrekking van Minister
van Koloniën toevertrouwd, die hij echter in Novem
ber van hetzelfde jaar weder ncderlegdc, daar zij ne
conservatieve richting bij de 2e Kamer geen bijval
vond. Hij overleed in den nacht van 21 op 22 Juli
1892. Verscheidene werken verschenen van zijne
hand,o.a. een boekje over de rameh-cultuur jlndischo
schetsen door P. v. Blommen; en „Moet N.T- con
servatief of liberaal geregeerd worden ?” ’sGrav. 1879.
BLOEMEN WAANDERS (PIETER LODEWIJK
VAN). Geb. 18 Sept. 1823 te Antwerpen. Overleden
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BLOEMEN WAANDERS (PIETER LODEWIJK VAN)-BOANO.
te Wamavold bij Ztitphcn 25 Febr. 1884. Kwam in
1850 als controleur der 3c lel. in^t Gouvt. Sumatra’s
Westkust bij het bestuurskorps. Als controleur dien'-"
. "(Tc Lij verder'in Palembang en op Bali; kreeg op Bali
den rang van Ass. Rcs., werd in"T859 Ass. Ros. van
Banjoewangi tevens gecommitteerde voor de zaken
op Bali en Lombok en in 1862 Resident van Pa
lembang. Als zoodanig maakte hij in 1866 de expe
ditie naar de Pasoemah landen mede. In 1867 ver
trok hij met ziekteverlof naar Nederland. Van ver
lof teruggekeerd werd hij benoemd tot Resident van
Kedoe, welk ambt hij in 1876 neerlegde. Tijdens zijn
verblijf op Bali maakte hij ernstige studie van clit
eiland en deszelfs bevolking, waarvan getuigen ver
schillende van zijn hand of met zijn medewerking
An het Tijdschr. Ind. T. L. N. 3e S. II. (1859)/4e S.
IV (1864) en N. T. N. I. XVI, XX, T. N. I. 1868 II
én 1870 II verschenen artikelen.
BLOENDENG (jav.). Zie CHYDENANTHIS.
BLOESTROE (jav.). Zie LUEEA.
BLOEWO. Zie OOIEVAAR.
BLORA. Afdeeling en regentschap van de resi
dentie Rembang, waarvan het ’t zuidwestelijk ge
deelte uitmaakt. De afdeeling, die ruim 1900 K.M2.
oppervlakte heeft, is verdeeld in 2 controle-afdeelingen met 5 districten, n.1. Blora met de districten Karangdjati (hoofdplaats Blora) en Ngawen en Panolan met de districten Panolan (hoofdplaats Tjepoe),
Randoe Blatocng, en Djepon. Zij is voor bijna de
helft met djatibosch bedekt. Deze djatibosschen be
lmoren tot de schoonste van Java. De Zuid-oostelijke grens wordt gevormd door de Solo-rivier, die
deze afd. van de afd. Bodjonegoro scheidt. De afd.
wordt overigens bijna in hare gchcelc lengte van oost
naai- west doorsneden door de Loesi-rivier, waaraan
ook de hoofdplaats Blora ligt. Op ’t einde van 1905
had de afd. ruim 320.000 bewoners, onder welke 470
Europeanen en ruim 3000 Chineezen en do hoofd
plaats Blora 125 Europeanen, ruim 1500 Chineezen
en 10.300 Inlanders, te zamen 12.000 inwoners. De
afdeeling wordt van Oost naar West door 3 tertiaire
heuvelruggen doorsneden. In de middelste heuvel
rug heeft men vele petrolcumbronnen aangeboord,
die aan een belangrijke industrie het aanschijn heb
ben gegeven. Te Ngarèngun (Tjepoe) vindt men een
groote raffinaderij en kaarsenfabriek. Een deel van
het product wordt tot batikwas verwerkt (paraffine).
In den noordclijksten heuvelrug vindt men ook petroleumbronncn. In de zuidelijkste rug heeft men nog
geen petroleum in ontgin bare hoeveelheid aangetrof
fen. De hoofdplaats ligt 90 M. hoog; hare grenzen
zijn vastgestold bij Ind. Stb. 1905 no. 19. Zij is tevens
de hoofdplaats van het. district Karangdjati, zie
aldaar.
ff: Y
BLUME (CARL LUDWIG). Cob. te Brons
wijk 9 Juni 1796, overl. te Leiden_.3 Eeb. 1862.
Op jeugdigen leeftijd als geneeskundige naar Java
gekomen, kreeg hij aldaar spoedig ceno plaatsing als
inspecteur der vaccine en als adjunct bij Rpinwardt
in het beheer van’sLands Plantentuin te Buitenzorg. _
Bij diens vertrek naar Europa werd hij benoemd tot
Directeur van don Tuin (11 Juni 1822). Voor zijne
werkzaamheden aan deze inrichting; zie PLANTEN
TUIN (’S LANDS-). Hij had op zijne tochten over
Java belangrijke botanische collecties bijeengebracht,
welke hij met do aldaar door Ivuhl en Van Hasselt
verzamelde planten met zich voerde, toen hij in
1826 tot herstel van gezondheid naar Europa moest
terugkeeren, terwijl wegens do toen ingevoerde be
zuinigingen de Plantentuin zonder wetenschappelijk
toezicht achterbleef. In Nederland aangekomen, wist
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hij gedaan te krijgen dat deze verzameling bestemd
werd voor het oprichtcn van een Rijks Herbarium,
aan welke instelling Blume in 1829 als directeur
werd verbonden, terwijl hem tevens de titel vanhoogleeraar werd verleend. Oorspronkelijk gevestigd te
Brussel, werd ’s Rijks Herbarium in 1830 wegens de
Belgische onlusten ovcrgcbracht naar Leiden, waar
Blume het overige deel van zijn leven besteedde aan
het onderzoek en de beschrijving van het materiaal
onder zijn beheer. De instelling kreeg vooral door de
pogingen van Blume, om alles, wat op botanisch ge
bied in Nederlandsch-Indië verzameld werd, daarin
te doen opnemen, weldra een groote uitgebreidheid.
Deze pogingen, niet altijd in overeenstemming met
de wcnschen der verzamelaars, gepaard met zijn weinige gezindheid om de schatten van ’s Rijks Her
barium ook voor andere botanisten beschikbaar te
stellen, maakten hem, niettegenstaande zijn groote
verdiensten op botanisch gebied, bij de meesten zij
ner vakgenooten weinig bemind. Met D. J. Veegens
redigeerde hij het tijdschrift Dc Indische Bij (1842—
1844). Voor zijne geschriften: zie BOTANISCHE
LITERATUUR. 4Y '
'•
:BLUMEA BALSAMIFERA D.C. fam. Composït ti'.
Semboeng (jav., mal., soend.), Tjapa (mal.). Een
zeer verspreide, hoogc, kruidachtige plant, met gelo
bloemhoofdjes in groote eindelingsche pluimen. Do
behaarde bladeren zijn ten deele met klierharen be
dekt, waardoor het blad bij wrijven een balsamieke
kamferachtige geur verspreidt. De bladeren zijn een
zeer bekend geneesmiddel en vooral als zweetdrij
vend middel gebruikt. Als geneesmiddel tegen do
indischc spruw zijn zo in de Nederlandsche Pharmacopee opgenomen (Folia Blumeae). Behalvec.
aetherisehe olie geven dp bladeren bij distillatie de’'" ' - :
z.g. „Ngai-kamfer”.
* 3 <•*; y .
BOAJA. Rawa in Banjoennys, in het district Dajeuhlochoer van de afdeeling Tjilatjap, nabij de
grens van de Preanger-regentschappen. Deze rawa
was een der grootste moerassen van het eiland Java,
en aldus genoemd naar de vele krokodillen, die er
zich in ophielden. Na de exploitatie van den spoor
weg Bandoeng—-Djokjakarta is dit moeras door
drainëorïrig, drooglegging en bebouwing aanzienlijk
kleiner geworden, terwijl deze streek daardoor meer
on meer bcwroond zal worden.
BOAJA. Inl. naam door dc Maleicrs ter Oostkust
van Sumatra aan den lijstkrokodil, crocoTiIu^'^po-''
rösüé Schncïd. gegeven (zie onder BOWAJA). Do
zoctwatervorm schijnt door hen als boaja katak of
kodok onderscheiden lo worden (zie daarvoor onder
BOWAJA en onder KROKODILLEN).
BOAJA (IKAN). Zie ZEENAALDEN.
BOALEMO. District van de oiulcrafdeeling Boale-f/e
mo dor tot do residentie Menado behoorende as- ^ /'• V /0^)
<•-! C Yi.
sistent residentie Gorontalo, met ÏÓ kampongs en ^
4800 hielen, onder een districtshoofd mot den titel V.*.? V Jf 'Sf V
Marsaoleh, standplaats Boalcmo (Tilamoota). Voor
$ <<€>
18Sl) was het een der limalopahalaa (5 gebroeders),
d.w.z. rijkjes in Gorontalo, die in dat jaar zijn inge-v^
lijfd. Vgl. J. G. Fj Riedel, Tijdschr. Bat. Gen. XIX^
(1870) bl. 4o vlg/
-■: Y
BOANO. Eiland • groot 149 K.M2. ten westen
van het eiland Ccram, op 3° Z.Br. en bijna 128° O.L.,
oh behoorende tot de onderafdeeling West-Coram
van do afdeeling Ceram, residentip Amboina^JBLet
bevat twee kampongs, naar den godsdienst der be
woners in Boano Sarani (Christenen) en Boano Islam
(Mohammedanen) onderschcidon, en in hot geheel Y
1300 ziolon tellende. Hot eiland is ongeveer ruit
vormig; hot N.VV. deel is door een smallo zeestraat
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BOANO—BODHA’S

van het hoofdeïland gescheiden en vormt het eiland
Poen. De heuvels in het Z.YY. van hot eiland zijn tot
425 M. hoog. Verbeek vond alleen kalksteen, tot twee
zeer verschillende perioden behoorende (MolukkenVerslag p. 559). De voortbrengselen zijn timmerhout
en kalk, maar overigens is het eiland onvruchtbaar
en de bevolking moet haar onderhoud op de naburige
eilanden zoeken. —Kaart VII bij het artikel van E. ,
\JrJ. P. Sachse in Tijdschr. Aardr. Gen. 1906./'
■'x
BOBARIS (Goenoeng). De meest westelijke van
de evenwijdig loopende bergruggen in Tanah Laoet
(Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo).
BOBATO. In de residentie Temate eene collectie
ve benaming voor hoofden van minderen rang, ge
woonlijk kamponghoofden.
BOBONGKO’SCH. Zie LOINAN’SCHE TALEN.
BOBOSSOK (IKAN). Zie GRONDELS enSCHORPIO ENVISSCHEN.
BOBO WAN (jav.). Zie GYNANDROPSIS.
BODEM-ONDERZOEK. Al naar het doel wordt
dit onderzoek door verschillende instellingen uit'
gevoerd.
A. Het doel is van landbouwkundigen aard.
Is een in zake bodemgesteldheid zich voordoenA r;1. dea.vraag
van zeer algemeenen aard, bijv. voor welke
\ I
cultures is deze of gene grond geschikt? of: waar
'1 7
vindt men voor deze of geene cultuur geschikte
gronden? — dan wordt door het Dept. v. Landb.
Nijv. en Handel, in ’t bijzonder door het Labora
torium voor Agrogeologie en Grondonderzoek, daar
op naar vermogen antwoord gegeven.
b. Betreft de vraag een bepaalde cultuur, dan kan
deze cultuur een eigen proefstation ter beschikking
hebben of ook niet. In het eerste geval (zie PROEF
STATIONS) wenden de aangeslotenen zich tot de
directeuren van bedoelde instellingen; in het andere
geval richten de belanghebbenden zich tot het Dept.
v. Landb. Nijv. en Handel, waar, al naar den aard
der kwestie, verschillende laboratoria enz. advies
uitbrengen. Zoo worden momenteel (1915) vele bodemonderzoekingen in verband met irrigatievraagstukken verricht door het Proefst. voor Rijst; in ver
band met bemestingskwesties bij rijst en andere
Inlandsche gewassen door het Agric. Chcm. Labor.;
in verband met andere vraagstukken belanden zij
in den regel bij het Labor. v. Agrogeol. en Grond
ond., wanneer er tenminste cenig onderzoek bij noodig is.
c. Worden alleen bepaalde alanyses gevraagd,
bijv. stikstof, phosphorzuur, dan verricht het Handelslabor. van het Dept. v. Landb. Nijv. en Han
del deze veelal volgens vastgesteld tarief.
B. Het doel is niet van landbouwkundigen aard.
a. Wanneer het gaat om drinkwater, dan wordt
het geologisch-hydrologisch bodemonderzoek door
het Grondpeilwezen, ressorteerende onder het Mijn
wezen, verricht; de bacteriologische en hygieifische
zijde der zaak valt echter meestal het Geneeskundig
Labor. te Weltevreden ten deel; doch soms, vooral
waar particulieren bepaalde vragen tegen tarief ter
oplossing aanbieden, treedt in deze ook het Handclslabor. te Buitenzorg op.
b. Geldt het onderzoek winbare afzettingen dan
wordt 1° inzake ertsen enz. veel door het Mijnwezen
onderzocht en geadviseerd; doeli 2° inzake klei, zand,
en soortgelijke niet onder de Mijnwet vallende stof
fen het betreffende onderzoek in den regel verricht
door het bovengenoemde Labor. v. Agrogeol. en
houdend. v. h. Dept. v. Landb. N. en Hardel.
Behalve de opgesomdo onderzoekingen, allen met
een praktisch doel, ia het echter ook noodig, welen-

schappelijk bodemonderzoek te verrichten, met geen
ander rechtstreeksch doel, dan de vermeerdering van
de kennis van, — en van het inzicht in de eigenaar
digheden en algemeenheden der tropische gronden.
Dit soort werk, in Europa voor een groot deel in
handen der universiteiten en hoogescholer, wordt in
Ncd. Indië, voor zoover het andere werk zulks toe
laat, verricht door het meergenoemde Labor. v.
Agrogeol. en Grondond; maar ook door enkele proef
stations, zij het dan door de laatsten uiteraard met
een beperkter arbeidsveld.
De genoemde instellingen zijn voor het meerendeel voldoende voorzien van doode hulpmiddelen
voor het onderzoek; wanneer desalniettemin de re
sultaten slechts langzaam, druppelsgewijs worden
verkregen, dan ligt de reden daarvan grootendeels
in het te weinige personeel. Toch zijn de meerdere
resultaten zeer vermeldenswaard.
De suikercultuur heeft, dank zij systematische
grondonderzoekingen en bemeslingsproeven hare
opbrengsten sterk zien vermeerderen; inzake de rijst
cultuur staat hetzelfde wellicht in nog sterkere mate
te geschieden. Ook de andere groote cultures hebben
aan bodemonderzoek allerlei te danken, o.a. de
groote uitbreiding van de z.g. groene bemesting.
(Zie BEMESTING).
In vroeger tijden, ja, nog in het jongste verleden,
heeft men enorme verliezen geleden, door cultures to
probeeren op terreinen, die er door hun eigenaardigen grond ongeschikt voor waren. Thans, vooral
met de ontwikkeling der Buitenbezittingen, is het
bodemonderzoek, vergezeld van systematische kli
matologie, geroepen, om voorlichting, en waarschu
wingen te geven, hoe groote kapitalen kunnen wor
den bespaard en elders nuttiger besteed. Bijna dage
lijks wordt het bodemonderzoek voor die tauk meer
berekend.
Het onderzoek naar water heeft geleid tot een
zeer groot aantal artesische bronnen, die met goed
drinkwater zegen in het land verspreiden.
De oj) de goede kennis van klei, zand kalk enz. be
rustende nijverheid van steenen en pannen bakken,
alsmede van mortel», cement, aardewerk, enz. is pas
in opkomst, maar gaat een goede toekomst tegemoet
Kortom — allerwege wordt de behoefte aan bo
demonderzoek gevoeld, en het laat zich aanzien, dat
men binnen weinige jaren het bodemonderzoek zal
laten culmineeren in een algemeene systematische
grondopname, gelijk men in de meeste beschaafde
landen reeds heeft ondernomen; en dat wel, —in ’t
kort gezegd, — ten einde te weten < komen, wat
voor vleesch men in de kuip, — wat \ oor grond men
in zijn land heeft.
E. C. J. M.
BODHA’S. In de noordelijke districten Tandjoeng
en Bajan van het eiland Lombok woont een volk
stam, de Bodha’s, die te beschouwen is als een deel
der oorspronkelijke bevolking van Lombok, dat integenstelling met de Sasaks, — het andere overgrooto
deel — niet tot den Islam is overgegaan. Hunne ver
wantschap met de Sasaks is des te aannemelijker,
omdat deBodha’s wat uiterlijk, taal— een sasaksch
dialect —, kleeding, woning en adat aangaat, met do
Sasaks der noorderdistricten nagenoeg geheel over
eenkomen. Zij zijn naar hunne hoofdnederzettingen
Tebango, Panasan, Laoe en Panasan-Daje, in drie
groepen verdeeld en te zamen ongeveer 1500 zielen
sterk. Als de plaats hunner moederdesa geven zij
een plek, diep in het binnenland, aan.
Hun godsdienst helt min of meer naar het HindoeBalische geloof. Zij vereeren o.a. als góden en godin
nen : Batara-Goeroe, Batara Sakti, Ida-dari Sakti,
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BODH A’S—BODJONG.
Batara Djencng cn Ida-dari Djencng. Dc góden, die
de bergen en wouden bewonen, beschikken over het
wel cn wee van de menschen; doch ook de kwade
geesten, die in het luchtruim zweven, oefenen daarop
invloed uit. Bepaalde tempels of huistempels heb
ben zij niet; do offerplaatsen, waar dc góden tijdelijk
verblijf houden, bestaan uit groote in den grond ge
plante steenen, waarover afdakjes en waaromheen
een heining zijn aangebracht; een offertafel vol
tooit het geheel. Men kent twee groote offerfeesten
in verband met den landbouw, namelijk het „mcnoenas” (smeekbede) ten tijde dat de padi vruchtzet
en het „memoeli” (dankzegging) na den rijst-oogst,
terwijl uiteraard bij tal van voorvallen cn gelegen
heden godsdienstige formaliteiten moeten worden in
acht genomen. Wild varkensvleesch en kip zijn de
onmisbare doelen van een offerande; verder worden
daarvoor gebezigd koek, rijst en sirih. Gewijd water
en wierook spelen in hun eeredienst ook een rol. De
lijken worden niet verbrand als bij de Baliërs, doch
begraven en in het graf wordt wat geld gedeponeerd.
De grafheuvel wordt met steenen belegd. Als ver
blijfplaats der zielen van de afgestorvenen wordt do
Rendjani, de hoogste berg van Lombok, genoemd.
De Bodha’s zijn niet besneden.
Behalve rijst, varkensvleesch, gevogelte, visch
en groenten, strekken ook slangen, kikvorseken,
leguanen en apen hun tot voedsel.
Het desahoofd draagt den titel van Kliang,
andere waardigheidbekleeders zijn de PemangJcoe,
geestelijke; de Balian, gccstbezweerder en genees
kundige; de Toa-Loka, oudsten. Aan do laatstge
noemden is dc naleving van de adat en het straffen
der overtreders opgedragen. Zij treden ook in functie
bij huwelijken en lijkbezorging.
Dc gewone vorm van het huwelijk is hot schaken
met wederzijdseh goedvinden (memoelang), waarna
do huwelijksprys (adjigama) wordt vastgesteld. Deze
bestaat uit geld (4; / 5. —tot^ / 25). en voorts uit
wapens cn werktuigen, wit katoen, rijst cn andere
eetwaren. Huwelijken met Mohammcdaanscho of
Balischc vrouwen zijn verboden. De huwelijksvol
trekking heeft ten overstaan van al de bovengenoem
de waardighcidsbcklecderB plaats.
De Bodha’s zijn landbouwers en bewerken voor
namelijk tuinen cn droge velden, terwijl do sawah’s
in de minderheid zijn.
Aan Lomboks Zuidkust zijn 4 kleine gehuchten,
waarvan de bewoners ook tot do Bodha’s gerekend
worden.
Literatuur. C. J. van Eerde, Aantcokcningen over
dc Bodha’s van Lombok T. B. G. XLIII (1901).
BODJA. District 352 K.M2. groot, van de afdecling en het regentschap Kendal van de residentie
Semarang, heeft 4 onderdistrictcn on telde cindo
1905, 54.000 inwoners, waaronder 130 Europeanen
en een 100-tal Chincezen. Het beslaat de Z.W.lijkc
hellingen van den Oengaran, en heeft uitmuntende
koffiegronden. Men heeft er dan ook tal van par
ticuliere koffic-ondememingen op in erfpacht af
gestane gronden, waarvan de uitgestrektheid uit.
1911 : 7148 bahoe’s bedroeg. De meesto onderne
mers planton er ook peper, cacao, notemuscaat,
rubber on kapok bij. Do gelijknamigo districtshoofdplaats aan dc Kali Loctoet (320 M. hoog) is tevens
do standplaats van een controleur van hot B. B.,
wiens controle zich over de districten Bodja on Kaliwoengoe uitstrekt.
In dit district heeft men rubberaanplantingon
van het gouvernement met twee fabrieken (Morboeh en Kaliwringin), on ceno onderneming van
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suikerrictbibit van de suikerfabriek Kaliwocngoo
(zie aldaar)./^■
BODJONÉGORO. Afdeeling en regentschap van
de rosidentie Rombang^waarvan het ’t zuidoostelijk
deel uitmaakt. Do afdeeling heeft een oppervlakte
van ruim 2500 K.M.2 en is verdeeld in 2 contröleafdeolingcn met G districten, met name Bodjonegoro,
met de districten Bodjonegoro, Baoerëno en Pëlëm
(hoofdplaats Soemberrëdjo) en de contröle-afdeeling Padangan met de districten Padangan, Tambakrödjo cn Ngocmpak (hoofdplaats Kalitidoe). De
Solorivier vormt voor een groot deel de Westelijkecn Noordelijke grenzen. De onderdistricten Kasiman
(district Padangan) en Malo (district Ngoempak)en
een deel van het onderdistrict Kota Bodjonegoro lig
gen Noordelijk van de Solorivier. De afdeeling wordt
in het z. van de residentiën Madioen en Kediri ge
scheiden door den Goenoeng 'Kcndëngj'clie zich hier
in den Goenoeng Pandan tot een hoogte van 900 M.
verheft. De afdeeling omvat dus de noordelijke hel
ling van dit gobergte, grootendeels met djati-bosschen begroeid, en de vallei dor Solo-rivier. De berg
streek is schraal bevolkt, het dal veel beter. Do
grond is er geschikt voor de teelt van padi, die er
niet alleen in dc plaatselijke behoefte voorziet, maar
ook langs de Solorivier naar Soerabaja-wordt afge
voerd. Dc vroeger, vóór 1870, gebloeid hebbende
particuliere tabaksindustrie, geënt op de vroeger
hier ingevoerde gouvemements-tabakscultuur, is
door de niet loononde prijzen, geheel tenietgegaan.
De tabakscultuur, voor dc Inlandsche markt, is een
ware volkscultuur. Men teelt hier de vette soorten,
die op de Europeesche markt geen waarde hebben,
doch die, gekorven (randjang), door den geheelen
archipel gezocht zijn.
BODJONEGORO. District met gelijknamige hoofd
plaats van het regentschap on de afdeeling van dien
naam, residentie Rembang. Het district heeft 4 on
derdistricten met 129 desa’s en had op ’t einde van
1905 eon bevolking van bijna 450.000 bewoners,
waaronder ruim 300 Europeanen, bijna 3500 Chineezen en een 70 tal Arabieren.
BODJONEGORO. Onderdistrict van het district
Tjilegon van dc afdeeling Serang in de residentie
Bantam, met gelijknamige hoofdplaats. Deze hoofd
plaats, aan don westoever der Bantambaai gelegen,
is eon vrij belangrijke visschersplaats. Nabij deze
plaats bevindt zich een heuvel, die herhaaldelijk als
verzamelplaats van geestdrijvers en uitgangspunt
van opstanden heeft gediend.
BODJONEGORO. Hoofdplaats (25 M. hoog) van
do gelijknamige afdeeling, regentschap en district.
Eon regelmatig gebouwdo plaats aan do Solorivier,
met veel binncnlandschcn handel, vooral in tabak
cn kapok, door Chincezen cn hadji’s, on druk bezoch
te veemarkten. Bodjonegoro hcetto tot 1827 Radjègwesi en kreeg den tegonwoordigen naam toen het in
dat jaar bestuurszetel werd, in dc plaats van Baoe
rëno. Dc grenzen der plaats zijn vastgcsteld bij Ind.
Stb. 188G no. 82. Op ’t eindo van 1905 telde zij eene
bevolking van 1250 zielen, o.a. een 200 tal Europea
nen, 2200 Chineezon en 70 Arabieren.
BODJONG.--Buitenwijk van do hoofdplaats Semaran g, vorbondon mot do oudo stad door den bijna
3 K. M. langen „Bodjongschon Weg”, een der
schoonste villalancn van Java, maar waarvan hot
aan de oude stad grenzende gcdeelto langzamerhand
verandoid is in eon wyk van hotels on magazijnen.
Aan het eindo dor laan ligt het fraai bclommorde
Bodjongpark, mot hot residentichuis (do vroegere
woning van den generaal, afdeelingscommandant,
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BODJONG—BOEDDHA en BOEDDHISME

Müll., gegeven. (Zie onder BOWAJA en onder KRO
die sinds 1006 zijn zetel heeft te Magclang), het hoofdKODILLEN.)
burcau van de Ncd.-Ind. spoorwegmaatschappij
BOEAJA TAMAN. Inl. naam door de Maleiers op
eïfecn villapark, aangelegd op het erf van liet voor
Borneo aan den lijst-krokodil, Crocodüus porosus
malig residentiehuis (vroeger woning van den GouSchneid. gegeven. (Zie onder BOWAJA.)
verncur van Java’s Noordoost-kust), dat in 1908
BOEBIK. Naam op Sumatra voor een vliegenvan
wegens bouwvalligheid is afgebroken. Op dat erf
ger, Alseonax latirostris.
staat, ook het modern ingericht Juliana-ziekenhuis
BOEBOET. Maleische naam voor Spoorkoekoeken zal worden opgericht een hoofd bureau der Semasoorten, Centropus. Boeboet-alang-alang, Cenlropus
rang-Joana Stoomtrammaatschappij.
javanicus. Op Celebes heet Ccntropus celebensis, OenBODJONG LOPANG (Plateau van). Hoogvlakte in
goeng-goengo. Boeboet kambong is Zanclostomus
het noorden der Djampangs, de bergstreek in het Z.W.
javanicus. Zie KOEKOEK.
derPreanger-Regcntschappcn. De hoogvlakte verrijst
BOEBOETOE. Zie KOESKOESEN.
bezuiden liet diepe dal der Tji Mandiri tot 6—800 M.
BOEBOEWAJ (soend.). Zie PLECTOCOMIA.
hoogte. Ze bestaat uit tertiaire vulkanische gesteen
BOEBON. Een landschap van de onderafdeeling
ten. en heeft ongeveer de grootte van het. Gooiland^
Meulaböh, afdeelingWestkust van Atjèh, omvattend
BODJONG LOPANG. Hoofdplaats van de controle
het stroomgebied van de Kroeëng Boebön, — ver
afdeeling Djampang, Preanger Regentschappen (zie
moedelijk een oude loop van de Kroeëng Meureubö
DJAMPANG). De plaats wordt in den Reg. Alm.
—en van haar rechter zijrivier, de Kroeëng Lajoeëng.
thans Djampang gcheeten. Ze is gelegen aan de Tji
Boebön en Lajoeëng worden gevoed uit moerassen,
Bodjong, een zijtak der Tji Mandiri.
waaraan het landschap overrijk is. In de bovenstre
BODJONG MANIK. Onderdistrict van het district
ken worden die moerasvlakten veelal doorsneden
Paroengkoedjang, afdeeling Lebak der residentie
door beboschtc heuvelruggen. Groote wegen verbin
Bantam Zie KOLEN.
den Boebön met Meulaböh, Aroengan (Wöjlamond)
BODONG (IKAN). Zie MAKREELACHTIGEN.
en Koeala Bèë, welke plaatsen per as zijn tc berei
BODRI. Rivier in dc afdeeling Kendal der residen
ken. Het landschap heeft veel geleden onder het lang
tie Semarang. Ontstaat uit de samenvloeiing van de
volgehoüden verzet der bevolking, die bij liet begin
Kali Logoeng cn de Kali Loctoet, beide ontspringen
onzer excursies tegen T. Oema (1898) hare gamde in het district Tjandiroto van de residentie Kepöngs verliet voor afgelegen ladangs in de boven
doe op de N.O. helling van den Prahoe. De K. Loetoet neemt de K. Poetih en de K.’Wringin op, waar streken, waar zij in de volgende jaren rusteloos
moest worden opgespoord cn nagejaagd. Thans be
door het stroomgebied van de Bodri zich oostwaarts
draagt het aantal geregistreerde mannen 1253. Het
tot den Oengaran uitstrekt. De Bodri-delta steekt
voormalig bendchoofd Tcungkoc Pidië tracht door
ver in de Java-zee uit. De noordelijke hoek is Oepeperaanplant met gouvernements voorschotten de
djoeng Korowölang. Het water stroomde vroeger
bovenstreek te doen herleven. Dc veestapel herstelt
nutteloos naar zee, sinds 1914 is er in die rivier te
zich (^ 300karbouwen) en vele oude sawahs worden
Djoeweroe een dam gelegd, waardoor het water
weer bewerkt. De export van hcj. landschap bepaalt
wordt benut voor de verbetering van de bevloeiing
zich tot jong nipahblad voor strootjes.
van de vlakte van Kendal.
Lhöfr Boebön, mede een zelfstandig landschap van
BOEA-BOEA en BOEA-BOEAA. Naam op Cele
de onderafdeeling Meulaböh, is dat slechts per abuis.
bes voor eene IJsvogelsoort, Jiamphalcyon melanoHet hoofd was vroeger havenmeester (sabanda) van
rhyncha; namen voor andere ijsvogel-soorten op Cele
Boebön, ondergeschikt aan deszclfs keudjroeen,
bes zijn: Dindingo, Alcedo ispidoides; Doö, IJalcyon
maar doordien hij zich eerder onderwierp, werd hij
clitoris, en Iïto wa t in go, Ceycops is fallax. —
onzerzijds aangezien voor zelfstandig, Zijn gebied
BOEA(H) of BOEWA(H).. Maleisch voor vrucht.
ligt aan zee en grenst aan de landzijde geheel aan
Dit woord wordt vaak bij den eigenlijken vruchtenBoebönsch gebied. Er wonen 248 geregistreerde
naam geplaatst.
mannen. Behalve op de visscherij legt de bevolking
BOEAH. Een tot de onderafdeeling Lhot Soezich thans ook zeer toe op de klappercultuur. Het
kön van de afdeeling Noordkust van Atjèh behootegenwoordige hoofd heeft geen zoons, zoodat met
rend landschap met 1505 geregistreerde mannen.
tertijd Lhö* Boebön wel weer met Boebön zal wor
BOEAHLEMO. Plaatsje aan de oostkust van Cele
bes, waarnaar het ooslelijk schiereiland wordt ge den hcrccnigd.
BOEDDHA en BOEDDHISME. Eene Indische
noemd.
hcilleer, ontstaan volgens de Zuidelijke Boeddhisten
BOEAI KENJANGAN. Zie BATOE BRAH.
in de 6de, volgens de Noordelijke, minder geloof
BOEAJA. Zie BOWAJA.
waardig, in dc 5de eeuw vóór Chr. Naar luid van de
BOEAJA KODOK. Inl. naam door de Maleiers ter
gewijde schriften dcrsecto, die bestaat uit eene mon
oostkust van Sumatra_aan den zoogen. zoetwatervorm van den lijst-krokodil, Crocodüus porosus
nikenorde en uit leekenaanhangers, werd de heillecr,
Schnoid. gegeven. (Zie onder BOWAJA en onder
welke ten doel heeft den mensch uil de ellende van
KROKODILLEN.)
het wereldsch bestaan te verlossen, verkondigd, of ei
genlijk opnieuw verkondigd, door den Boeddha, die,
BOEAJA (LAOE). Belangrijke rivier, die ongeveer
de grens vormt tusschen het Karosche en het Timoruit den hemel der Toesjita’s nedergedaald, geboren
werd uit Maja Dewï, de gemalin van ^'oeddhodana,
schc gedeelte der Bataksche Doesoen van Sumakoning der £akya’s te Kapilawastu, en den naam
tra’s Oostkust. Het is eèh' I7zijrivier van de Serdang.
ontving van Prins Siddhurtlm of Sarvarthasiddha.
Door haar dal voert een goede verbindingsweg naar
Op 29jarigen leeftijd ontvlood de Prins, wars van de
de Karo-hoogvlakte (Bangoen Poerba—Koeta Bajoe—Saribou Dolok).
vergankelijke geneugten der wereld, op wonderdadi
ge wijze het paleis en de stad Kapilawastu om het leBOEAJA SAPIT. Inl. naam door de Maleiers op
Borneo aan den lijst-krokodil, Crocodüus porosus
ven van een asceet te leiden. Nadat de Prins —
Schneid. gegeven. (Zie onder BOWAJA.)
voortaan Gautama genoemd — bij verschillende
leeraren en door middel van overmatige ascese gedu
BOEAJA SENJOELONG. Inl. naam op Sumatra
aan den Malcischen gaviaal, TomisUma schlerjdi
rende 6 jaren vruchteloos getracht had de hoogste

BOEDDHA—BOEDI OETOMO
wijsheid te bereiken, overwon hij na een verwoeden
strijd Mara den Booze, den Duivel der Boeddhisten,
en veroverde den zetel der volmaakte wijsheid onder
den Bodhi-boom. Van toen af was hij Boeddha. Op
aandrang van den god Brahma predikte hij zijne, ook
door alle vroegere Boeddha’s verkondigde verlossingsleer aan alle schepselen, stichtte ceno monnikkenordc (Sangha) en verwierf een grooten aanhang
van leeken in Magadha en andere oorden van Indië,
totdat hij op SOjarigen leeftijd het Parinirwana be
reikte. In de tweede helft der 3de eeuw vóór Chr. be
keerde Koning Agoka van Magadha, ook Piyadassi
genaamd, zich tot het Boedhdisme en van toen af dagteekent de verspreiding der leer van den Qakya-telg
ook buiten de grenzen van Indië. Eerst veel later is
het Boeddhisme tot den Indischen Archipel doorge
drongen. Toen de Cliinccsche pelgrim Fa-hien in 412
—413 naChr. Java bezocht,vond hij daar'tBrahmanisme in blocienden toestand, maar het aantal
Boeddhisten nog onbeduidend. Doch uit het heilig
dom van Kali Bening en de bij Kalasan gevonden
inscriptie van 700 £aka mag meiTopmSkcn dat het
Boeddhisme in de 8ste eeuw reeds eene belangrijke
plaats innam. Nog meer blijkt zulks uit het grootsche
heiligdom van den Boro-bocdoer, welks bouw waar
schijnlijk omstreeks dienzelfden tijd begonnen werd.
Hetzelfde geldt van de Tjandi Mendoct. Het over
groot aantal der overblijfselen van Boeddhistische
heiligdommen en beelden, in Midden- en Oost-Java
gevonden, alsmede ettelijke inscripties door Boed
dhistische vorsten uitgevaardigd of privilegies aan
personen van die gezindte bevattende, strekken ten
bewijze van het aanzien waarin de belijders der leer
stonden, l il het feil dat herhaalde malen in de oude
wetboeken en gedichten bij alle plechtige gelegenhe
den do Qaiwa’s en Sogata’s, d. i. do priesters van
(jlvva en van Soegata (Buddha) optreden, mag men
aHeiden dat (^iwaïsmo en Boeddhisme als de twee
staatsgodsdiensten erkend waren. Do verhouding
Lusschen beide gezindten was blijkbaar zeer vriend
schappelijk, en zoowel het voorkomen van Brahmanistischc en Mahayanistiseho beelden in hetzelfde
heiligdom, als getuigenissen uit de literatuur geput,
toonen dat er tusschcn beide godsdienststelsels een
soort van syncretisme had plaats gehad. — Van
Java werd het Boeddhisme overgebracht naar Baliy—
waar de leer thans nog eenigo weinige aanhangers
telt. Wat de overige eilanden betreft weten wij alleen
met zekerheid dat er ook op Suraatra on Karimon
Boeddhisten geweest zijn. Volgens een Chineesch be
richt van 502 na Chr. was de toenmalige vorst van
Kandali, dat geacht wordt op de Oostkust van Sumatra gelegen te hebben, een Boeddhist. De Chineescho reiziger I-tsing, die in 071 en 088—095 te
Qribhidja, nabij het tegenwoordige Palembang, ver
wijlde, vond in genoemde hoofdstad van een mach
tig Sumatraansch rijk, het Boeddhisme in uiterst
blocienden toestand. Een ander bericht van 1003
vermeldt de oprichting van een Bocddhistcntempcl
in ’t rijk van San-bo-lsai (Palembang—Djambi).Om
het midden der 14de eeuw heorschto in het Minangkabausche Koning Adityawarman, een ijverig"vbreerdcr van Boeddha. De ruïnen aan de Kamparrivier leggen een onwraakbaar getuigenis af, dat
ook in die streek van Sumatra Boeddhisten geves
tigd geweest zijn. liet bronzen beeld van Lokanatlia (Awalokitcgwara) mot inscriptie, vervaar
digd door een inlandschen kunstenaar in £aka
0-1 ü, bevat een niet minder belangrijke aanwij
zing. De Mahayanistiseho inscriptie, van onzekeren
datum, op een dor Karimon-oilanden ontdekt,
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bewijst dat de leer ook daar aanhangers telde.
Literatuur: Van de tallooze werken over het Boeddhisme behoeven hier slechts vermeld te worden:
Bumouf, Introduction ü 1’hlstoire du Bouddhisme
Indien (1844); Spencer Hardy, Manual of Buddhism
(1800), en Eastem Monachism (1800); Wassiljew,
Der Buddhismus, seine Dogmen, Geschichte und Literatur (uit het Russisch, 1860); Hodgson, Essays on
the Languages, Literaturo.and Rcligïon of Nepal and
Tibet (1874; waarin overdrukken uit „ïllustrations
of the Litcrature and Religion of the Buddhists”
1841); Oldenberg, Der Buddha, seine Lchre, seine
Gemcindo (2e dr. 1889); Kern, Geschiedenis van het
Buddhisme in Indië (1881—83). Voorde Boeddhisti
sche oudheden op Java en de daarop bctrekkelijko
literatuur zij verwezen naar de nagenoeg volledige
opgaven bij Verbeek, Oudheden van Java (1891) in
zonderheid onder de Nos. 265, 290. 309, 336, 351—
53, 361—66, 380, 440, 481, 505, 520, 563, 596, 614.
Voorts Ijzerman, Beschrijving der Oudheden nabij
de grens der residentie’s Soerakarta en Djokdjakarta
(1891); Groneinan, De Tjandi Bara-Boedoer op Mid
den-Java (1892); vgl. Ijzerman, inTijdschr. v. Ind.
T. L. en Vk, XXXI (1886), 261. Aangaande t beeld
van Mandjoegrï, thans te Bcj:lijnJ„zjig Friederich,
Zts. d. D. Morgcnl. Ges. XVIII, 604; vgl. Not. Bat.
Gen. XVIII (1890), 106 en Archacologisch Onderzoek
op Java en Madoera, D. II, 101; over vermenging
van Qiwaïsme en Boeddhisme. Kern. Vorsl. en Medcd.__ _
Kon, Ak.v. AV.3e.r_y, S—43. Omtrent Sumatra zijn
de gegevens geput uit Talcakusu, A Record of the
Buddhist Religion as practised in India and the
Malay Arehipelago, p. XLI en Groeneveldt’s Notes
on the Malay Arehipelago and Malacca (vertaling
met toevocgselen uit „Verhandelingen” van 't Bat.
Gen. XXXIX, 1S80), onder het hoofd Sumatra pas
sim. Zie voorts Verbeek en v. Dolden, De Hindocruïnen bij Mocara Takocs (Vcrh. Bat. Gen. XLI,
1881); Kern, in Bijdr. T.X.-CaVk. 3.e r._VIIU-S72), _
289; Vm (1873), 188; Braudcs, Not, Bat. Gen.
XXV (1887), 176. XXVI (1888), 130. Over de in
scriptie van Karimon, Brandcs, Not, Bat. Gen.
XXV 1887 125, 148, XXVI, (1888) 41, 57.
BOEDELKAMERS en BOEDELMEESTERS (COL
LEGE VAN). Zie. WEES- en BOEDELKAMERS.
BOEDENG. Zie SLANKAPEN.
BOEDI OETOMO. Boedi Octomo is de naara van
eene voreeniging opgcricht door Javanen (onder
Javanen te verstaan de bevolking van geheel Java
en Madoera dus inclusief de Socndancezcn en Madoereezen), waarvan de zetel gevestigd is te Diöhja-_ .
karta. Bij G. B. van 28 December 1909 no. 52
werd de voreeniging als rechtspersoon erkend.
Het doel van do Voreeniging is: het bevorderen
van den vooruitgang, zoo wel in matericclen als in
geestelijken zin, van de bevolking van Java en Ma
doera in de éérste plaats, en verder van de bevolking
van Insulindc, voor zoover die zich op Java bevindt,
— in engoren zin: de bestaansvoorwaarden van ge
noemde bevolking te verbeteren.
De vereeniging is als volgt ontstaan. In het jaar
1906 reisde de gepensionneerde dokter-djawa te
Djokjakarta, Mas Waidin Soedira-ocsada, geheel
Java rond om bij hooge en lagere Inlandsehe amb
tenaren zijno denkbeelden te propageoren betreffen
de de middelen om het Javaanschc volk te steunen
in zijne pogingen om zich op te heffen, in de eerste
plaats dio ambtenaren te winnen voor de oprichting
van een studie-fonds voor Javaanschc kinderen,
waarvan de ouders niet bij machte zijn de kosten der
opvoeding te dragon en waarbij niet geboorte en af21
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BOEDI OETOMO—BOEGÉNG EN BAGÖfr.

komst, doch alleen goed gedrag en eigenschappen des
geestcs den doorslag zouden moeten geven. De door
MasWaidin Soedira-oesada gepropageerde denkbeel-^
den schoten het eerst wortel bij de leerlingen van do/
Dokter-djawa school te Weltevreden. In Mei 1908
werd door die leerlingen eentfvëreeniging opgericht
ter bevordering van den vooruitgang van Java’s
bevolking, welke den naam kreeg van Boedi Oetomo
(het schoonc streven). De propaganda middels de
dagbladen had spoedig tot gevolg, dat zich aansloten
de leerlingen van de Landbouw- en Veeartsenij
school te Buitenzorg, der Burger Avondschool te
Soerabaja,~der Opleidingsscholen te Magelang en
Probolinggo, der kweekscholen te Bandoeng,
Djokjakarta en Probolinggo en tal van Inlandsche ambtenaren. Elke school richtte eene afdeeling
van B. O. op; te Djokjakarta werd dat eveneens
gedaan hoofdzakelijk door ambtenaren zoowel van
het Gouvernement als van de Pakoe Alarnan. Op
den 3den en 4den October 190S werd door de ver
schillende afdeelingsbesturen van B. O. in het ge
bouw' der Kweekschool te Djokjakarta een Con
gres gehouden, dat behalve door de van overal geko
men Inlandsche hoogere en lagere ambtenaren en
ontwikkelde particulieren, ook werd bijgewoond door
- tal van notabele Europeanen en door vijf Gouvemements Boepati’s. De werkzaamheden van het Con
gres waren: lezingen ter verduidelijking van het
streven der vereeniging; bespreking en vaststelling
der statuten; verkiezing van een Hoofdbestuur.
Tot Voorzitter van het Hoofdbestuur werd ver
kozen de sedert gepensionneerde Regent van
Karanganjar Raden Toemenggoeng Aria Tirta
koesoema. Het ledental nam na het Congres belang
rijk toe, zoodat op het eind van 1909 de Vereeniging
10000 leden telde, verspreid over 40 afdeelingen,
w'aarvan 3 gevestigd buiten Java en Madoera. Do
middelen, die de afdeelingen aan wendden ter berei
king van het gestelde doel, waren verschillend; er
waren er die het onderwijs, weer andere die den
handel trachtten te bevorderen, enz. Doch het Hoofd
bestuur heeft steeds zich aan het volksonderwijs ge
wijd, omdat onderwijs de voornaamste voonvaarde
voor vooruitgang is. De pogingen van verschillende
afdeelingen om den handel te bevorderen liepen
steeds op eene mislukking uit.
In 1912 w'erd Pangeran Ario Notodirodjo vando
Pakoe Alarnan voorzitter van het hoofdbestuur.
Door ziekte moest deze echter in den loop van 1914
aftreden, w'aarop met het voorzitterschap eerst lij
delijk w'erd belast Dr. Radjiman (Raden Ngabei
Wedijadipoera), en daarna door de algemeene verga
dering definitief tot voorzitter werd gekozen Raden
Mas Aiio Soerja Soeparto, die echter weder aftrad
na zijne benoeming tot hoofd van het Mangkoo Negoro’schehuls. Thans is voorzitter Raden Mas Ario
Woerjaningrat te Solo.
Na een aanvankëïïjken grooten opbloei kende Boodi Oetomo een periode van tijdelijke inzinking, ver
oorzaakt doordat 1° de vereeniging geen voldoenden
steun had van de Regenten en de lagere ambte
naren, hoezeer voor haar voelende, uit vrees voor
moeilijkheden, niets durfden doen; 2° de oprichting
van do Sarekat-Islam [zie aldaar], w'aarin de nietambtclijke elementen der bevolking zich meer op hun
p aats gevoelden, de Boedi Oetomo op den achter
grond schoof. De laatste twee jaren is intusseken we
der nieuw leven in B. O. gekomen, voornamelijk door
toedoen van R. M. A. Soerja Soeparto vd.
.m. wer oor B.O. een der hoofdbestuursleden
over Java gezonden om zich van het standpunt te

vergewissen, door de bevolking omtrent de kwestie
van Indië’s dcfomie ingenomen (Nov. 1916.) ƒ )
f. -^-BOEDING, Een van de vijf districten, waarin de
assistent-residentie Billiton is verdeeld, met de gelijk- namige hoofdplaats, zetel van het districtshoofd//
BOEDING (BAAI VAN).Een zeer ondiepe,door vele '
riffen w'einig toegankelijke baai aan de N.kust van
Bilhton op ongeveer 108° 2' O.L. van Gr., waarin de
rivier van dien naam uitloopt. Aan deze ligt de gelijk
namige kampong, alleen belangrijk als afscheepplaats
van tin. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. III A.
BOEDJANG.Oorspronkelijk, en volgens de inland scho opvatting nog, het Maleische woord voor: een
„ongehuwd, doch de jaren van manbaarheid bereikt
hebbende jongeling.” Deze categorie van personen
verlaat in de geheele oostersche maatschappij vaak
het ouderlijk huis om hetzij voor den kost, hetzij voor
geld of goed, hetzij met het doel om een der dochteren des huizes tot echtgenoote te verwerven, bij een
ander in te gaan wonen. Bij dezen verricht hij dan,
ten einde het verlangde te verdienen, voor een be
paalden of onbepaalden, maar altijd eenigszins langdurigen tijd, overeengekomen werkzaamheden, die
van verschillenden aard kunnen zijn, vgl. o. a. liet
voorbeeld uit het Oude testament van Jakob’s in
dienst treden bij Laban. Bij de Europeanen heeft het
woord boedjang de beteekenis gekregen van: „ie
mand, die voor kortoren of langeren tijd zijn dien
sten aan een bepaald persoon of onderneming ver
huurt voor een overeengekomen loon”. Die dienst - u
kunnen van verschillenden aard zijn, zoodat de bo< - i
jang kan zijn: huisbediende, veldarbeider, ambacht gezel, enz.
' BOEDOEK. District van de onder-afdeeling I'
mangkat,der tijdelijke afdeeling Singkawang, vim - !.
res. YVesterafdeeling van Borneo, met gelijknamige
hoofdplaats. Het is gelegen tusschen de rivieren S- bangkau en Selakau. Het behoort tot de z.g. Chineesche districten, en leverde eertijds veel goud
doch is thans grootcndeels verlaten.
BOEDROEPAM. Maleische naam voor de addrrsoort Lacliesis graminem Shaw. (Zie onder OELAR
en onder SLANGEN.)
BOEËK. Zie UIL.
BOEGEL of GODONG. Hoofdplaats van het dis
trict Manggar, van de afdeeling en het regentschap
Pemak_dcr residentie Semarang, gelegen aan den
linkeroever van de Sérangrivier, aan den tramweg
van Poerwodadi naar Demak, en aan den driesprong
van den grooten binnenlandschen w'eg tusschen die
beide plaatsen en een binnemveg vandaar over
Broemboeng naar Semarang. Het is een vrij belang
rijke, druk door inlanders en Chineezen bezochte
marktplaats voorden binnenlandschen handel, waar
vooral padi, rijst, brandhout, houtskool, vruchten,
pottebakkersw'aren en lijnwaden worden verhandeld.
BOEGÉNG EN BAGÖfc. Een landschap van de on
derafdeling Idi, afdeeling Oostkust van Atjch, met
1306 geregistreerde mannen. De oclècbalangT. Béntara Moeda w'oont te Matang Seuleuma, waar ook een
keudè is en een halte van de At jèhtram en waai van
den grooten colonneweg een zijw'eg afslaat in ZuidWestelijke richting naar Oelèë Gadjah aan den voet
van het lieuvelterrein. Daar boven,, meer naar het
Zuiden, vindt men in het heuvelland nog eenige pe
pertuinen, een zwakke herinnering aan de dagen van
Teungkoe Joesöf (overleden in Nov. 1890), toen de
pepercultuur hier bloeide, dank zij do leiding van
dien oelama. Een geringe opleving is er gekomen in
die totaal vervallen cultuur door verstrekking van
Gouvcrnements voorschotten aan peperplanters van.
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BOEGÉNG EN BAGÖfr—BOEGINEESCH.
1907 op 1909. Belangrijke!’ voor dc bevolking is te
genwoordig do rijstcultuur op meestal moerassawahs. De veestapel bestaat hoofdzakelijk uit runde
ren, maar bij is niet groot. Er beeft, cenige export
plaats van pinang en van bako-hout en boomschors
uit de strandbosschcn. Aan zeevisscherij wordt maar
weinig gedaan. Het landschap werd ontgonnen door
Teukoc Panglima Prang Nja^ Sin uit Blang Mè, den
grootvader van den tegenwoordigen oelèëbalang
Béntara Moeda. Het heeft veel geleden onder laatstgonoemdes twisten met zijn schoonvader, den bovongenoemden oelama Tcungkoe Joesöf, en later
met diens neef en opvolger T. Ocsén. Van 1889 op
1890 was Teungkoe Joesöf een van de hoofdleiders
dor vijandelijkc actie tegen onze vestiging te Idi.
V( lgde de Tdi-expeditie van Mei op Juli 1890, tot
be luit waarvan op den len Juli Oclèë Gadjah en
alle Teungkoe Joesöf’s bezittingen zooveel doenlijk
weiden vernield. Zijn neef (broederszoon) tevens
sci oonzoon T. Ocsén, die hem na zijn dood in Nov.
1891 verving, speelde vanaf 1897 een groote rol als
be dehoofd. In Fobr. 1905 kwam hij in onderwer
ping. Zijn verhalen bewerkten de verbanning van
Béntara Moeda en hij zelf werd tijdelijk belast met
bot bestuur over Boegéng en Bagöt. Maar nog in het
zelfde jaar kwam er aanleiding om T. Oesén naar
** Java te verbannen, waar hij sedert overleed. Bén
tara Moeda kwam vandaar terug en hervatte in Juni
1906 het bestuur. Dc geschiedenis van zijn verban
ning en zijn ondervindingen te Batavia en Bandoeng
heeft ï. Béntara Moeda in hikajat-vo'rm bezongen.
BOEGEROENS-EILANDEN. Een groep van vier
kleine, onbewoonde eilandjes in straat Saleier, tusfichen het eiland van dien naam en den vasten wal
van Celebcs.
BOEGINEESCH. Het Boegineesch is de taal van na
genoeg liet geheclo Zuid-Westelijk schier-eiland van
Celebcs, met uitzondering van het zuidelijkste deel,
waar Makassaarsch gesproken wordt. Ook buiten
haar eigenlijk gebied wordt de taal hier en daar ge
sproken en verstaan, doordien Boeg. handelaars zich
aldaar gevestigd hebben. De taal behoort tot dc zoo
genaamd half-vocalisehc; alle oorspronkelijk sluiten
de medeklinkers, met uitzondering van dc neusklan
ken, (met dien verstande, dat m en n tot ng zijn ge
worden en dus met eene oorspronkelijke iuj zijn sa
mengevallen), en dc h, welke verdwijnt, zijn zonder
uitzondering verloopen indeningeslikten medo-klinker (glotfi-explosive);in de met suffixen afgeleide vor
men is de oorspronkelijke aard van den sluiter somt ijds nog te herkennen. Aan het begin van een woord
of van eeno lettergreep kan elke consonant, wclko
algemeen Mal. Pol. is, mot uitzondering van do li,
voorkomen. Evenwel is meermalen eeno oorspron
kelijke k of p verdwenen, zonder dat daarvoor eeno
phonotische oorzaak te vindon is. De oorspronkelijk
klcurloozo klinker (pepet) is hier gebleven; evenwel
brengt liet voorkomen daarvan in de voorlaatste
lettergreep het accent niet op de laatste, als bijv. in
het Jav. De algemeen Mal. Pol. achtervoegsels i, un
en ën, (hier in den vorm ang en ëng), zijn in levend
gebruik gebleven; het suffix, dat in het Jav. ake,
afeën luidt, ontbreekt hier echter, het wordt in som
mige functiën vervangen door ang of eng, (hior over
eenkomende met Bal. ang, Gajo an). Soms kan een
woord tegelijk van de suffixen i en ang voorzien zijn,
evenwel geschiedt dit niet zoo vaak in het Boeg. als
in het Mak. Het aantal prefixen, (waaronder ook pa
als causatief suffix), welke in levend gebruik zijn, is
vrij aanmerkelijk, ofschoon niet zoo groot als in do
talen van Noord-Cclebes; daarentegen komen in:
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fixen als levende elementen niet meer voor. Bij het
werkwoord wordt actief en passief onderscheiden;
verschil van tijd wordt alleen door partikels aange
duid. Elk transitief werkwoord, tenzij absoluut o£
met geheel onbepaald object gebezigd, wordt alspraedicaat vervoegd, waarbij dc vormen in het meer
voud, behalve in den lsten persoon gelijk zijn aan
die van het enkelvoud; slechts in zeer zeldzame ge
vallen kan een vorm met het prefix ma, al of niet
door een neus-klank gevolgd, afgeleid van een tran
sitief workwoord, als praedicaat optreden. Het omge
keerde is het geval zoo het grond-woord intransitief
is; er bestaan ook daarvan „vervoegde” vormen,
doch hun gebruik is beperkt tot bepaalde gevallen,
meestal juist tot zulke, waar het algemeen Mal. Pol.
taaleigen het gebruik van een naamwoordelijken
vorm eischt. In ’t algemeen zijn de zuiver werkwoor
delijke en naamwoordelijke constructie’s goed ge
scheiden, zij ’t ook, dat vormelijk het onderscheid
alleen in de toevoeging van het lidwoord e, of in den
genitief van het pers. voornaamwoord v.d. 3den pers.
na, bestaat, bijv. nrewë, terugkeeren, (van reivè),
nrewë-e, het terugkeeren; mu-elori, gij bemint, (van
eÏQ, mu-clori-na, het beminnen van u. Het adjec
tief, attributief gebezigd, pleegt met het bepaalde
woord samengesteld te worden. Eene genitief-bepaling wordt te kennen gegeven door toevoeging van
den genitief-vorm van het pers. voomw. 3den pers.
na; bola-na arüng-e, het huis van den vorst. Behalve
de volledige pers. voornaamwoorden (en de korte
vormen in gebruik bij den genitief en in do vervoe
ging der werkwoorden), kent dc taal ook verkorte
vormen, welke zonder nadruk als object of, zoo het
workwoord intransitief is, als subject kunnen op
treden. Zij staan steeds na het praedicaat en vor
men daarinedo, dewijl zij geen eigen accent hebben,
tot zekcro hoogte een geheel. Het hierbij behoorent^
dc voornaamwoord voor den 3den pers. i pleegt
pleonastisch gebruikt te worden, indien het objec(bij intransitieven het subject) door een naamwoord
wordt uitgedrukt, zcodat de Bocginees bijv. zegt:
„ik zie hem, den man”, of „hij vertrekt, de man”,
voor: „ik zio den man, de man vertrekt”.
Het nauwst is het Boeg. verwant met het Makas
saarsch; verderaf staan dc Toradja’scho talen van
Middcn-Celebes. Hoewel natuurlijk wel eenige tong
vallen onderscheiden kunnen worden, is het on
derlinge verschil niet groot.
Do Boegincezen hebben met de Makassaren één
letterschrift van Indischen oorsprong gemeen, dat bij
de Boegincezen iets meer volkomen is, daar er een
neus-klank, behoorende bij do volgende tenuis, in
aangeduid kan worden.
Het aantal geschriften in het Boeg. opgesteld
in gebondon en ongebonden stijl is vrij aanzien
lijk. Hetgeen in proza geschreven is, en meer tot
het gebied der letterkunde behoort, als verhalen,
enz., bestaat gewoonlijk uit vertalingen of bewer
kingen van Mal. origineelcn; de eigen verhalen wor
den zelden of nooit opgeschrevcn. Oorspronkelijk
zijn verschillende historische stukken, eene verza
meling van uitspraken en mcdedeelingen van oude
vorston on wijzen over allerlei onderwerpen, wclko
onder den naam van Latowa beleend zijn; voorts
wets-vorzamolingen enz. Do meeste tot do letterkundo behoorende oorspronkelijke stukken zijn op
gesteld in de gebondon rede, waarvan het kenmerk
is het metrum, en gewoonlijk ook het parallellismo
der zinnen, doch het rijm ontbreekt. Vooral komen
veel voor helden-dichten, wclko naar een persoon,
dio in sommige episodon don hoofdrol vervult, den ,
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naarn dragen van La-Gfdê/o-gcdichtcn. De voorstel
ling, dat er één gedicht van dien naam zou bestaan,
dat dan van eene bijzondere uitgebreidheid zou zijn,
is minder juist; wel kan men van een bepaalden stijl
spreken, dewijl, behalve dat zij alle een verwant on
derwerp, dat in den loop der tijden steeds uitge
breid is. tot inhoud hebben, hetzelfde metrum, de
zelfde wijze van voorstelling, dezelfde woorden-keus
in alle gedichten wedergevonden worden. Evenmin
is het juist de taal, waarin zij gesteld zijn, oud-Bocg.
te noemen; zij verkeert in dezelfde phase als de te
genwoordige taal; zij bevat echter vele woorden,
welke niet tot de spreektaal belmoren, en waaronder,
behalve dichterlijke uitdrukkingen, ook oude woor
den voorkomen. De kern van den inhoud is betrek
kelijk oud. Een ander nieuw soort heldcn-dichten,
welke ook vele meer ongewone woorden bevatten,
draagt den naam van Menroerana-gcdichtcn. Ge
dichten van anderen aard zijn bekend onder den
haam van tolo, kleinere gedichten onder dien van
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Literatuur: Boeginesche spraakkunst, door B. F.
Matthes, ’s Gravenhagc, M. Nijhoff, 1875; Bocg.Hollandsch Woordenboek door denzelfde, ibid.
1874, en Supplement, 1889; Boeg. Chrestomathie
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Maven) door denz. Kort verslag aangaande
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;
daarop, 1881; Over de Wadjorezen, door denz. 1809;
De Latowa, door G. K. Niemann, in de Bijdr. v. h.
lust. 1884. Geschiedenis van Tanctte, Boeg. Tekst
met Aant., door denzelfde 1883.—Die Geschichtc
von König Iudjilai door R. Brandstetter 1893 —
Die Gründung von Wadjo door denzelfdcn 1896. —
Drei Abhandlungen über das Lchnwort dcordenZelfden Luzern 1900. Sprachvcrgleichendes Charakterbild eines Indoneslschen Idiomes, door denzelfden Luzern 1911. Vgl. ook: Over de vervoegde werk
woordsvormen in de Mal. Pol. talen door J. C. G.
Jonker, Bijdr. T. L. en Vlk. Ncd.-Ind. Dl. 05.
J. C. G. J.
BOEGINEEZ-EN.-De Boegineezcn (Taoe-Wócgië
|
:• V
1^., oFmènschen van Woegi, eene plaats in Wadjo) en
;
, (j. „ pi*.!*?- Makassaren zijn volken van gemeenschappelijke af;
u/stamm‘n 2’ ^ie echter, wat de taal betreft, scherp
!v ‘‘J' ‘y*J ^
- van elkander gescheiden zijn, zoodat op Zuid-Cclcbes Makassaren en Boegineezcn uitsluitend hun ei
gen taal spreken en zelfs op de grenzen der Boegineesehe en Makassaarsclie landen, al is de volkstaal
u
daar minder zuiver, toch van taalvermenging geen
Hsprake is. De hoofden verstaan daar beide talen,
maar ieder drukt zich in zijn eigen taal uit, terwijl
r
9' de
leden van Makassaarsclie nederzettingen in Boe
gineesche landen hunne eigen taal blijven spreken.
Ook in sommige instellingen en gebruiken bestaat
verschil tusschen beide volken, doch evenals in de
taal van gemeenschappelijke verwantschap blijkt,
komt deze in hunne gebruiken enz. niet onduide
lijk uit.
De Boegineezen, meer nog een zeevarend en
handeldrijvend volk dan de Makassaren, hebben
i
zich over een grooter gebied, ook buiten Celcbes,
•.'
verbreid als laatstgenoemden.
De Makassaarsclie landen beperken zich tot het
!
voormalige Rijk Gowa met het kustgebied vanaf
Makasser tot Bonthain, alsmede dat van het eiland
Saleier, benevens hcfals een enclave in Bcegineesch
land liggende Kadjang en bevinden zich dus in het
irec Jcs uur gebied (de z.g. Gouverncmontslanden) van het Gouvernement Cclekcs en Onderhoorigheden. Hiervan worden de onderafdceli ngen Maros,
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Pangkadjene, Boeloekoemba en Sindjai door Boegineczen bewoond, voorzoovcr tot deze ondcrafdceliugen niet bobooien gedeelten van Gowa en het
ovengenoemde Kadjang. Overigens liggen de Boeginceschc landen in het indirect bestuurd gebied
van genoemd gewest.
Zooals Gowa de kern is van het Makassaarsclie
land is Boni dit van het Boegineesche gebied en
wordt hier dan ook de Boegineesche taal het meest
zuiver gesproken. Verder worden de kustgebieden
van de afdeeling Paré-Paré, benevens Sidenreng
en Sawito en die van de Mandharsche landschappen
door Boegineezcn bewoond en hebben zij zich ook
langs de kusten van Loewce aan de Bonischc golf
gevestigd, waar zij eene overheerschende positie
innamen ten opzichte van de inheemschc stam
men. Zoo is het vorstenhuis van Loewoo van Boegineesche afkemst. Voorts worden overal inde kust
streken van Oost-Celebcs Boegineezcn in grooter of
kleiner aantal aangetroffen.
Boegineesche kolonisten hebben zich op tal van
eilanden van den archipel nedergezet; belangrijke
nederzettingen dier bevolking vindt men opde Oost
kust van Borneo, met name te Samarinda (Koetei),
op de Westkust van Borneo te Hoengei Kakap, Sambas en Pontianak, in den Batam-archipel en te Endeh
op Florcs, en overigens op verscheidene eilanden ten
oosten van Lombok. De onderkoning van Lingga
stamde uit een Boegincesch geslacht; ook op de
Oostkust van Sumatra hebben Boegineesche geluk
zoekers in de vorige eeuw een groote rol gespeeld.
In ’tal emeen gesproken, schijnen zij weinig ge
hecht te zijn aan hun geboortegrond, stellen er geen
prijs p daar te wonen en zijn tevreden als zij dien
grond nu en dan terug zien.
In hun uiterlijk onderscheiden de Boegineezcn zich
weinig van de Javanen die, evenals zij, tot de brachiccphalen (met korten schedel) behooren. Over
het algemeen zijn zij lichamelijk welgevormd, slank
en goed gespierd en boven de gemiddelde lengte; do
vrouwen worden als schooner dan de Javaansche be
schreven, terwijl hare huidskleur, evenals die der
mannen, lichter is dan bij de overige Maleischo volks
stammen. Het karakter der Boegineezcn is vaak als
zeer ongunstig vooigesteld; als wraakzuchtig in de
hoogste mate, en aan roof en moord overgegeven.
De Heer Kooreman, die hen beschrijft als gemakkelijk te leiden, maar ongeschikt om zich naar vaste re
gels te schikken, zoodat zij, hoewel trouw en werk
zaam, meestal als bedienden bij Europeanen on
bruikbaar zijn, is van oordeel, dat die karaktertrek
ken hen wel eigen zijn, maar dat de graad daarvan
ver wordt overdreven. Eene bcleediging, zegt hij,
wordt alleen gewroken, als deze in het bijzijn van an
deren is ondergaan. Het slechte vorst en best uur en
het gemis van veiligheid in de inlandschc staten zal
ook wel grootendecls die trekken ontwikkeld hebben.
Aan dobbelspel en hanengevechten zijn zij zeer ver
slaafd ; vrouwen en zelfs kinderen nemen daaraan
deel. Eigenaardig is het feit, dat, behalve door die
ven van beroep, diefstallen gepleegd worden uit
zucht tot avonturen, zelfs door lieden uit lioogcro
standen, wien dit niet tot schande strekt; in Baba en
Boeloc zouden vroeger jonge meisjes niemand heb
ben willen trouwen, die niet het bewijs geleverd had,
dat hij kon en durfde stelen. Intussehen waren vroe
ger vele adellijken echte roofridders; op hun aan
sporing zijn tal van diefstallen gepleegd; zij kregen
het grootste aandeel van den buit. De heer Ten Brink
prijst de taaiheid der.Boegincczen in het doorstaan
van vermoeienissen en ontberingen en deelt mede.
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dat uit de lagere volksklasse uitmuntende koelies
voortkomen. De Boeginecsche soldaten staan niet in
den besten naam, als weerspannig en moord- en roofzuchtig; vroeger werd de moed der Boegineezen zeer
hoog gesteld, volgens Ten Brink ten onrechte, terwijl een paniek onder hen niet zeldzaam is, waartoe
reeds het verschieten van een ster enz. voldoende is.
Merkwaardig is het feit, door Kooreman medege
deeld, dat de Boegineezen, hoezeer stoute zeevaar
ders cn goede kolonisten, bijna geheel onvatbaar zijn
om van volken, waarmede zij in aanraking komen,
taal, gewoonten of gebruiken over te nemen.
De Boegineezen zijn Mohammedanen; do Islam
zou in 1606 door zekeren Dato ri Bandang, een Minangkabauer van Kota Tenga, in Tello en Gowa zijn
gebracht, en vandaar door de bemoeienissen van den
vorst van Tello, tevens rijksbestierder van Gowa,
Abdallah Toe mamenanga ri agamana over ZuidCelebes, en vooral in Boelo- boelo zijn uitgebreid.
Ofschoon zij, zooals zoovele Moslims, weinig in de
kennis van den Islam zijn doorgedrongen, verrichten
zij de voorgeschreven godsdienstige plechtigheden
vrij nauwgezet ; fanatisme hcerscht echter, volgens
het getuigenis van Matthes, bij hen in geenen deele.
De bedehuizen (grootere voor het Vrijdaggebed masigi, kleinere langkara genaamd) onderscheiden zich
in niets van dergelijke gebouwen elders in den archi
pel, doch zien er gewoonlijk zeer vervallen uit; zij
bevatten de minbar of preekstoel cn mi’hrab of nis,
die altijd in dergelijkc gebouwen gevonden wordt.
Het personeel der geestelijken bestaat uit een kali of
hoofd der geestelijkheid, eigenlijk rechter, in elk
landschap, die evenals de imam in de moskee voor
ganger in het gebed is; katté’s of predikers, bilala’s,
oproepers tot het gebed, mókkeng’s, amelé’s, boden
of oppassers van den kali en dótja’s of kosters.
Evenals bij bijna alle Moslims in den Indischcn
archipel, is ook bij de Boegineezen veel van het oude
bijgeloof overgebleven, en worden o.a. tal van gees
ten onder hen vereerd. In de eerste plaats de be
schermgeesten, dewata, in wier dienst de Bissoe’s
(zie aldaar) staan, dio bij de feesten ter eore dier
geesten gevierd, de hoofdrol spelen. Zoodanigo
feesten worden gegeven bij bijzondere gelegenheden,
zooals geboorten, huwelijk, horstel uit ziekten, ja
zelfs om den beschermgeest van den betrokken per
soon op te sporen, die den kranke te hulp moet ko
men. Eene uitvoerige beschrijving dier geest en vindt
men Dij Matthes, Over do Bissoe’s, Vcrli, Kon. Ak.
v. Wel., Vil, 1872. Andere geesten zijn de Sangiyang’s, onder wie de Sanglyang-saêrri, de geest der
rijst, bijzondere vermelding verdient. Aan het hoofd
dier geesten staat Batara Goeroe (£iwa). Belangrijk
is ook de vereering van Knraëng-löwé (Groote Heer),
in wien men wel eens £iwa, den god der vruchtbaar
heid en voortteelonde kracht heeft willen zien, daar
hij onder de symbolen van twee steenen vereerd
wordt, die den vorm van mannelijke en vrouwelijkc
genitaliën hebben. Deze worden op sommige plaat
sen in afzonderlijke huisjes bewaard, waardoor eene
priesteres, penati, offers gebracht worden. In elke
woning, in den regel op den zolder, bevindt zich bo
vendien een offerhuisjc, aan de godheid gewijd, ech
ter zonder dat zulke stcenen daar aanwezig zijn.
Deze treft men wel elders in grotten of de open lucht
aan; hoornen en groote steenen worden ook als. verblijf plaatsen van Karaëng-löwó beschouwd. De god
heid wordt vereerd door offers van kokosnoten, be
tel, kippen, soms zelfs van buffels; hier en daar, voor
al te Gantarang-keko, wordt jaarlijks een feest ge
vierd, dat drie dagen duurt. Zie Goudswaard in Mcd.
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Ned. Zend. IX(1865)bl. 75,289. Een zekere KaracngBorong, die met zijn gansche familie in steen is veranderd, wordt in de grot van Boeloe-spong bij Maros
door offers vereerd, die ook bij graven of andere heilige plaatsen worden gebracht. Verscheidene boozo
geesten zijn ook bij de Boegineezen' bekend, zooals
de paeppo’s, vrouwelijke geesten, die ’snachts haro
ingewanden neerleggen en dan door de lucht zweven
om zielen te rooven en allerlei ziekten te veroorza
ken. ’s Nachts kunnen zij alleen geweerd worden,
door warm water op de afgelegdc ingewanden te
gooien; over dog kan dat geschieden door een soort
van oneetbare pinang-noot (alituro) in de sirih-doos
te leggen; weigert eene vrouw die dan aan te nemen,
dan loopt zij aan de hoven gevaar, als verdacht van
zulk een geest te zijn, tot slavin gemaakt te worden.
De parrakang, kenbaar aan een bak met gloeiende
kolen op het hoofd, is een dergelijkc geest: de ook el
ders bekende poentiyana, met eene holte in den rug,
is de geest van eene vrouw, die bij de bevalling is ge
storven. Om te verhinderen dat eene gestorven
kraamvrouw als kwelgeest optrede, wordt haar een
ei onder iedere armholtc gedrukt en worden naalden
eventjes in de handen gestoken; uit vrees de eieren
te laten vallen en de naalden verder te doen indrin
gen, wacht zij zich er voor om op te vliegen of ie
mand aan te vallen. De tampakoro's zijn kleine, dar
tele zwart- en kroesharige wezentjes, die geen kwaad
van belang doen; de panroli, kenbaar aan een geluid
als het ruischon van den wind, maakt de mannen on
vatbaar voor huwelijksgenot, doch kan verdreven
worden door het stampen in de rijstblokken; de asoepanting eindelijk, die er als een hond uitziet, verwekt
dysenterie. De vereering der voorouders speelt ook
een groote rol in den godsdienst der Boegineezen;
daarmede hangt samen de vereering der ornamen
ten, waarover later, en het als heilig beschouwen van
krokodillen, in welke dieren do zielen na den dood
verhuizen, en van de palingen te Boeloekoemba en
bij Sindjai (Bonthain)die, evenals de krokodillen, op
het geluid van metalen bekkens aan land komen cn
eieren en kippenboutjes verslinden, hun door vrou
wen aangeboden, die kinderen wenschen te krijgen.
Tal van bijgcloovige denkbeelden komen bovendien
onder de Boegineezen voor, zooals het geloof aan
goede en kwade dagen, droomen, voorspellingen uit
de vlucht enz. van vogels, ja zelfs van vlinders, djimats (talismansen amuletten, Mak. koeliioe = Boog.
oeltiwoe, waarvoor elk voorwerp, zelfs een vruchtpit,
kan dienen, dat op onverklaarbare wijze wordt ge
vonden op eene plaats, of als wortel of vrucht aan
een boom, waar hot niet thuis behoort) en vele an
dere zaken, te veel om op to noemen, waarover men
zie Matthes t. a. p. bl. 99 vlg. Wij vermelden alleen
nog het boesoengof opzwellen van den buik, te duch
ten wanneer men in woorden of daden aan den eer
bied jegens de voorouders, vooral die van vorstelijke
afkomst, te kort doet, cn het makari-ra0 of vermijden
van personen of plaatsen, door booze geesten be
zocht. Eigenaardig is het, dat wanneer de Boeginees
op zee zoodanige plaats voorbijgaat, hij voor som
mige dingen: water, wind, vuur enz. bijzondcro
woorden, die noch Boeginecsch, noch Makassaarsch
zijn, gebruikt, en welke door do boozo geesten niet
begrepen worden. Vooral is dit hot geval bij Tanaboekkoe, bewesten Zuid-Celebes waar uit vrees
voor een zeemonster alles, wat wit of licht van kleur
is, verborgen wordt. Eindelijk zij nog aangeteekend,
dat ook het pomali (zie aldaar), waaronder men ze
kere mot den godsdienst samenhangendc verbods
bepalingen verstaat, bij de Boegineezen bekend is.
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brengen en werkvolk te geven, waartoe de paseaZoo is het verboden in een huis na zonsondergang te
djingacngs niet gebonden waren. Beide soorten van
vegen, voor vrouwen zonder baadje naar den zolder
leenmannen waren echter gehouden den leenheer
te gaan om rijst te halen; voorts van de rijst te eten
in den strijd bij te staan, en op groote feesten bij den
voor men behoorlijk is aangezeten, daar deze van
vorst te verschijnen. Daartoe werden zij opgeroe
een dochter van Balara-gocroe afstamt en dus in ze
pen door zendelingen van den vorst, die hun bilaker opzicht heilig is. Toovermiddelen (saradasi’s)
bila overhandigden, een reep lontarblad, waarin een
worden veelvuldig aangewend, zooals honden- en
zeker getal platte knoopen waren gelegd, aan dui
kattenhaar, onder een hoofdkussen gelegd, om man
en vrouw afkeerig van elkander te maken; een ge dende het getal dagen dat verloopen moest vóór
dat de strijd of het feest beginnen zou. De leenen
broken naald als symbool van het verbreken van
waren erfelijk, en voor het inwendig bestuur zoo
vriendschap, jeukboonen, brandnetels enz.
goed als onafhankelijk; bij het huwelijk echter van
De Boegineezen kan men vcrdeelen in de Vorsten
een erfdochter moest do leenheer zijne toestemming
met hunne afstammelingen en andere adellijken, de
gewone volksklassen en de gewezen slaven en pande
geven. Onder onzen invloed is het eigenaardig
lingen. De slavernij is thans ook in de zelfbesturende
kenmerkend karakter der leenmannen grootendeels
landschappen formeel afgeschaft, de slaven zijn ge
verloren gegaan; ze zijn nu gewone hoofden, of ze
converteerd in pandelingen met een schuld, gelijk
paseadjïngacng dan wel palili geweest zijn, maakt
staande met den koopprijs van den betrokken per
voor de bevolking ook niet veel verschil uit, aange
soon. Alle pandelingen zijn geregistreerd en de waar
zien er thans naar wordt gestreefd overal in een
de is getaxeerd van hunnen ten behoeve hunner mees
landschap de op haar rustende lasten even zwaar
ters verrichten arbeid, met bepaling dat de op het
te doen zijn. Van het ontstaan van nieuwe leen
oogenblik der registratie resteerende hoofdschuld
mannen is natuurlijk ook geen sprake meer. — Een
maandelijks met dat getaxeerd bedrag wordt geacht
der eigenaardigheden van het Boegineesehe vorte verminderen. Het resultaat hiervan is dat sla- 'stenbestuur is het bezit der zoogenaamde ornamen
vernij en pandelingschap beide kunnen worden
ten (zie RIJKSSIERADEN), waarvan de uitoefe
beschouwd als wettelijk af geschaft; doch het
ning van het gezag afhangt, en die uit allerlei voor
spreekt van zelf dat, waar ze van oudsher in de
werpen bestaan. Aan deze ornamenten zijn velden
Boegineesehe landen bestaan hebben, ze hier
verbonden, waarvan de vruchten aan den vorst
mede nog niet uit het volksleven verdwenen zijn;
komen, die eveneens de beschikking over de omahet zal nog geruimen tijd duren, vóór ze door den
mentslaven had. In de Gouvernementslanden zijn
invloed der volksontwikkeling daaruit zullen zijn
de vorsten vervangen door regenten, die de inkom
verwijderd. In de Gouvernementslanden werd de
sten der ornamenten genieten en van het Gouverne
slavernij bij Ind. Stb. 1875 N°. 140, 287 nog er
ment een bezoldiging dan wel schadeloosstelling
kend- maar die verordeningen hadden de strekking
ontvangen en door soelewatangs of districtshoofden
haar te beperken door liet aanleggen van registers,
worden bijgestaan, die de titels voeren van Gallarwaarin de slaven moesten worden ingeschreven en
x-ang, Lomo, Todo, soms Djannang. De adel bestaat
door de bepaling, dat kinderen na die registratie uit
uit de afstammelingen van de vorsten, gewoonlijk
een slavin geboren, vrij zouden zijn, terwijl overgang
onder den naam van anakaraëng samengeval, en die
van slaven alleen door ci’fopvolging zou geschieden
weleer een ware ramp voorde bevolking waren, daar
en verkoop dus was uitgesloten. Nadat het aantal
deze geheel aan hunne willekeur was overgegeven en
geregistreerde slaven sedert door overlijden, vrij de adellijken, hoe hoogcr in rang, des te minder straf
koop, vrijlating en ontvluchting belangrijk vermin
baar waren. Zoo had een anakaraëng het recht boe
derd was, werd bij Gouvts. besluit van 3 Oct. 1905
ten op te leggen, als een gewoon inlander zijn hoofd
no. 12 voor den algeheelcn vrijkoop van de nog aan doek te veel rechtopstaand met de punt naar boven
wezige slaven een niet onbelangrijk bedrag beschik
droeg,of een huis bouwde met een aantal palen, trap
baar gesteld. (Zie ook SLAVERNIJ).
of voorgevel boven zijn stand, of den anakaraëng,
Wat het bestuur onder de Boegineezen betreft,
die zijn huis bezocht, niet liet bedienen door de jonge
zoo worden bijzonderheden daaromtrent medege
vrouwen, die het bewoonden enz. De titel, door min
deeld in de artikelen gewijd aan verschillende land
dere adellijken gevoerd, is die van Daeng; verschei
schappen, door Boegineezen bewoond. De hoofdtrek dene mindere hoofden b.v. over kleine kampongs
ken ervan zijn de volgende. Aan het hoofd van het
dragen echter den titel van aroeng, volgens den heer
landschap staat een vorst of vorstin met den titel
Kooreman.omdat zij rijkssieraden hebben, en vroe
van aroeng (aroe), of datoe of pactta mangkaoe,
ger zelfstandig waren doch nu de regenten volgen.
die door eiken regeerenden voi’st wordt gedragen,
Overigens dragen de mindere hoofden titels van:
bijgestaan door een rijksbestierder en een rijksraad,
Djannang, Matowa, Galarrang, Matjowa, Poenggahadat, die in den regel met groote macht is bekleed.
waenz. Zelden treft men hoofden over één kampong
Eigenaardig is het, dat soms een vorst zijn eigen
aan; bijna allen hebben twee of meer kampongs on
land bestuurt en tegelijkertijd eene betrekking in
der zich, waarover zij onderhoofden aanstellen met
een ander land bekleedt, zooals de vorst van Sidenden titel van poenggawa, taoc-towa, mata-mata,
reng, die in 1824 kiesheer van Soppeng was. Vóór
sariang enz.
■onze meer daadwerkelijke inmenging in de inwendi
Een Boegineesehe kampong bestaat uit 5, 10 a
ge aangelegenheden der landschappen, hecrschte het
20, zelden uit meer dan 40 huizen, die ieder soms
leenstelsel er algemeen; vaak ontstond het, doordat
door 10, 20 of meer personen bewoond worden. Tot
de vorsten hunne bloedverwanten een gedeelte van
vóór eenige jaren kon van zoodanige kampong ge
hun land in leen afstonden. Zulke leenmannen heet
zegd worden dat de huizen er meestal ordeloos door
ten paseadjïngacng, afgeleid van seadjing, broeder.
elkander geplaatst waren, en wanneer ze eenige ja
Maar het gebeurde ook wel, dat een vorst door een
ren gestaan hadden, er smerig en verwaarloosd uit
™aZT,°-?7°nncn werd’en dat
hot vroeger
zagen. De ruimte onder het huis (awa-böla, Mak.
siring) diende als bergplaats voor landbouwgereed
waren in den regel
schap, waardeloos hout, bamboe, atappen enz., en
verplicht zekere opbrengsten aan den leenheer op te
’s nachts als paardenstal. Die ruimte, welke zelden
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of nooit werd schoongemaakt, was gewoonlijk zeer
smerig, daar in het huis gekookt werd en de be
woners hun behoeften door don vloer deden.
Tusschen de woningen waren hier on daar karbou
wenkralen, vuile modderpoelen, van een ruwe om
heining voorzien. Rondom do huizen waren eveneens
paggers of omheiningen uit allerlei materiaal (ge
spleten bamboe, levende en doode takken enz.) op
getrokken, die slechts dan werden opgeruimd, als
een ambtenaar of hoofd de kampong bezocht. Al
lerlei boomen, klappers, mangga’s, bamboestoelen
enz., die elk hunnen afzonderlijken eigenaar hadden,
doch zonder regelmaat door elkander stonden, be
schaduwden het geheel; daartusschen groeiden on
kruid en struikgewas, dat menigmaal ondoordring
baar was. De kampongs naderde men langs dikwijls
moeilijk begaanbare dijkjes van rijstvelden, die zich
verloren in paden, welke van zelf waren ontstaan
door het geloop der mannen, karbouwen of paarden.
Door den invloed van het Europeesch bestuur is
thans in de inrichting dezer kampongs veel verbe
terd en hebben ze het hiervoren omschreven „boegineesch” karakter vrij wel verloren. Overal zijn
verbindingswegen tusschen de kampongs tot stand
gekomen en door de kampongs zelve wegen aange
legd, waarlangs de huizen op ordelijke wijze ge
plaatst zijn. Het stallen van vee onder de huizen of
in de kampongs wordt tegengegaan; op het schoon
houden der erven aangedrongen. Elke kampong
heeft haar eigen offerhuisje, waarin offers gebracht
worden bij alle feesten, door de bewoners gegeven
en bovendien jaarlijks bij het gemeenschappelijk
offerfeest.
De woningen der Boegincczen zijn van bamboe of
gedeeltelijk van hout gebouwd, op 4 tot 6 voet hoogo
palen. Gewoon lijk voert do trap in een uitgebouwd
, gedeelte (tamping) bestemd voor keuken, privaat
enz. met een gedeelte, hangende aan de spanribben,
dat tot bergplaats dient. De overige vertrekken lig
gen iets hoogor. Do vloer is van gespleten bamboelatten, waarvan niet zelden gebruik wordt gemaakt
voor een soort van wraakoefening (söppd, Mak. söloró), hierin bestaande, dat de bcleedigde of diens
dienaar ’s nachts onder het huis van zijn vijand gaat
on met een lans door de plaats steekt, boven welke
deze zich bevindt. Daarom wordt do slaapmat
van een voornaam inlander vaak gespreid op een
harde buffelhuid of bultzak. Het huisraad der Boegincczcn is zeer eenvoudig; een weefstoel, aarde
werk en enkele metalen spijsborden, en de noodigo
slaapmatjes, ziedaar hot voornaamste. Ter verlich
ting wordt gebruik gemaakt van kaarsen en van
bamboestaafjes in vet gewikkeld, en van kleine
olio-, thans ook veel van petroleumlampen.
De kleeding der Boegincczen is zeer eenvoudig en
bestaat uit een korten broek, ongeveer als een
zwembroek, een hoofddook en een sarong, die bij
hitto of regen over de schouders of het hoofd wordt
getrokken en ’s nachts tot deken dient. In den buik
gordel steekt kris of klewang; aan dien gordel is
de poeróekacng (Mak. pawo-pawo) bevestigd, een
meestal rood o zak, waarin sirih, duiten enz. bewaard
worden. Op de hoofdplaatsen dragen de meesten,
althans bij feestelijke gelegenheden, een badjoe; in
de binnenlanden alleen regenten, aanzienlijken en
hoofden, dio echter ook dit klcodingstuk aflegger.
wanneer het spel begint. Do aanzienlijken dragen
kort haar, terwijl de minderen dit lang laten groei
en ; eorstgenoemden dragen ook wel een klein mutsjo,
songko genaamd, vervaardigd van do vezels van
den tala-boom, terwijl bij hen wapenen, gordel en
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zakje vaak sierlijk met goud zijn ingelegd. Vrouwen
dragen sarong en badjoe; de laatste is bij meisjes
vaak van doorzichtige stof.
Bij geboorten hebben de volgende plechtigheden
plaats: In de 7e of 8e maand der zwangerschap wordt
een feest gegeven, waarbij allerlei lekkernijen genut
tigd worden; man en vrouw nemen op het huwelijks
bed plaats en twee van de vier doktoressen (sanro’s),
die uit de bissoe’s worden gekozen, moeten de zwan
gere vrouw ter dege den buik wrijven, waarna man
en vrouw naast elkaar op het bed gaan zitten om
het maal te gebruiken, waarbij geen enkel gerecht
van beesten mag zijn, die pooten hebben. Man en
vrouw zijn evenals een bruidspaar verbonden door
eene sftiatsiekleeding in den vorm van een sarong,
terwijl twee brandende kaarsen om het paar worden
heengedraaid, die een van beiden moet uitblazen.
Die dit het eerst doet blijft de baas in het huishou
den. Den tweeden dag wordt dit maal vervangen
door eene eigenaardige plechtigheid; onder de achterdeelen*der zwangere vrouw wordt een soort van
buikband geschoven en daarmede de vrouw voor
zichtig heen en weer geschud, waarna men den buik
band aan den trap even uitslaat. Den eersten dag
geschiedt dit tot drie koeren, terwijl de vrouw zelve
ook even aan de deur wordt uitgeschud om de booze
geesten te verwijderen; den tweeden dag heeft dit
schudden met den buikband tweemaal en den der
den dag eens plaats. Wanneer de bevalling nabij is,
wordt de woning met klapperboomen tegen de
booze geesten afgezet, en soms ook nog een soort
van werpnet onder een vierkant verhemelte uitge
spreid. Onder de plaats, waar de vrouw bevallen
moet, wordt bij aanzienlijken een toestel geplaatst,
in het midden waarvan vroeger eene slavin ging
staan, die het bloed moest opvangen, dat tijdens de
bevalling door den vloer vloeit; als bclooning ont
ving zij daarvoor de vrijheid. Een buffel, die aan
een der hoeken van het huis wordt vastgebonden,
mag daarna niet meer voor een ploeg of als lastdier
gebruikt, veel minder geslacht worden. Bij mindere
inlanders wordt het toestel vervangen door een pandanusboom, mot bladeren voorzien. Bij de bevalling
zijn bij aanzienlijken vier sanro’s, bij minderen
slechts eene tegenwoordig, die to voren iets van
ijzer hebben gekregen, om dit als vertegenwoordiger
van den levensgeest der kraamvrouw te bewaren.
Met hetzelfde doel wordt de buikband sterk aange
haald, om den levensgeost den uitweg naar boven te
beletten. Is hot oogenblik der bevalling daar, dan
wordt van allerlei gedaan om do booze geesten te
verjagen; luidruchtige muziek, branden van zeker
hout of bladeren, haar en gras. Is het kind geboren,
wat bij voornamen door schoten wordt te kennen
gegoven, dan wordt hot op een schotel gelegd; een
geestelijke fluistert het, als liet een jongen is, de bang
of oproeping tot hot gebed in, is het een meisje, de
iqamat of do voorbereiding tot het gebed. Tegelijk
wordt nu het kind een naam gegoven. Eigenaardig
is het dat vorsten soms na hunnen dood nog een mou
wen naam erlangen. Moeder en kind worden gebaad,
gewreven en geknepen, en daarna wordt gezorgd
voor de broertjes van het kind, d. z. do navclstrong
en nageboorto, dio in con rijstpot gedaan worden,
en gespijzigd, door wat rijst met een ei tegen don
rand van don pot te smoren; iets wat ook later her
haald wordt. Bij minderen worden navelstreng en
nageboorte onmiddellijk begraven, soms ook naar
zee gebracht. Op don zovondon dag wordt do akeka
go bracht, een offer van twee geiten of schapon voor
een jongen, en van een dezer dieren voor een meisje,
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die als het kind vroeg sterft, voor rijdieren zullen
dienen. Gewoonlijk op den negenden dag na de be
valling heeft nog eene plechtigheid plaats, waarbij de
voornaamste sanro’s in grooten optocht water uit
heilige bronnen moeten halen voor een bad voor
kraamvrouw en kind, waarbij allerlei symbolische
ceremoniën plaats vinden, evenals bij andere ge
legenheden. Dergelijkc ceremoniën hebben plaats
bij het knippen of korten van liet haar voor de
eerste maal, — bij vorsten verbonden met een
feest, wanneer het kind voor de eerste maal den
grond betreedt, — en bij het tandenvijlen dat op
12-jarigen ouderdom geschiedt, waarmede voor jon
gens de besnijdenis gepaard gaat. Bij meisjes heeft
de laatste op den leeftijd Aan 3—7 jaren*plaats,
en gaat meestal gepaard met het doorsteken der
oorlellen.
Huwelijken Avordcn gewoonlijk door de ouders
voorbereid; weinig hebben de jongelieden gelegen
heid elkander te ontmoeten, zooals bij oogst- en
spinfeesten, die echter slechts zelden plaats hebben.
Eigenaardig is het zoogen. \rorstelijke schommelfeest,dat nu nog in Segeri gevierd wordt, waarbij aan
de prinsen gelegenheid gegeA’en wordt om hunne
genegenheid te toonen tegenover prinsessen, die
daartoe een xoor een op een schommel plaats nemen.
Bij het A'oorhereiden van een huwelijk Avordt er avcI
op gelet, of de man \ran gelijken stand is als de
viouav; zij, die een mesalliance aangaat, wordt on
middellijk door hare familie verstooten. Bij de Wadjoreezen kan de mindere man echter voor ƒ 800 zich
tot gelijke van een adellijke maken. Als eerste stap
tot de Arereeniging zenden de ouders van den jongen
iemand naar de ouders van het meisje, om dezen te
polsen. Zijn zij tegen het huAvelijk, dan gaat de
zaak gewoon lijk niet door; soms gebeurt het echter,
dat de jongen het meisje opzoekt, en zich naast haar
nederzettende, beider midden A'creenigt door er
een sarong om heen te winden. Met zijn bloote kris
in de hand dreigt hij het meisje te dooden als de ou
ders hunne toestemming niet geA'en, die in den regel
dan toegeven, om het leven van hun kind te redden.
Is er daarentegen kans op toestemming van de
ouders van het meisje, dan laten de ouders van den
jongen „een v'ogeltje uitvfiegen”, d. w. z. iemand
wordt naar eerst genoemden gezonden, die in bloem
rijke beeldspraak het aanzoek doet. Wordt dit aan
genomen, dan AA'orden door den jongen allerlei ge
schenken gezonden, en de dag bepaald waarop „de
bezegeling van ’s meisjes jawoord door den bruigom'’
zal plaats hebben, die in het zenden van geschen
ken en eene bijeenkomst bestaal, waarbij vaak de
huwelijksgift in geld of geschenken wordt besproken,
voor zooverre deze niet reeds van zelf door de ge
woonte vaststaat. Van deze huwelijksgift (sompa)
die, zooals wij zien zullen, van groot belang is, be
staan verschillende soorten, die elk hun eigen naam
hebben ; het bedrag steeg vroeger zelfs tot / 10.000,
doch dit is geheel in onbruik geraakt. Nu komt nog
wel een bedrag van / 8.000 voor, doch zelden; ge
woonlijk wisselt het bedrag van / 88 tot / 2ö. Van de
gewone huwelijksgift krijgt de bruid slechts ƒ 2, (één
reaal) het overige wordt aan hare bloedverwanten
gege\ren, die echter tegengcschenken ter viervoudige
Avaarde terug moeten geven. Later krijgt de bruigom
een zeker gedeelte terug, ter bestrijding van zijne
onkosten. Eigenaardig is de bali-sompa (wederkcenge gift) waarbij beiden een land ten huwelijk bron-

het hr'fjk nabii » e» ‘le gasten aijn

aangekomen, woidt het huwelijkahed gebreid, nt

men bruid en bruigom een bad in heilig water
en wordt de eerste in den rook van allerlei welrie
kende kruiden geplaatst. De huwelijksgift wordt
in plechtigcn optocht gezonden, nadat gezanten,
doeta’s, weder in beeldspraak, over het al dan niet
toelaten daarvan bij de ouders der bruid hebben ge
sproken. Het zenden der huwelijksgift wordt ge
woonlijk gevolgd, soms wel voorafgegaan, door het
voltrekken van het huwelijk,waarbij de bruid niet
verschijnt. De bruigom gaat daartoe met zijne vrien
den in oplccht naar het huis van de bruid, zoo deze
van lioogc geboorte is, anders naar dat van den
geestelijke; hij zet zich tegenover deze, die den
rechterduim van den bruigom tegen den zijnen
aanhoudt, waarbij beider handen overdekt worden.
De bruigom zegt nu de geloofsbelijdenis op, waarna
de geestelijke een formulier uitspreekt en, althans
volgens Dr. Matthes, de partijen in het huwelijk
verbindt en de huwelijksgift noemt. De bruidegom
spreekt nu eene formule uit, waarin hij het meisje tot
vrouw neemt en in de huwelijksgift toestemt. Of
schoon beiden nu vereenigd zijn, mag de man nog
niet van zijne rechten gebruik maken; te voren
hebben nog tal van ceremoniën en feesten plaats,
gedurende welke de jonge vrouw nog afkeer voor
hem aan den dag moet leggen. Bij een dezer feesten
wordt de bruigom in optocht naar het huis van de
bruid gedragen, en moet zich schijnbaar met geweld
en door het uitdeden van geld den toegang tot haar
verschaffen; de bruid zoekt dan nog den man te
ontvluchten, doch wordt tegengehouden en daarna,
naait het hoofd der Bissoe’s het baadje van de
bruid samen met de staatsiemuts van den bruigom,
en neemt vervolgens een staatsiekleed in den vorm
van een sarong, die hij over het paar heengooit en
dit dus samen verbindt. Daarna wordt een waskaars
den bruigom voorgehouden om uit te blazen; de
bruid tracht hem echter daarbij vaak te voorkomen,
als symbool van hare heerschappij in huis. Nadat
beide losgemaakt zijn, tracht de bruid al schui
vende te ontvluchten en den bruigom door het slaan
met haren waaier van zich af te houden; dieschuifpartij heeft later nog herhaalde malen bij alle feesten
plaats, die gegeven worden, vóór de beide jongelie
den tot de gemeenschap worden toegelaten, iets dat
vooral bij voornamen vrij lang duurt. Is dat tijdstip
nabij, dan moeten bruid en bruigom eerst nog drie
nachten te zamen doorbrengen, bewaakt door
vrouwen; een harer besprenkelt beiden met water,
waarna de bruid ontvlucht, doch weder wórdt terug
gebracht, totdat eindelijk na het verrichten van nog
verscheidene formaliteiten, de vereeniging plaats
heeft. Ecnigen tijd daarna gaat het jonge paar in
optocht naai- de woning van de ouders van den man;
hiermede zijn de plechtigheden afgeloopen, die voor
al bij vorstelijken een groolen om vang hebben,
maar bij minderen worden ingekort. Het laatste
komt ook wel bij prinsen voor, zelfs is eenvoudige
schaking, die bij minderen wel voorkomt, ook bij
hen niet geheel ongewoon. Wanneer een man van
hoogcre afkomst een mindere vrouw schaakt, kan
hij dat straffeloos doen; in andere gevallen kan hij
door hare familie gedood worden, tenzij hij bijtijds
tot den vorst of een geestelijke zich wendt, die het
huwelijk sluit, waarbij dan de huwelijksgift van ƒ 24
wordt gegeven. Verbod om buiten of binnen den
stam te huwen (exogamie of endogamie) bestaat
thans niet meer onder de Boegineezen; huwelijken
tusschen bloedverwanten, volle neef en nicht ge
sloten, zijn verboden, mapa<dla. Bloedschande werd
vroeger met den dood gestraft. Zooals wij weten,.
s
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worden huwelijken van vrouwen met personen
spreekt en den geestelijke er mededeeiing van doet.
van lagcren rang hoogelijk afgekeurd; wanneer
Bij de Wadjoreezen is het voldoende, dat de moe
mannen met vrouwen van mindere geboorte huwen,
der of iemand anders der familie met weinige woor
wat veelvuldig voorkomt, zijn de kinderen niet van
den mededeelt, dat man of vrouw den huwelijks
denzelfden stand als de vader, doch slechts vooi de
band verbreekt. Gaat do scheiding van de vrouw uit
helft, sipoewe, van zijnen adel en hcoten dan ook
zonder dat zij voldoende redenen opgeeft, dan
ana-sipoewe. Hierin ziet Prof. Wilken-een overblijf
moet zij de huwelijksgift tcrugbetalen.
sel van het matriarchaal:,' waarbij de adel door de
De levenswijze der Bocgineezen is zeer matig:
vrouw overgaat.
hun hoofd voedsel is rijst met toespijzen, en verscho
De kinderverdeeling bij de Bocgineezen (mapöeof gedroogde visch. Slechts bij feestelijke gelegen
we-awo, d. i. een bamboe juist in tweeën splijten)
heden wordt een buffeljgeslacht en het vlcesch daar
schijnt ook een overblijfsel van dat matriarchaat te
van gegeten. Do arme bergbewoners leven hoofd
zijn. De uit een huwelijk verwekte kinderen belmo
zakelijk van maïs (djagong, Boeg. waraêlle, Mak.
ren nl. gedeeltelijk aan de moeder, die het oudste, en
bira 11e).
aan den vader die het volgende kind krijgt enz.,
Do middelen van bestaan der Boegineezen zijn
terwijl bij een oneven getal het jongste aan beiden
hoofdzakelijk landbouw en scheepvaart. De volgen
hoort, met dien verstande, dat de moeder het recht
de mcdedeelingen omtrent landbouw en nijverheid
heeft dit tegen zekere betaling te naasten. Bij hu
hebben betrekking op geheel Zuid-Celebes en be
welijken van een vrije met eenc slavin was ook het
treffen dus zoowel Makassaren als Boegineezen. Op
eerste kind slaaf, het tweede vrij enz.; bij slaven aan
do vlakten aan de kusten wordt de rijstcultuur bij
verschillende meesters toebehoorendc werd ook deze
voorkeur gedreven; de productie is echter niet vol
verdeeling toegepast. Huwelijken van vrije vrou doende voor de behoefte. Alleen in Maros, Pangwen met slaven waren volgens Kooreman verboden;
kadjenc, Soppcng en Sidcnreng wordt meer rijst ge
volgens Gerson geoorloofd en dan werd dezelfde
oogst dan in gewone omstandigheden door de be
kinderverdeeling toegepast. De kinderen erven
volking verteerd wordt. Maïs wordt vooral in do
uitsluitend van hem of haar, aan wie zij zijn toe bergstreken geteeld, het meest aan de oevers van
bedeeld; een eenig kind van beiden.
het meer Tempé, wanneer deze in den oostmoesson
De stelling der vrouw onder de Bocgineezen is, in
over een groote uitgestrektheid droogloopen; inde
vergelijking met andere volkeren van den archipel, ' Toeratëya-landen, Kadjang, Salcier, Boni, Wadjo,.
cene zeer gunstige. Zij voert het beheer over het
de Mandarsche- en Kallische landschappen en Loehuishouden en wat daarmede in verband staat; eet
woe is zij het hoofdvocdsel der bevolking. Hiergezamenlijk met haar man, aan wiens linkerzij zij
zij nog vermeld dat, hoewel de koffieteelt in den
laatsten tijd meer en meer wordt uitgeoefend, de
zit, en zelden zal de man, iets ondernemen zonder
haar te raadplegen. In het openbare leven speelt zij
uitvoer van koffie toch nog niet veel beteekent; do
copra echter is zeker met de mais het belangrijkst»
vaak een groote rol; geen regentskeuze heeft er
uitvoerartikel uit deze streken. Ook wordt arènsuiplaats of de vrouwelijke anakaraëngs bemoeien er
ker in groote hoeveelheden bereid; van het sap van
zich mede; bij publieke feesten nemen vrouwen
den arènpalm wordt de bekende sagoweer of palm
plaats onder de mannen en hebben zelfs aandeel
wijn getrokken, die een lievelingsdrank der Boegi
aan openbare beraadslagingen. Zooals wij weten
neezen is. Do nijverheid is weinig ontwikkeld; het
kunnen vrouwen op den troon komen; niet zelden is
weven wordt geheel als huiswerk beoefend, vooral
het gebeurd dat vrouwen strijders ten oorlog aan
in de Mandarsche landschappen, met name Bavoerden. De echtelieden blijven in hunne familie;
langnipa. De Mandarsche sarongs zijn beroemd, en
in don regel neemt de man of vrouw den intrek bij
worden veel uitgevoerd; sarongs van Saleier, Bira.
dengene, die grond bezit. Alleen wanneer de man
door zijne middelen of bedrijf beter in zijne woon en Maros hebben een goeden naam en zijn fijn van
weefsel. In Madjene (Mandar) en enkele plaatsen in
plaats dan in die van zijne vrouw terecht kan ko
de Kallische landen worden zeer gewilde zijden sa
men, trekt de vrouw, die grond bezit, toch bij hem
rongs en broeken vervaardigd. Vlechtwerk wordt al
in. Gemeenschap van goederen bestaat niet; ieder
gemeen voor eigen gebruik gemaakt; in Boni en Loeis aansprakelijk voor zijne schulden, tenzij ze met
woe worden van de bloemstengels eener orchidee
voorkennis der vrouw zijn aangegaan, die dan als
(uojco.alami), die alleen in Bingkoka (Loewoc) gevon
borg beschouwd wordt. Gewoonlijk beheert de man
den wordt, fraaie voorwerpen vervaardigd, die met
het vermogen der vrouw, doch ten haren bate; zij
anilinc-kleuron geverfd worden. Vooral in Boni heeft
kan dat echter zelve doen of een familielid er mede
men daarin eene bewonderenswaardige vaardigheid
belasten. De goederen ten huwelijk aangebracht of
verkregen. Goud- en zilversmeden worden in ver
door een van beiden staande huwelijk verkregen
scheidene kampongs aangetroffen; de beste goud
(waramparang-sewali, of -sepoewe, of -tacnakaoeen zilversmeden vindt men in Makasscr, Gowa, Bo
róesi, Mak. barang-barang sisïla) vallen dus niet in
ni en Mandar. Ijzersmeden leggen zich vooral in Loede gemeenschap; wel de barang-burang tjukkara, d.
woe, Laiwoei, en Mandar op hel maken van land
z. goederen door gemcenschappelijken arbeid ver
bouwgereedschappen cn wapens toe; de eersten workregen. De laatste worden bij overlijden in tweedceden echter verdrongen door Europecsch fabrikaat.
Jen verdeeld; het cene deel, de awalöcng, vervalt aan
Scheepsbouw wordt vooral gedreven in Pembaocden langstlevende der echtgenooten, de andere helft
wang (Mandar) en het regentschap Bira; ook elders,
wordt onder alle kinderen verdeeld. In do hoofd
treft men werven aan of worden kleine prauwen ge
plaatsen wordt het Moslemsche erfrecht echter meer
bouwd. Inzameling van boschproductcn geeft hier
en meer toegepast.
Echtscheiding komt vaak voor, vooral ook op ver en daar aan de bevolking goede verdiensten; do veestapel beslaat vooral uit karbouwen, runderen en
zoek der vrouw; zij kan zonder opgave van redenen
paarden. De laatsten, die onder den naam van Ma
gevraagd worden, terwijl men don geestelijke zelfs
kassaren beroemd zijn, worden wel uitgevoerd,
geen loon daarvoor verschuldigd is. Men kan zelfs
doch niet veel; slechts één of 2stuks tegelijk. Weinig
volstaan mot twee getuigen voor man en vrouw, dio
naar den vorst gaan, welke de echtscheiding uit zorg wordt aan het fokken dezer dieren besteed,

b
I

330

• :

(i

I :

i

Ij
i

t

:

;

lü

4

•i

s

BOEGINEEZEN.

zoodat het ras achteruit schijnt to gaan. Over
JACHT en VISSCHERIJ, die soms tot vermaak
worden uit geoefend, maar, vooral wat do vischvangst betreft, voor velen een ruim middel van be
staan opleveren, zie op die woorden.
De Boegineezen onderscheiden zich vooral door
hunne geschiktheid en voorliefde voor de scheep
vaart, die ook nu nog — niettegenstaande het druk
verkeer van stoomschepen in de Golf van Boni en
straat Makasser — levendig en belangrijk is. Reeds
eeuwen geleden waren zij als goede zeevaarders be
kend; in 1676 werd door Amanna Gappa een han
dels- en scheepswetboek der Wadjoreezen samen
gesteld, dat nog in groot aanzien bij de Boegineesche
handelaren is (Zie INLANDSCHE WETTEN).
Wat het grondbezit betreft, zoo behooren de onbe
bouwde gronden tot het district, en zijn zij niet ver
deeld over de verschillende kampongs. Waar geen
woeste gronden meer bestaan, is het grondgebied van
elke kampong nauwkeurig bepaald. De rechten der
leden van het district op die gronden bestaan in het
ontginningsrecht, jachtrecht, weiderecht en recht tot
het kappen van hout, inzamelen van boschproducten, enz. Ieder lid van het district heeft recht zoo
vele gronden te ontginnen als hij alleen of met behulp
van anderen bebouwen kan; waar echter gronden
schaarsch beginnen te worden, is het gebruikelijk van
dit voornemen kennis te geven aan districts- of kam
ponghoofd en kan de ontginning zelfs verboden wor
den. De ontginner krijgt recht van erfelijk vruchtge
bruik ; het district behoudt wel een souverein recht
over den grond, maar alles, wat geplant Ls en geoogst
wordt, is het eigendom van den vruchtgebruiker.
Het vruchtgebruik verliest hij alleen, wanneer hij
aan zijn kassoewiyang niet naar behooren voldoet;
d. w. z. zijne verplichtingen jegens den vorst of de
gemeenschap, en die verschillen naar mate van den
stand van den vruchtgebruiker. In de Vorstenlanden
bestaat dit in alles, waartoe men door den adat ver
plicht is en wat de vorst gelieft te eischen; in de
Gouvemementslanden bovendien in wat door het
Eur. gezag is bepaald en waaraan men gewoon is ge
raakt. Wordt aan de kassoewiyang niet voldaan,
dan komen de gronden aan het ornament ; is de
vruchtgebruiker voortvluchtig of zonder erfgenaam
overleden, dan moeten door het districtshoofd in
overleg met den rijksraad de gronden in vrucht
gebruik worden gegeven aan een lid van het district ,
bij voorkeur een familielid van den vroegeren ge
bruiker.
De bebouwde gronden zijn particuliere of familiegronden. Het laatste komt minder voor, en mees
tal nog bij adellijke geslachten. Het recht van vrucht
gebruik kan worden verhuurd, weggeschonken en
verpand, nimmer echter verkocht. De overgang
kan verboden worden door het districtshoofd, in
dien dit meent dat de nieuwe vruchtgebruiker zijne
kassoewiyang niet zal nakomen. Grondverhuur
heeft plaats of tegen afgifte van eene bepaalde hoe
veelheid producten (b.v. een pikol koffie), sewa
genaamd, ’t geen echter zelden voorkomt, of als
têsang d. w. z. tegen een bepaald gedeelte van den
■oogst. Als de verhuurder de karbouwen en de zaaipadi geeft, krijgt hij de helft, anders slechts een 3do
of een 4de. Bij koffietuinen wordt de oogst gewoon
lijk gelijkelijk verdeeld. Eigenaardig is liet, dat de
aanplantingen en zelfs hoornen afzonderlijk kunnen
worden verkocht; wanneer het vruchtgebruik door
het niet voldoen aan de kassoewiyang wordt ver
beurd, blijven de aanplantingen, stiikt genomen,
van den gewezen vruchtgebruiker, die echter ge-

woonlijk gelast wordt ze te vcrkoopen, waaraan
bijna altijd voldaan wordt, omdat hem met het ont
nomen van zijn grond het verblijf in het district on
mogelijk gemaakt wordt. Verkoop van aanplantin
gen komt echter zelden voor, daar verpanding het
gewone middel is om aan geld te komen. Sommige
gronden verkeeren in bijzonderen rechtstoestand:
de reeds genoemde omamentsvelden, voorts visclivijvers, die ook verkocht mogen worden; gronden,
waarvan de vruchtgebruiker bepaalde heereudiensten moet praestecren; en begraaf- en offerplaatsen,
die eigenlijk niet aan hare bestemming mogen wor
den onttrokken, ofschoon het tegendeel wel voor
komt, en heilige bosschen, waarin niet mag worden
gekapt.
De rechtsbedoeling ging vroeger met groote
willekeur gepaard, terwijl daarbij in hooge mate
onderscheid van straffen bestond, naarmate van
den rang van den overtreder en van hem, tegen
wien de overtreding gepleegd was. Voor de kennis
van het oude Boegineesche recht zijn van belang
de Rapang of Latowa, verzamelingen van gezeg
denvan vorsten en wijzen over allerlei onderwerpen,
waarin men ook een aantal voorschriften van het
gewoonterecht vindt. Eene dergelijke Latowa is uit
gegeven door Dr. Matthes in zijne Boeg. Chrcst. II.
bl. 1—180; Prof. Niemann heeft eene korte schets
van den inhoud gegeven in Bijdr. t. t. 1. en vlk.
IVe Ser. VIII (1884) bl. 198 vlg. Thans geschiedt
de rechtspraak onder leiding van de besturende
ambtenaren door inheemschc rechtbanken of rech
ters, en is aan veel willekeur een einde gekomen.
De betrekkelijke rechtsregelingen zijn door de zelf
besturen vastgesteld.
De feesten der Boegineezen zijn altijd min of meer
openbaar; alleen de aanzienlijkste gasten en naaste
verwanten ontvangen uitnoodigingen; voor het
overige kan ieder komen die wil. Ofschoon een feest
veel geld kost, verdient de feest gever vaak er wat bij,
daar do gasten gewoonlijk een geschenk of wat geld
geven, en hij met den pachter der spelen in do winst
deelt, die deze maakt; want op een feest moet altijd
worden gedobbeld, en worden ook vaak hanengevech
ten gehouden, die de eerste plaats onder de volksver
maken innemen. Van hazardspelen zijn vooral in
zwang het tongkospel, meteen grooten, wit en rood
gekleurden, dobbelsteen; hetomi (Verg. Matthes in
T. Bat. Gen. XI (1802) bl. 525), dat eenige overeenkomst heeft met het hombre-spel, en andere spelen
met kaarten, het damspel en het galaspel, een soort
van damspel. Muziek en dans zijn zeer in trek; het
Bocgincesch orchcst bestaat uiteen trom, mond trom petje, tamboerijn, een soort van klarinet, fluit, gong
en viool. Voor Europcescho ooien klinkt het geheel
weinig liefelijk. Dansen worden zoowel door mannen
alleen, als door mannen en vrouwen uilgevoerd. On
der de eersten is het madjaga de voornaamste, die
evenals het salonrcngalleen aan de hoven door prin
sen en prinsessen gedanst wordt. Publieke danseres
sen zijn onder den naam van padjoge ook onder de
Boegineezen bekend; zij zijn evenals de Javaansche
ronggeng van gering zedelijk gehalte. Merkwaardig
is het dat het als een groote beleediging beschouwd
wordt, wanneer men midden door een dansend paar
loopt, zoo zelfs, dat de danser dengene, die zich daar
aan schuldig maakt, mag over hoop steken. Do dan
sen door vrouwen gedanst, bestaan meer in het vertoonen van de buigzaamheid der leden, dan in vlug
heid van bewegingen; levendiger zijn de krijgs
dansen, alleen door mannen uitgevoerd, zooals: het
lenggo door één man; hot pa«njtja door 2 mannen,
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het sere-Bandang, een soort van Bandaschen dans
door 2 mannen, hot sere-Malokoe (Molukscho dans)
door 12 personen, en do gambo-dans, een Madoereesche dans. Slechts zelden komt voor het madabosó, of heen en weer springen, tenrij 1 de danser vuur
eet en meerdergclijke kunsten vertoont. Zwemspelen
zijn onder hen bekend, evenals het worstelen, het
spelen met ballen en tal van kinderspelen, waarover
zie Matthes, Zuid-Celebe3 bl. 129 vlg.
Eindelijk moeten wij nog met een enkel woord
melding maken van het krijgvoeren onder de Boegineezen, zij het ook dat de gebruiken daarbij ten ge
volge van ons daadwerkelijk gezag in die streken, alle
praktische betcekenis verloren hebben. Vóór de oor
log begon, werd de krijgsraad bijeengeroepen, om
daarover te beraadslagen; werd tot den oorlog be
sloten, dan zond de vorst, althans in Boni, een oor
logsverklaring (timoe-lïmoc) aan den vijand door
een bode. Gaf de tegenpart ij niet toe, dan werden aan
de paseadjingang’s bila-bila gezonden. Een staand
leger bestond niet; tot den strijd trok de vorst uit
met zijn vasallen en hunne volgelingen. De ruiterij
speelde in den regel de hoofdrol; de bewapening
der ruiters bestond uit de maliënkolder (wadjoc
rantc) of de lamena, die veel overeenkomst hóeft
met onze kurassen, waarvan het voor- en achter
dekstuk van koperen of stalen op elkaar geschoven
schubben bestaan. Zij waren verder bewapend met
een of twee lansen, waaronder een striklans, en een
kris. De voornaamste wapens van het voetvolk,
waarvan ook enkele pantsers droegen, waren lan
sen, ook werplansen, klewang en krissen benevens
houten of andere schilden. Meer en meer kwam het
gebruik van schietwapenen in zwang. Hunne kanon
nen waren dan echter in den regel slecht en oud; zij
dienden alleen in versterkingen (bontengs). Vóór
den strijd werden de vaandels gewoonlijk bestreken
met het bloed van een offerdier. Vrede werd geslo
ten bij eenc plechtige overeenkomst, waarbij vaak
een zekere boete aan den dverwonnen vijand werd
opgelegd.
Literatuur. Dr. B. F. Matthes, Boeg. Hollandsch
'Woordenboek met Ethnograph. atlas, 1874 met
suppl. 1889; ld., Boeg. Spraakkunst en Boeg. Chre
stomathie; ld. Bijdr. t. d. othnol. van Zuid-Cclobes,
1875; ld., Opmerkingen op De Hollandcrs’s Hand
leiding in Bijdr. t. t. 1. en vlk. IHe Ser. VII (1872)
bl. 1 vlg.; Id., Over de Bissoe’s, Verhand. Kon.
Akad. van Wel., Afd. Letterkunde. 1872; ld. Over
de Wadjorcczen mot hun handels- en schecpswetboek. 1809; ld., Eonige proeven van Boeg. en Mak.
poëzie, 1883; ld., Einige Eigenthümlichkeiton in
den Festen und Gewohnhciten der Makassaren und
Bugincsen, 1884; ld., Boeg. en Mak. legenden, 1885;
ld., Over de a d a’s of gewoonten der Makass. en
Boeg. (Akad, v. Welensch. Afd. lett., derde reeks
Deel II, stuk 2, 1885; ld., De Makass. en Boeg.
k o e t i k a’s (gunstige en ongunstige tijden) met 16
platen (Tijdsehr. Bat. Gen. XVIII 1872 bl. 1 vlg). —
J. A. Bakkers: de Afdccling Sandjai,T.B.G.XI (1802)
bl. 205, vlgg.; ld., Tanottecn Bariróe, T. 13. G. XII
(1802), bl. 255 vlgg.; Id., Het leen vorstendom Bone,
T. B. G. XV (1879), bl. 1 vlg. — Dr. G. K. Nicmann, De Boegineezen cn Makassaren in Bijdr. t. t.
1. en vlk. Ve Ser. IV 1889 — bl. 74,200; ld., Do Latowa in Bijdr. t. t. .. on vlk. IVe Ser. VIII (1884) bl.
*98. — P. J. Kooroman, De feitelijke toestand in hot
gouv. gebied van Celebes on ond. in Ind. Gids 1883,
I. bl. 107, 358-, 482, G37. II. bl. 135, 340. — A.
Hüger, Die Bugincsen im Ausland 1808. bl. 354. —
Résumé van hot onderzoek naar de regten op onbe-
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bouwde gronden in het gouv. van Celcbes en ond.
1S75. — Eek (R. van), De Mangkasaren en Boegincczcn. I. G. 1881 II bl. 824, 1020, 1882 I. bl. 60.
— Mr. I. A. Nederburgh, in Ind. Weekbl. van het
recht (1888/90) no. 1292 vlg.; P. B. Van Staden ten
Brink, Zuid-Celebes, 1884. —Wil ken,- Overdcver- wantschap_enz. in Ind. Gids 18037 H ’bir”72ö~vlg.
Braakenburg L. j. A. Van den adeldom'bïjdë"Böe- '
gineezenen Makassaren I. G. 1887 II blz. 1801. Asselbergs A. Makassaren en Boegineezen Kath.-Mis
siën XIX (1894—95) 223. De Bissoe’s of heidonsche
toovenaars van Z.-Celebcs in Ber. St. Claverbond
189G III. 15. Kath.-Missiën XX (1895—96) 206 en
XXXVI, 4. Het godsdienstig leven der Makassaren
en Boegineezen Kath. Missiën XIX (1894-95) 258,
28S. Schut (Joh. A. F.) Iets over de Boegies van Z.
Celebes in Haagsch Zendingsbureau 1905 no. 1 .gsf ■
BOEHIS. Zie SLANKAPEN.
BOEHMERIA NIVEA Hook. & Am. fam. Urticaceae. Haramaj (soend). Kami (jav. mal.). Heester
met groene bloemen en bladeren, die van onderen
wit zijn. De plant is over een groot deel van Zuid
en Zuid-Oost-Azië verspreid, en levert de bekende
Rameh-vezel of „China-grass”. ±-y \ •
BOEI. Eilandje van koraalkalk liggende noorde
lijk van Kaimcr (Kei-eiln.), bestaat uit koraalkalk
en is ^ 30 M. hoog.
BOEJOE-RIMBOE. Naam in West-Sumatra voor
een patrijs Arboricola rubrirostris; een andei'o pa
trijs, Calopcrdrix oculea, heet aldaar Taroen-taroen;
Penioeh is aldaar de ïiaam voor Rollulus roulroul,
ook een patrijs, door de Maleiers op Oost-Sumatra
Siatoeng genoemd.
BOEJOEK (jav.). Zie NIPA.
BOEJOENG-BOEJOENG (mal.). Zie VERXOXIA
CIXEREA.
BOEKA-BAAI. Een vrij ruime baai aan de Z.kust
van het eiland Roti, op ongeveer 123° O.L. van Gr.,
waar goede ankerplaats te vinden is achter daarin
liggende eilandjes en riffen. Zie Zeemansgids O. I.
Arch. deel IV.
BOEKANG. Zio KOEKANG.
BOEKAT, naam van een der jagerstammen in
Centraal-Bornco; zij komen vooral voor in do oer
wouden van het brongebied der Kapocas en der Mahalcam, en houden zich nu eons in het dal van de
eene, dan weder in dat van een andere zijrivier op.
Voor bijzonderheden omtrent de leefwijze der ver
schillende nomadenstammen in Borneo zio POENAN.
BOEKIT. Maleisch woord voor heuvel of bergtop.
Men treft hot in sommigo vorbindingen aan, waar
het niet van het verklarend woord is te scheiden, als
in: Bookit Tinggi (hoogo top), Mal. naam voor Fort
do Koek; Boekit Toenggocl, berg in do PjreangóF;"^
Boekit Raja, berg op Borneo; enz.
BOEKIT. District op het eiland Saleier. (Zio al
daar).
BOEKIT (ORANG). Zie ORANG BOEKIT.
BOEKIT BARANGAN. Andcsiotbcrgjo (15 M.)f
vlak bij Paclang naast do Boekit Pangiloen.
BOEKIT BATOE. District van liet zelfbesturend
landschap Siak, gelogen in do afdccling Bongkalis
van liet Gouv. Oostkust van Sumatra. Do gelijk
namige hoofd plaats is een op palen gebouwde kam
pong aan den vasten wal van Sumatra, gelegen aan
do Brouworstraat tegenovordo hoofd plaats Bongka
lis aan do monding van een klein riviertje, Soongei
Bookit Batoo geheeten. Deze plaats is de districts
hoofd plaats en de woonplaats van con der vroegero
landsgrooten van het landschap Siak, den Datoe
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Laksamana, Bijzonderheden daarover vindt men
__ T it^n.XXX {1 SSaL bl 300 j'MXVgk. OOST^<rVKÜST VAN SUMATRA en SIAK).. / ?
' ' U BOEKIT BOELAN BATIN. Landschap in het
stroomgebied der boven-Limoen, afdeeling Sarolangoen, ros. Djarnbi; grenzende aan de onderafdecling
Rawas (res. Palembang); een hoogst vruchtbare
streek, zeer rijk aan delfstoffen; vogelnest grotten
vindt men er vele, die, vooral bij Napal Melintang,
waardevolle nestjes leveren. De bevolking is van
Minangkabauschc afkomst (dezoogenaamde Pengoeloebevolking). met uitzondering van diederdoesoens
Pangi en Napal Melintang, die afkomstig zijn uit Batin V, een Djambische volksplanting. De landbouw
wordt gedreven op droge en op natte velden, de
grondbewerking geschiedt met ploeg of hak of door
karbouwen; de oogsten zijn ruim, zoodat rijst wordt
uitgevoerd naar de benedenstreken. Er is een groote
veestapel, vooral van karbouwen; inzameling van
boschproducten is mede een voornaam middel van
bestaan; aan goudgraven en wasschen wordt weinig
gedaan; de bevolking is zeer welvarend.
Literatuur. T. K. A. G. dl. 21 no. 6 (1904) en dl. 22
T^5-oio. 2 (1905); en Tijdschr. B. B. (190G)dl. 30, p. 430.
£~-- BOEKIT GADANG. Een niet werkende vulkaan,
/> 1573 M., ten N. van Port de Kock,_Sum. Wcstk.
BOEKIT GOEMBAK. Een dorp 2 K.M. ten Z. van
Fort van der Capellen, Sum. Westk.; hier was in de
14de eeuw waarschijnlijk liet centrum der HindoeJavaansche vestiging in het tegenwoordige Tanah.
Datar (Tijdschr. Bat. Gen. deel LV. 1913, bl.,250/j
— r/Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 42, no. 23—2S).
J(j
BOEKIT KILIRAN (= uitgeslepen berg) een vul
kaan ten Oosten van Sidjoendjoeng in de Res. Sum.
Westkust. Volgens de legende hebben de Javaansche
legerscharen uit Modjopahit, bij hun pogingen van
uit Palembang deTSdangsclië Bovenlanden binnen
te dringen, op deze berg hun zwaarden gewet. Hun
aantal was zóó talrijk, dat de berg geheel is uitge
slepen (vandaar de naam). Het aantal slachtoffers
in dezen strijd zou zoo groot zijn geweest, dat de
geheele streek jaren lang er kwalijk van rook en
ook nu nog zou rieken, waaraan zij haar naam
Padang Boesoek (stankvlakte) heeft te danken.
(Van, Kol. Driemaal dwars door Sumatra bl. 112).
'BOEKIT PANGILOEN. Andesietbergje (82 '51.)
vlak bij Padang naast den Boekit Barangan.
BOEKfiTSELIGI. Een 53G Meter hooge berg
top in de waterscheiding tusschcn het stroomge
bied van de Boven Siak (Tapoeng) en de Kamparrivieren, op de grens tusschcn de afdeeling L Kota
van de Padangsehe Bovenlanden en de afdeeling
Bengkalis (O.kust v. Sumatra).
BOEKIT SILEH. Pasanggrahan, 950 M. boven zee,
21 K.M. ten Z. van-Solok, fjj.um. Westk., enkele
K.M. ten N. van het mëéFDanau di Baroeh, en aan
de Lèmbang.de afwatering van dat meer,gelegen, op
de N.lijke helling van den vulkaan Talang (2597 M.).
Een der schoonste panorama’s ter wereld. Koel en
gezond klimaat^ ‘ ■' j
BOEKIT TINGGI, dé Inlandsche naam van Fort
deJ&jck^zie OUD AGAM en FORT DE KOOKT.
"^BOEKIT TOENGGOEL. Berg op de grens van de
Preanger regentschappen en K ra wang, 2209 M.
h'öogVzie'verder bij TOENGGOEL.
BOEKOE. Zie ORANG OETAN.
BOEKTI. Zie BEKTI.
BOELAN. Eiland door straat Boelan van Batam
gescheiden. Thans bekend door de aldaar werkende
groote landbouwonderneming. Zie RIOUW en ONDERHOORIGHEDEN en TAND.JOENG PINANG.

BOELAN (STRAAT). Tusschcn de eilanden Boelan
en Batam in den Riouw-Archipel. Is smal, bochtig
en niet zonder gevaren, maar kan door kleine stoom
schepen van Singapore, naar havens om de Z. be
stemd, worden bevaren. Zie Zeemansgids O. I. arch.
deel II.
BOELAN-BOELAN. Zie HARING.
BOELANG. District met gelijknamige hoofdplaats
van het regentschap en de afdeeling Sidoardjo, resi
dentie Socrabaja. Het heeft 4 onderdlsïrieten” met
205 desa’s en telde op ’t eind van 1905 98.000 in
woners, waaronder ^ 130 Europeanen en enkele
Chineezcn. De standplaats van den Controleur van
Pramban ligt in dit district; 3 K.M. van de hoofd
plaats.
BOELANG. (mal.). Zie GMELINA.
BOELANGAN. Zie GMELINA.
EOELANGA’SCH. Zie GORONTALEESCHE
TALEN.
BOE LELENG. Eenrd e r voormalige landschappen
op Bali, sedert 1855 onder rechlstreeksch bestuur
van het gouvernement en sedert 1882 een afdeeling
der Residentie Bali en Lombok. Het strekt zich uit
langs het grootste gedeelte van de noordkust — van
Straat Bali, waar het in een smalle punt eindigt
tot aan Karang-Asem — en wordt ten zuiden be
grensd door den bergketen die het eiland van het
westen naar het oosten doorsnijdt. Het westelijke
gedeelte, lot waar de kust het verst inbuigt, w as vroe
ger waarschijnlijk goed bevolkt — getuige de vele
poera’s (tempels), die men langs de kust en op de
voorheuvels aantreft — maar is op het oogenblik
geheel woest, tenvijl aan de oostelijkc grenzen eerst
eene strook laagland gevonden wordt, waar het besproeiingswater voor sawah’s geheel en al ontbreekt.
Ook elders is de bodem over het geheel niet zoo
vruchtbaar als in sommige andere streken van hot
eiland Hij bestaat uit vulkanische lullen, die meest
al weinig verweerd zijn, wat wel samenhangt met den
geringen regenval, (vgl. BALI, Klimaat). Nergens
wordt door de bevolking zooveel partij van den
grond getrokken als hier. Ook ten opzichte van han
del en nijverheid neemt Boelelcng eene eerste plaats
in. Administratief is Boelelcng in dist rieten verdeeld,
die onder toezicht van de Europeesche ambtenaren
door districtshoofden of poenggawa’s worden be
stuurd. De best bevolkte gedeelten der afdeeling van
cenigo uitgestrektheid zijn daar gelegen, waar de
kuststrook geloidelijk overgaat in de zachtglooiendo
hellingen van het cenlraalgebergtc. Dat zijn vooral
twee terreinen, waar het ontgonnen land het verst
naar binnen gaat. Het grootste dier terreinen is dat,
waarin de hoofdplaats Singaradja is gelegen en dat
niet ver ten W. van deze plaats aan vangt om zich
Ooslw'aurts voort te zetten tot voorbij de noordpunt
des eilands. Dit terrein w'ordt ten W. en ten O. be
grensd dooi- uitloopers van het Centraalgebergte,
welke zich tof dicht aan zee uitstrekken. Verder
westwaarts herhaalt de gesteldheid van Singaradja
zich tot de reeds genoemde ombuiging der kust,
waar de bijna onbewoonde Westpunt aan vangt.
De streek van Singaradja is het dichtstbevolkte
deel van Boelelcng, hoog tegen de bergen ontgon
nen tot sawah’s en droge velden. Daarboven lig
gen te midden der wouden de koffietuinen. Do
hoofdplaats, vroeger vorstenzetel, ligt op 3 K. M.
afstand van de kust. De hoofdtempel (luk agoeng)
heeft een prachtige padoeraksa (hoofdpoort). Zij
maakt een deel uit van de desa Boelelcng, die uit verschillende wijken is samengesteld en waartoe inzon
derheid behoort Pabean-Boelelcng, eene zeer drukke
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BOELELENG—BOEMIAJOE.
handelsplaats met eene vrij goede roede, welke ech
ter in den Westmoesson meermalen zoo onstuimig is,
dat er niet geladen of gelost kan worden. PabcanBoelcleng wordt grootendeels door vreemdelingen
(Chineezen, Arabieren, Boegineezen en Madoereczen)
bewoond. Eenige Armeniërs hebben er hunne han
delskantoren. Van de Baliërs behoorcn velen tot de
zoogenaamde Bali-Slam (zie onder BALI en BALIERS). Men vindt er een post en een telegraafkan
toor, een tol tevens havenkantoor, een opiumdépot,
een Hollandsch-Chineesche school en eene gouvernements lagere school voor inlanders. De gezamenlij
ke bevolking bedraagt ruim 9000 zielen. Ten noord
oosten van Singaradja ligt Sangsit niet ver van de
kust, waarmede het door PabeamSangsit in directe
verbinding staat. Ook hier is de roede in den west
moesson onveilig. Zuidoostwaarts van deze plaats ligt
Djagaraga bekend uit de expeditie van 1848 en 1849.
Boengkoelan, aan de beide oevers van de oostwaarts
van Djagaraga stroomende rivier van dien naam, is
•een der sterkst bevolkte dorpen in dit landschap
bekend door zijn uitstekend waterwerk (met tun
nel; vgl. Plcyte in Tijdschrift Aardr. Gen. XVIII
(1901) 1 p. 59 met foto). Kustwaarts ligt Koeboe
tambahan. Aan de steile kust, die niet ver beoosten
de noordpunt van het eiland aanvangt, liggen Bondalem en Tedja ICoela. In een paar andere desa’s
wonen hier de Bali Aga’s, behoorende tot de oor
spronkelijke bevolking van Bali.
Aan de kust bewesten Singaradja ligtTamoekocs
gewoonlijk Tebocngkoes genoemd, een der drie voor
naamste handelsplaatsen der afdceling, met eene
goede roede, die het gehcelc jaar door aan kleine
schepen een veilige ligplaats biedt. Ten Westen hier
van begint het tweede grootere cultuurland boven
bedoeld. De havenplaats daarvan is Pengastoelan,
meer binnenwaarts liggen Boeboenan en Bandjar,
liet laatste bekend uit de expeditie van 1868. De
rivieren komen hier uit Zuidoostclijke richting en
hare bovenloopcn zijn zelfs ongeveer Wcst-Oost;
daarlangs dringt het ontgonnen land ver oostwaarts
in tusschen het hoofdgebergte en het voorgebergte
G. Panti, eerst sawahs en hoogcr koffietuinen. Tc
midden der laatste ligt op 900 M. hoogte Jijoendock,
met een pasanggrahan. Do weslclijksto kustdesa,
Telokan Bawang, wordt uitsluitend door Boeginee
zen bewoond.
Goede rijwegen loopen langs het strand door het
gehecle bewoonde gebied, voorts van Boeboenan naar
Moendoek en van Singaradja naar Zuid-Bali.
BOELELENG. District van de afdeclingBoelcleng,
residentie Bali en Lombok.
BOELELENG (Piek van —). Een niet meer werk
zame vulkaan op ongeveer 10 K.M. ten Z.O. van
Singaradja op Bali; 1212 M. hoog.
BOELI (MABOELI) (BAAI VAN). De 46 K.M.
diepe en 55 KM. breede baai tusschen het O.lijk en
N.O.lijk schiereiland van^IIalmahcra.in de baai lig
gen vele riffen en eilandjes, waartusschen diepe
vaarwaters voeren naar de afscheepplaatscn van do
kust, van welke Boeli en Maba de voornaamste zijn.
Zie Zeemansgids O. I. Arcli. deel V.
BOELIÈA. Waarschijnlijk een collecticf-riaam
voor grootc Roofvogels op Cclebcs; Boelièa-mohcngo, een Slangen buizerd, Spilornis rufvpecius.
BOELIN (w. noitN.). Zie EUSIDEROXYLON.
BOELO BOELO. Landschap op Zuid-Colobos, bohoorendo tot de onderafdeeling Sindjai der afdceling
Bonthain, en gesplitst in Oost Boelo-Boelo on West
Boelo-Boelo. Do naam Boelo-Boelo (Boeloc-Bocloe)
wordt ook gegeven aan 1°. een landstreek in W. La-
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mocroe (Znid-Cclcbcs), 2°. een gebergte in het zuiden
van Marioriwawo (Zuid-Celebcs) en met bijvoeging
van Ocdjong aan de zuidelijkstc punt van Oelebes.
BOELO-BOELO (mal.). Zie COMMELI NA.
BOELOE AJAM. Op Zuid-Sumatra, althans In
Djambi, is of was deze naam in zwang om een in districtsdienst vervoerden spoedbrief aan te duiden,
daar de eisch van „expresse bestelling1' aangeduid
werd door een ingestoken kïppevecr.
BOELOE AJAM. Zie HARING.
BOELOE-AYAM. Maleische naam voor Haarster
ren (zie aldaar), Comutala-soorten; Javaansch Woewoer.
BOELOE BABI. Zie STEKELVARKENS.
BOELOE ONGKA (jav.). Zie GYMNARTOCARPUS.
BOELOE PALAKKA. Bergtop op Celcbes (zie al
daar onder b. Midden Cclebes.).
BOELOE SAMA. Een onderhoorigheid van het
landschap Troemon. Zie TROEMON.
BOELOE TOETOE. Zie ANOEANG.
BOELOEKOMBA...Onderafdeeling van de afdce
ling Bonthain van het Gouvernement Cclebes en
Onderhoorigheden, bestaande uit de districten Boelockoemba Towa, Gantarang, Oedjocng-loë, Kindang, Bira en Kadjang. De gelijknamige hoofdplaats
is gelegen aan de z.kust van het z.w. schiereiland van
Cclebes, oostelijk van Bonthain. De plaats telt meer
dan 3000 zielen. Daar de monding der rivier Teko,
waaraan het ligt, niet gemakkelijk te bereiken is we
gens een broeden zandbank en de reedc in den West
moesson gevaarlijk is, beteekent de handel er niet
veel en bestaan do bewoners meest van landbouw en.
visscherij.
BOELOENG (jav.). Zie METROXYLON en
SAGO.
BOELOENG NANGA (daj.). Zie EUGEISSONA.
BOELOENGAN. Zelfbesturend landschap aan de
n.o.kust van Bornco, vormende met do Tidocngsche
landen, waarvan de hoofden ondergeschikt zijn aan
den sultan van Bocloengan, het n.lijkste gedeelte der
Nederl. bezittingen op Bornco; onderafdeeling Boelocngan, afdceling Samarinda der residentie Z. en O.... .
Afd. v. Bornco. De standplaats van eten Gëiturcnden
ambtenaar isTandjoong Scilor. Ten Z. begrensd door
Goenoeng Tabocr on in het binnenland ook nog aan
sluitend aan Sambalioeng en Koetei, grenst het ten
w. aan Serawak en ten N. aan Britsch Noord-Borneo.
Het eigenlijke Bocloengan wordt in zijn gehcelc leng
te van w. naar o. doorsneden door de Kajan. Het ge
zag van den Sultan strekt zich stroomopwaarts niet
verder uit dan tot even boven do samenvloeiing
van Bahau en Kajan. Do in 1906 door hot zelfbe
stuur afgelegdo korte verklaring werd bij Gouv. Be
sluit van 24 Nov. 1909 no. 5, goedgekeurd on be
krachtigd.
Literatuur. A. H. Spaan in T. A. G. scr. 2 XIX
(1902) 515, 959. J. E. Tehupeiory Onder de Dajaks in Centraal Bomeo, 1906. E. W. F. van Wal
cheren, T. A. O. 1907, 755. O. I. A. Collct, T. A.
G., 1910, 203. (Vgk. BOHNEO, KAJAN, KOETEI).
BOELOESCH. Zie TOMBOELOE’SCH.
BOELOH (mal.), en z(jn samenstellingen. Zio
BAMBOE.
BOEMIAJOE. Contrölo-afdceling, met gelijknami
ge hoofd plaats, van het rogentsehap en do afdceling
Brëbës,. residentie Pckalongan; zo bestaat uit c\o
districten Boemiajoe on Bantarkawoong. Do stand
plaats van den Controleur is op 74 K.M. afstand ge
legen van de halte Balapoelang.
BOEMIAJOE. District van do afdceling en het re-
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boemiajoe—boengkoe, toboengkoe.

gentschap Brcbes van de residentie Pekalongan, met
gelijknamige hoofdplaats, standplaat s van een controleur van het Binncnl. Bestuur. Het district heeft
5 onderdistricten met 56 desa’s, en telde in 1905
bijna 98.000 bewoners, waaronder een 20tal Euro
peanen en ruim 700 Chineczen. In het district liggen
een tweetal erfpachtsperceelen, tot eene uitgestrekt
heid van ruim 800 bouws, waarop geteeld worden
rijst, koffie en rubber. — De hoofdplaats ligt aan den
eenigen grooten weg, die over het centraalgcbergte
van Midden-Java de residenties Pekalongan en Banjoemas verbindt, dicht benoorden den pas van Pategoeran. De nieuwe spoorlijn Cjieribon_-Pöerwokerto
gaat dicht er langs.
BOEMIDJAWA. District van de contróle-afdee. lingj’xotjot. afdeeling en regentschap Tegal van de
residentiePekalongan, met gelijknamige hoofdplaats.
Dit district heeft drie onder-districten met 31 desa’s
en telde in 1905 bijna 46.000 bewoners, waaronder
slechts 6 Europeanen.
BOENAI-ANDOE. Collectief-naain in West-Sumatra voor groote koekoeken, behoorende tot het
geslacht der Malkoha’s, Phoenicophaës. Op Celebes
heet Phoenicophaës calorhynchns, Aloeoe. Op WcstSumatra wordt Phoenicophaës erythrognath/us, Lewajèn genoemd; Phoenicophaës sumatramis heet al
daar Saweh en Phoenicophaës chlorophaeus, Selaja.
BOENDER. District van de contróle-afdeeling,
het regentschap en de afdeeling Pamekasan, der
residentie Madoera met 3 onderdistricten en 51
desa’s. De standplaats van het districtshoofd is
Galis (zie aldaar).
De in dit district gelegen dessa Boender was oud
tijds districtshoofdplaats. Er bevindt zich een
douane kantoor. In de nabijheid liggen de zoutlanden Mangoenan en Tjapak (zie aldaar), veelal met
den collectieven naam van „Zoutland Boender” dan
wpl „Zoutland Panekaoan” aangeduid. ..
-^"'BOENE (mad.). Zie CORCHORUS CAPSULARIS.
BOENGA. Dorp op Java, in de assistent-residentie
en het regentschap Grisee van de residentie Soerabaja, aan do Solorivier gelegen. Er bevindt zich een
belangrijke houtstapclplaats, de verzamelplaats van
het hout, dat in de bossclien van de residentiën Madiocn en Rembang voor gouvemementsdoeleinden
wordt gekapt, en in vlotten langs de Solorivier der
waarts wordt gevoerd, om vandaar verder naar zijn
bestemming te worden verzonden.
BOENGA (mal.). Het woord beteekent bloem en
wordt aan vele bloemdragende planten gegeven,
meest in combinatie met een tweede woord, dat
soms ook afzonderlijk gebruikt kan worden.
BOENGA KEMBODJA (mal.). Zie PLUMERIA.
BOENGA KOEBOER (mal.). Zie PLUMERIA.
BOENGA LAWANG (mal.). Zie CINNAMOMUM
PAllTHENOXYLON.
BOENGA MERAK (mal.). Zie CAESALPINIA
PULCHERRIMA.
BOENGA PAGAR (mal.). Zie LANTANA.
BOENGA POEKOEL AMPAT (mal.). Zie MIRABILIS.
BOENGA RA JA (mal.). Zie HIBISCUS ROSA
SINENSIS.
BOENGA REBHANG (mad., soend.). Zie IIIB1SCUS ROSA SINENSIS.
BOENGA SOENDAL MALAM (mal.). Zie POLYANTHES.
BOENGA TANDJOENG (mal.). Zie MIMUSOPS
ELENGI.
BOENGA TJINA(mal.). Zie CAESALPINIA PULCHERIMA.

BOENGA TOENGKING (mal.). Zie PERGULARIA.
BOENGAMAS. Doesoen met 400 zielen, zetel
van het hoofd der marga VII PoetjoeUan Soekoe
Boengamas, onderafdceling Lematangocloe, tot 1900
hoofdplaats der onderafdceling Kikim (res. Palcmbang). Deze plaats ligt aan den grooten weg LahatTebing Tinggi (op 2S K.M. van Lahat), op den rech
teroever der Kikim, rechter zijrivier van de Moesi.
Zy is bijna 100 M, boven zee gelegen.
BOENGBOELAN. District met gelijknamige
hoofdplaats van de contróle-afdeeling Tjikadjang,
regentschap en afdeeling Garoet van de residentie
Preanger regentschappen met eene oppervlakte van
900 K.M.2, 4 onderdistricten en 14 desa’s. Vroeger
(vóór 1913) heette dit district Kandang Wësi.
BOENGBOENGDELAN (soexd.). Zie CASSIA JAVANICA.
BOENGKIL, noemt men de perskoeken, welke
achterblijven bij de bereiding van olie of vet uit za
den. Zij vinden toepassing als meststof. Hoewel
zij verschillende plant en voedingsstoffen bevatten,
wordt de waarde ervan alleen bepaald naar het stilcstofgehalte. Dit bedraagt in Katjang-boengkil G—7
%, in Kaliki-boengkil 6 % en in kapokpitten boengkil 5—5.5 %.
BOENGKOE, TOBOENGKOE of TOMBOEKOE.
Landschap aan de oostkust van Celebes, vóór 1907
behoorende tot het sultanaat Temate.^Ihans zelf standig en behoorende tot het Gouvt. Celebes en
Ond., afdeeling Oost-Celebes, onderafdceling Boeng
koe en Mori. Het strekt zich uit van af TogongTéong
op ongeveer 1°37' Z.B. tot Kaap Nipah-Nipah oj*
3°27' Z.B., en grenst west- en zuidwaarts aan du
landschappen Loewoe en Kendari. Het heeft een
diepen inham, veelal als Golf van Tomori opge
geven, maar ter plaatse als Telok Tomaïki bekend,
die het landschap in twee deelen scheidt, bekend
onder de namen Noord- en Zuid-Boengkoe. In en
nabij deze golf monden de twee grootste rivieren, dLingkoboc en Tompira uit. Als hoogste berg wordt
die van Tonkalo genoemd.
Het wordt bestuurd door een Radja, die door
meerdere hoofden wordt bijgestaan en te Sakila
woont. Langs de kust en in het binnenland zijn 30
kampongs, die men ook als districten kan Ijeschouwen, daar zij vele kleine nederzettingen onder zich
hebben, met hoofden onder den titel van Sangadji
of Kimalaha (namen, die nog aan de vroegere heer
schappij van Ternate herinneren), rechtstreeks on
dergeschikt aan den Radja. De meeste dezer kam
pongs liggen aan kleine rivieren, die zeer ondiep zijn
en slechts bij vloed met prauwen kunnen worden
binnengevaren.
De bevolking bestaat uit Mohammedanen en Hei
denen, de laatsten in grooter aantal rondom do golf
van Tomaïki en in Noord-Boengkoe, welke streek in
het algemeen in ontwikkeling bij Zuid-Boengkoe ten
achter is. Na herhaaldelijk verzet tegen den Radja
werden die heidenen in 1850 door een expeditie ge
tuchtigd, waarbij twee kampongs werden bestormd
en ingenomen. Ten einde na het vertrek der troepen
niet andermaal aan willekeur te worden blootgesteld,
werden toen 124 mannen, vrouwen en kinderen
medegenomen en werd hun een verblijfplaats aan
gewezen naast de negorij Laboeha op Batjan, waar
hunne afstammelingen tot heden wonen. Vele der in
de golf van Tomaïki wonende heidenen trokken bij
die gelegenheid naar het gebergte en dalen slechts
zelden naar het strand af.
Voor de hoofd plaats Kolonedale zie op dien plaats
naam.
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BOENGKOE, TOBOENGKOE—BOENTAL, BOENTAL DOERI (IKAN).
Als bijzondere tak van nijverheid in Boengkoe
verdient vermelding het vervaardigen van houwers
of klingen van ijzer, dat gesmolten wordt uit erts,
dat in de nabijheid van de kampong Toèpé wordt
aangotroffen. Leze hceten bijzonder deugdzaam en
zijn in den omtrek zeer gewild.
BOENGKOE en MORI. Onderafdceling der afdeeling Oost Celebes, gouvt. Celebes en onderh. met,bestuurszetcl Kolonedale. Zie ook MORÜ.,4
BOENGKOE’SCH. Zie BOENGKOESCH-MORISCHE TALEN.
BOENGKOESCH-MORISCHE TALEN. De taal
groep, die met dezen naam wordt aangeduid, heeft
tot haar gebied het geheele Z.O.-lijk schiereiland van
Celebes, met de eilanden Wawoni in ’t Z.O. en Kabaena in ’t Z. en een deel der N.-kust van de Golf
van Tolo. De O., W. en Z.-grens is de zee, de landgrens loopt een weinig W. van Malili, in N.-lijke rich
ting, tot aan de breedte waarop de Z.-kust van het
Posso-meer ligt; daarna N.O. tot aan de Golf van
Tornori en verder een weinig van de kust af, in de
zelfde richting, tot even voorbij Ondolian. Op deze
laatste plaats en in een paar W.-lijk daarvan gelegen
kustdorpen wordt Boeginceseh gesproken, maar ver
der heeft daar het Boengkoesch het taalgebied in
genomen.
De 4 hoofdtalen der Boengkoesch-Morische groep
zijn: Boengkoesch (ontkenningswoord nahina), Monsch (aikoa), Lalakisch of Laiwocisch (tamboeoki)
en Mekongka’sch (norio). Het Boengkoesch beslaat
de gansche O.-kust van het Z.O.-lijke schiereiland,
lot aan de monding der Laa Solo; in het binnen
land, uun den O.-oever van het Towocti-mecr,
V'i >rdt. liet dialect der To Epe en der To Ro’octa ge
sproken. Het eiland Wawoni spreekt ook een dia
lect van liet Boengkoesch; de taal der To Maroncnc,
in T Z.W.-lijk deel van ’t schiereiland en op ’t
eiland Kabacna is een derde tongval van het
Boengkoesch. Nevens de hoofdtaal, zijn er in ’t ge
heel <» dialecten van het Boegkoesch bekend.
Het Morisch (hoofdtaal en 4 dialecten) ligt vlak
len W. van ’t Boengkoesch en is dus eene binnonlandsche taal. Zijn gebied is lang niet zoo groot als
dat van ’t Boengkoesch; hot loopt niet verder dan do
Ocsoe-baai. Ten Z. daarvan begint liet Mekongkasch
dat langs de kusten en in liet binnenland voortloopt,
tot dat liet stuit op ’t Maronenesch. Ten Z. van
’t Boengkoesch en ten O. van ’t Mekongka’sch ligt
het Lalakiseh of Laiwoesch (hoofdtaal en 4 dialec
ten). Van het Mekongka’sch zijn, nevens do hoofd
taal, tweo tongvallen bekend.
De Boengkoesch-Morische taalgroep heeft ten W.
de Oost-Toradja’sche en ten N. do Loinanschc ta
len. In liet algemeen staat zij dichter bij de laatste
dan bij de eerste, hoewel er belangrijke verschillen
zijn met de Loinanschc taalgroej), b.v. de vocalischo
woordvorm van do Boengkoesch-Morische talen en
hot ontbreken van tijdvormen bij het werkwoord,
die in de Loinanschc taalgroep voorhanden zijn. Do
palatalen ontbreken; do a is supradcntaal, evenals
in ’t Loinansch; geprenasalecrd wordt zij tot ns.
De j wordt niet behandeld als in ’t Baro’o en Loi
nansch, maar gevocaliseerd tot i en met eeno voor
afgaande a samengotrokken tot e, b.v. seoe (naald),
uit saioe, sajoe, djajoe, djaroe, djaroem. Do a gaat
dikwijls in k over en de a heeft neiging om o te wor
den. De genitief-verhouding wordt meestal uitge
drukt door ’L pronomen suffixum 3de porsoon ach
ter ’t rcgecrcnde woord, wat noch do Toradja’scho
noch de Loinanscho talen doen. De invoegsels oem
en in zijn nog geheel lovend, zoo ook hot achtorvocg-
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sel -an, dat in de Boengkoesch-Morische talen na
tuurlijk den vorm -a heeft.
Het Morisch is cenigszins nicuwcrwetscher van
vorm dan het Boengkoesch: eind-a is vaak e ge
worden en t tot. s. Hierdoor staat het Morisch nog
weer iets verder van ’t Bare’e dan ’t Boengkoesch,
doch niet dichter bij het Loinansch.
De letterkunde der Boengkocsch-Morische talen
begint eerst in den laatsten tijd eenigszins bekend
te worden, nu vanwege de Zending deze talen wor
den beoefend. Zij doet waarschijnlijk in rijkdom
voor die der Toradja’sche talen niet onder.
Literatuur: Mededeelingen van wege het Ned.
Zendelinggenootschap, XLIV, 1900, 249—318; —
Adriani & Kruyt, De Bare’e-sprekende Toradja’s
van Midden-Celebes, III, S7—90, 217—247, 352,'
353. Op de bij dit laatste werk behoorende taal-'
kaart is het gebied der groep afgebeeld.
BOENGLAI KAJOE (mal.). Zie MICHELIA
MONTANA.
BOENGLON. Inlandsche naam op Java gegeven
aan boomhagedissen uit het geslacht Calotes, in het
bijzonder aan C. jubatus Dum. en Bibr. Andere na
men voor soorten van dit geslacht, in het bijzonder
voor G. cristatellus Kuhl, zijn londok (Maleisch),
Soko (Toradja, ook gebruikelijk voor C. celebensi3
Gray) en senggoeng (op Simaloer, ook gebruikelijk
voor Aphaniolis acutirostris Modigl.). Zie verder on
der AGAMIDAE.
BOENGOER (mal.). Zie LAGERSTROEMIA.
BOENGOERAN. Het grootste der Natoena eilan
den en van de gcheele residentie Riouw. Zie POELAU TOEDJOEH.
BOENGOES. Negari aan de gelijknamige baai, even
ten z. van de Emmahaven. Sum. Westk. Behoort se
dert de gewest, reorg. van 1913 tot het district V Loerah der onderafdccling^Padang en Ommelanden (zio
ald.).
( t Ob BOENGOES-BAAI. Een kleine, vrij opene baai aan
aan do W.kust van Sumatra, bez. Padang, op onge
veer 1° 3' Z.B. In do baai liggen eenigc riffen; do
kusten zijn steil en de diepten matig, alleen in het
N.lijk deel.der baai wordt een beschutte ankerplaats
gevonden. Zio Zeemansgids O.I. Arcli. deel I.
BOENI (TJI). Een der grootste rivieren aan de
zuidkust der Prcanger Regentschappen, Java, door
een diep dal stroomend (vgl. BRÈNGBRÈNG), dat
zich nu eens vernauwt tot een enge kloof, dan zooverbreedt dat het ruimte voor dorpjes openlaat, en
een enkele maal zelfs voor vlakke sa waks, een ware
oase in het Zuid-Prcanger Bergland, met volkrijke
dorpen, waarvan Kadoo Pandak het voornaamste is»
BOENI (mad.). Zio CORCHORUS CAPSULARIS.
'Ü
BOENI (mal.). Zio ANTIDESMA.
BOENOET. Eertijds een Maleisch landschap, aan
de boven-Kapoes, het laatste wanneer men die ri
vier opvaart; is bij Ind. Stb. 1909 no. 5G6 onder
direct bestuur gebracht. Reeds in 1906 bood dobestuurder het gouvernement zijn (gebied aan in
ruil voor eene schadeloosstelling, wegens het ont
breken van mannelijke nakomelingschap; bohoort
administratief tot do afdeeling Sintang van do rcs.
Westcr-afdceling van Borneo, onderafdceling Bo
ven-Kapooas.
Zio J. J K. Enthovon. Bijdrage tot do Gcographio van Bornco’s Westerafdccling, 1903, blz»
93 vlg.
BOENTAK (IKAN). Zio KOGELVISSCHEN.
BOENTAL, BOENTAL DOERI (IKAN). Zio KO
GELVISSCHEN.
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BOENTIRI—BOEROE.

BOENTIRI (soend.). Zie KALANCHOE.
BOENTOE (PAS VAN). In het Zuid-Serajoc-gebergte, residentie Banjoemas, recht bezuiden de
hoofdstad. De rijweg van de spoorhalte Kroja naar
de hoofdplaats Banjoemas gaat erover in een diep
ingesneden hollen weg (pashoogte 196 M.).
BOENTOE BATOE. Een der landschappen, belioorende tot de federatie Doerie (zie aldaar) groot
-L- 350 K.M2., bevolking ^ 10.000 zielen, verdeeld
in de districten Boentoe Batoe en Pelapo. Voor
naamste kampongs Pasoewie en Boentoe Batoe met
drukke passers. (Tijdschr. B. G., deel LIV (1912),
blz. 572.)
w . (/V/7
BOENTOEK. Onderafdeeling van de afd. Docsoen£. £jC»?'' ; , landen der res. Z. en O. afd. van Borneo. Standplaats
v.
.V XX* :*r • van den controleur is Boentoek, aan de Barito.
BOENTOET KARBAU (IKAN). Zie ROOFZALMEN.
BOENTOET KOETJING. Zie ACALYPHA HISPIDA.
!
BOENTOET TIKOES (mal.). Zie HELIOTROPI;
UM.
BOEÖ.„JEen negeri in het district Lintau (gew.
reörg7l913), der onderafdeeling Fort van der Capellen, afdeeling Tanah Datar, Sum. Westk.; te
voren een laras der onderafdeeling Lintau cn Boeo
en standplaats van een controleur b/h B.B. Boeo
'
is bekend door de fraaie marmergrot in het ge
bergte, dpt de zeer schoone vallei van Boeo scheidt
van Fort van der Capellen. De grot ligt 11/2 K.M.
ten W. van Boeo; zij strekt zich uit tot de weste
lijke zijde van het genoemde gebergte. Een beek,
de Ajer Pangian, stroomt er door; bij laag water
kunnen personen, die niet tegen groote vermoeie
nis opzien, de geheele grot (eenige kilometers lang)
doorwaden en doorkruipen; valt echter aan de
westzijde van den berg een hevige vegen, zoo kan
deze tocht levensgevaarlijk zijn. Lauwe kiezelzuur
houdende bronnen in de grot hebben hier en daar
de wanden en den bodem van het koepelvormige,
groote gewelf met terrassen, terrasjes cn rimpeltjes
vormende kiezelzuurlagen bedekt, waardoor de grot
zéér interessant is. Boeo is door een goeden grind
weg via Sitangkai, verbonden met Fort van der
Oapellen (371/,, K.M.), in n.lijke richting met
Paja Koemboeh (ruim 40 K.M.) en in z.lijke richting,
via Tancïjoeng Ampaloe (bijna 26 K.M.) met Si!
djoendjoeng (nog 201/., K.M. verder). Boeo was in
den tijd der Minangkabausche vorsten een belang
rijk landschap als zetel of invloedsfeer van den Radjo Adat (TJB.G.. dl. LV, 1913, bl. 245). In 1908
u
werd de besturende ambtenaar tijdens dcTwbelingcn
■ [
tegen de invoering der directe belastingen door lie
den van Loeboek Djantan (Lintau) te Boeo ver
moord, en werd zijn lijk met de oude eontroleurswoning door de opstandelingen verbrand. Dicht bij
!
de plek waar de woning stond is een pasanggrahan
gebouwd. ■■
BOEOET. Zie EEKHOORNS.
BOEOL. Zie BWOOL.
BOEOLSCH. Zie GORONTALEESCHE TALEN.
BOEPATI, oudtijds benaming van den stadhouder
(het provinciehoofd, den toemenggoeng) van het
'
Mataramsche rijk in de verschillende gewesten van
Java en Madoera, thans benaming van den regent
i
op Java en Madoera (zie BESTUUR, C. 2°.)
Hiervan is afgeleid keboepatèn, regentschap ern-egentswoning.
BOER NI TELONG. Deze vulkaan, 2024 M. hoog,
II
verheft zich op de zuidwesthelling van het oudere
vulkanische Geureudong-massicf ten noorden van de
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Laut Tawar, Atjèli, cn bezit een nog werkzamen
krater. De laatste uitbarsting schijnt in 1856 te heb
ben plaats gehad; de zeer moeilijke beklimming kan
alleen van de zuid oostzij de plaats hebben. Teekening in Jaarverslag 1910 van den Topografischen
dienst.
BOERANGRANG. Aan den top van dezen 2063 M.
hoogen, op de grens van de Preanger met de afdeeling Krawang zich verheffenden, fraaien onwerkzamen vulkaankegel, is een duidelijke ringwal te
zien, die naar N.W. in een breed dal uitloopt; in
vroeger tijd zijn door den B. enorme slikstroomen
geleverd, die tot nabij Poerwakarta te vervolgen
zijn (Verbeek, Java, 469, 738). De berg ligt vlak
ten W. van den Tangkoeban Praoe en binnen eenzelfdcn nog ouderen nngwal. De hellingen van den
Boerangrang zijn steil en grootendeels met dichte
wouden bedekLa^-'^
BOERENG of BONTOD. Javaansche namen voor
een waterhoentje, Gallicrcx cinerea; het gewone wa
terhoentje, Gallinula orienlalis, heet op Java Pro of
Opcl-opellan, op West-Sumatra Tiocng-ayer. Amaurornis 'phomicura wordt Sri-bombo genoemd. Op
Sumatra heet de laatste soort Roea-roca, op OostSumatra bij de Maleiers Roa-roa.
BOERLAGE. (JACOB GIJSBERT), gcb. te Uit
hoorn, 18 Nov. 1849, overleden te Ternale, 25 Aug.
1900. Na aan de Leidsche Universiteit zijne studiën
volbracht te hebben, promoveerde hij 2 Juli 1875 in
de wis- en natuurkunde op een proefschrift, getiteld:
Bijdrage tot de kennis der houtanatomie. Van 1876
tot 1880 leeraar in de Natuurlijke Historie, eerst aan
de Kweekschool voor Onderwijzers te Amsterdam,
vervolgens aan het Gymnasium en de Hoogcrc Bur
gerscholen te Dordrecht, werd hij in 1881 aange
steld als Conservator bij ’s Rijks Herbarium te Lei
den. Ti), deze betrekking maakte hij in 1888 een korte
studiereis naar Indië. In 1891 werd hem het onder
wijs in de Indische Boomllora aan de Rijks-alumni
voor het Bosch wezen opgedragen, terwijl hij in 1894
tot onder-directeur der genoemde inrichting en pri
vaatdocent aan de Leidsche Universiteit werd be
noemd. In 1896 liet hij zich door den tocnrnaligen
directeur van ’s Lands plantentuin te Buitenzorg,
Dr. M. Trcub, overhalen, naar Java te gaan om te
Buitenzorg de reeds lang vacante plaats van chef
der late afdceling van genoemde Plantentuin te ver
vullen. Tijdens een reis in de Molukken door malaria
aangetast, overleed hij teTernateden 25 Aug. 1900.
Over zijne geschriften, zie BOTANISCHE LI
TERATUUR,
BOEROE. Land b e s c h r ij v i n g. Eiland ten
westen van Ccram en Am bon gelegen, van welke
eilanden liet gescheiden* is door Straat Manipa of
Boeroe, tusschcn 3° 3' en 3° 52' Z.B. en 125° 57' cn
127° 15' O.L., en behoorende tot de residentie Amboina. Het beslaat eene uitgestrektheid van 9599
K.M.2. De kust wordt bijna geheel door koraalrif
fen omgeven. Veilige ankerplaatsen zijn zeldzaam;
vermelding verdient o.a. de ruime baai van Kajeli.
Aanzienlijke gedeelten van de kust zijn vlak, zoodat
men een zandstrand of raangrovebosschcn aan
treft. Hier en daar echter bereikt het bergland met
steile rotswanden de zee, vooral in het Zuiden. Aan
de riviermondingen vindt men kleine alluviale
vlakten; overigens begint meestal dicht achter de
kust het heuvelland, dat in het Noorden zijn grootst e
breedte bezit. De bouw van het bergstelsel is nog niet
in alle opzichten duidelijk. Over ’t algemeen schijnen de toppen zich slechts weinig boven hun omge
ving te verheffen (in het midden tot ± 1100 M.)
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BOEROE,
Hoogere toppen vindt men o.a. in hot N.W., waar de
Kapala Moelang 2060 M. (volgens Verbeek 2175 M.)
bereikt en ten Z. van Kajeli (Batoe Boea, 1410 M.).
Geologisch is van Boeroewat meerbekend dan van Ceram, waarmede het wat ouderdom betreft schijnt overeen te komen ;de onderzoekingen van K. Martin en
vooral later die van J. Wanner hebben daarover licht
verschaft. De oudste gevonden sedimenten behooren
tot de midden-Jura; verder zijn boven-jurassische,
cretaceische, eocene en pliocene sedimenten bekend
geworden, terwijl mioceen schijnt te ontbreken. Op
vallend is dat zooveel kalksteen (van zeer verschillen
den ouderdom) aan den opbouw van het eiland deel
neemt. (Zie Verbeek, Molukkenverslag, p. 561 met
verdere literatuur). Tal van kleine riviertjes ontlas
ten zich aan de n. en z.kust; onder dezen kan alleen
de Waë Apoe of rivier van Kajéli belangrijk ge
noemd worden, daar zij tot 2 dagen stroomopwaarts
voor kleine prauwen bevaarbaar is. Vermelding ver
dient ook de Waë Nibe, die de afwatering vormt van
het midden in het eiland gelegen, kleine meer van
Wakolo (juister: Rana-meer). In den drogen moes
son verdwijnen de riviertjes of blijven slechts klei
ne beekjes over; in den regentijd treden zij buiten
hare oevers; op vele deelen van de kust doen zij
moerassen ontstaan. Zulke moerassen, met sagobosschen overdekt, vindt men vooral in de distric
ten Kajéli en Lisela.
In den W.moesson heerscht op Noord-Boeroe re
gen, op Zuid-Boeroe droogte; in den o.-moesson
heeft het tegenovergestelde plaats. De belangrijkste
voortbrengselen zijn zeer deugdzame houtsoorten,
waaronder Melaleuea Leucadendron van welke de
bekende kajoepoetih-olie gestookt wordt, sago,
gierst, damar, rotan en tabak: koffie schijnt er ook
best te tieren. Onder de dieren noemen wij tamme
buffels, door het Gouvt. vroeger aangefokt, en wilde,
dio waarschijnlijk daarvan afstammen, herten, hertzwijnen, wilde zwijnen, schildpadden, kasuarissen en
papegaaien.
Kajeli, weleer de zetel van het bestuur, ligt aan do
z.o.-zijde van de baai en in de als ongezond genoem
de vlakte van Kajéli, dio in den omtrek der baai
moerassig en met kajoe-poetih-, sago-, kokos- en
djatiboomen bedekt is, terwijl zij meer landwaarts
in een open en vlak terrein vormt mot voor vor
schillendo cultures zeer gcschikten grond. Kajeli,
Namléa en Djikoemerasa (op de Noordkust) zijn do
plaatsen waar de kajoc-poetiholie bereid wordt. In
de omstreken dier plaatsen treft men een 500-tal
distilleorinrichtingen aan, meest allo in handen
van Chineezen en Soelaneezon.
JJevolkin g. De oorspronkelijke bevolking
van Boeroe, schijnt nauwverwant aan de bevolking
van West Cerarn. Zie CERAM. Zij bewoont meer
het binnenland van het eiland en, waar hare leden
nog heidenen zijn, worden deze vaak mot den naain
Alfoercn aangeduid. Ten onrechte, want zich zelf
noemen zij zich niet aldus. De kustbevolking be
staat grootcndeels uit lieden van uitheemschen oor
sprong: Soelaneezon, Bootonneezen, Galelarcezen,
Amboineczcn, enkele Arabieren, Chineezen en Ambelauers, voorts uit gekerstende en geïslamiseerde
Boeroeneczon en enkele heiden Boeroeneezcn. Vol
gens do laatste gegevens der militaire exploratie
in 1013 wordt do bevolking van Boeroe geschat op
13.000 zielen: t. w. heid en-Boeroeneezcn 6000,
Mohammedanen 4500 en Christenen 2500. Het zie
lental moet evenwel volgens don laat sten aanslag
der belasting (n.1. dio van 1915) beduidend grootor
zijn en zal wel op 20.000 mogen gesteld worden. Do
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Christenen wonen hoofdzakelijk in hot Masarete’sche
en aan de Zuidkust ten Westen van de Wa Mala,
voorts te Kajeli en te Wa Potih en nabij deze plaats.
Twee zendelingen een op de N.-kust te Namlea en
een te Tifoe hebben de leiding van het zendingswerk.
De Mohammedanen (slammen) treft men ’t meest
aan in het Kajelische en in enkele strandkampongs
als Wa’Msisi, Oki, Namrolé, Waimala.
Do kustbevolking woont in kampongs bijeen,
waarvan het aantal huizen afwisselt van enkele
woningen tot 40, 50 of meer. De nederzettingen der
heiden bevolking van het binnenland ------hoema’
lolin’s — bestaan uit 3 tot 15 huizen, gemiddeld
5 a 6. Als regel zijn de huizen in de hoema’lolin ge
bouwd om de hoema’tita, het voor de dóórtrek
kende vreemdelingen bestemde huis.
De eigenlijke bevolking van Boeroe bestaat uit
116 verschillende stammen, die omtrent hun oor
sprong ieder hun eigen legende hebben, en ieder hun
eigen gebied, hoezeer ook deelen van stammen soms
in gebieden van andere stammen wonen, jazclfs in
de hoema lolin’s vaak leden van verschillende stam
men verblijven.
De stammen zijn weer ondervcrdeeld in een aan
tal familiën naar het aantal zoons, dat de stamvader
of stammoeder had. Aan het hoofd van den stam
staat een stamhoofd, dat oorspronkelijk den titel
had van géb’ha (groote man), doch thans dien van
mat’léa of matgoegoel. De waardigheid van stam
hoofd is volgens do adat erfelijk en gaat over op den
oudsten zoon. Hot stamhoofd wordt in do uitoefe
ning van zijn ambt bijgestaan door een parwisie en
(of) een èmrimo (namen van Portugeeschen oor
sprong) die hij zelf kiest: zij brengen bevelen aan de
bevolking over, waken voor de goede uitvoering
daarvan, enz.
Aan hot hoofd der familie staat het familiehoofd,
evenzeer volgens de adat erfelijk. De familiehoof
den zijn echter geen eigenlijke bestuurders, doch
slechts vertegenwoordigers van de familie, die te
waken hebben voor hare bezittingen.
Een eigenlijken adel kent men niet. De hoofden,
ook die der familiën, hebben eenigo bizondero
rechten, maar hunne kinderen niet; deze worden
door de overige leden der bevolking als gelijken
beschouwd.
Ook op de kustplaatsen heeft de bevolking, voor
zoover zij tot do Bocroescho stammen behoort,
hare hoofden evenals do bevolking van het binnen
land. Do vreemdelingen hebben hun eigen hoofden.
In een enkele kampong telt men dan ook gewoonlijk
meerdere hoofden. Alleen in enkele plaatsen, zooals
Wa Ploöe, Bara en Wa’ Msisi, kent men een kapala
kampong, die het gchcclo dorp bestuurt.
Boven de stamhoofden staan do regenton. Booroe
is verdeeld in do regentschappen of districten Kajeli,
Liliali, Tagalisa, Wa Potih, Lisela, Fogi, Bobo, WaToeren, Wa’Msisi, Mosarete, Namrolc, Oki, Loomara
en Wa Eno. De regenton worden door do bevolking
gekozen, door het Europecsch bestuur (civiel gezag
hebber te Namlea) aangesteld on door den resident
van Amboina bevestigd. Zij hebben vorschillendo
titels: dio van Kajeli en dio van Masarote den titel
van radja, dio van Lisela, van Fogi, van Bobo en
van Wa Tooren den titel van patih, do anderen den
titel van Orang kaja. Hoewel do waardigheid van
regent niet in een bcpaaldo lijn erfelijk is, wordt ge
woonlijk echter een zijner zoons of bij ontstentenis
een zijner naaste familieleden tot opvolger gekozen.
De Boeroences wordt gezegd to zijn achterdochtig
en lougcnachtig, over ’t algemeen niet moedig, vol22
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slagen gebrek te hebben aan energie doch dienten
gevolge ook goedaardig te zijn, voorts uiterst on
zindelijk op dorp, huis en lichaam.
De Boeroeneczen zijn over ’t algemeen klein
van gestalte, doch goed gebouwd. Het hoofdhaar
wordt gedragen zooals ieder ’t mooiste vindt, doch
gewoonlijk lang, en dan door de mannen in den
hoofddoek opgebonden, door de vrouwen in een
wrong gedragen.
De mannen dragen baadje en broek, de vrouwen
sarong en kabaja; Christenvrouwen sarong en de
lange Ambonsche kabaja. Alleen als de mannen op
jacht gaan, in het water moeten werken of in ’t al
gemeen eenigen inspannenden arbeid hebben te
verrichten, dragen zij geen ander kleedingstuk dan
een schaamgordcl.
Hun wapens zijn lans, klewang en geweer. De geweren zijn op Boeroe echter weinig in aantal: de
munitie wordt ingevoerd.
De woningen der Boeroeneczen bestaan uit
woonhuis en keuken. Het woonhuis telt gewoon
lijk een slaap- en een zitkamer. Het staat niet op
palen; de keuken daarentegen wel. De omwanding
en het dak bestaan uit boombast of uit atap. De
deuropening is gewoonlijk vierkant, iets meer dan
mansbreedte, maar veel minder dan manshoogte en
wordt gesloten door een verschuifbaar of draaibaar
stuk boombast. Vensteropeningen vindt men slechts
in zeer weinige huizen. — De woningen der Christe
nen en Mohammedanen tellen behalve het zitvertrek
een of meer slaapkamers, meermalen ook een voorgalerijtje. Van die woningen bestaat het dak uit
atap, de omwanding uit atap of gaba, soms uit
planken, vaak ten deele uit steen of karang. De
deur is van hout en draaibaar. Gewoonlijk hebben
die huizen vensters.
In de woningen is het huisraad schaarsch: een
paar rustbanken met kussens of houten rollen, man
den, potten, ijzeren en aarden borden. Lampen vindt
.
men betrekkelijk weinig.
'y • f Huwelijk in den stam is verboden. De meisjes
- y 't' worden gekocht, vaak al kort na hun geboorte, niet
, door even oude of weinig oudere jongens, maar door
volwassen mannen, zelfs grijsaards. Zoodra de ge
slachtsrijpheid is in getreden, wordt het huwelijk
gevierd. De vrouw gaat over naar den stam van
denman. Gewoonlijk bedraagt de koopprijs ƒ200.—
a / 250.—, soms ook meer, zelfs / 000.— Den huwclijkscandidaat wordt opgegeven, in welke goe
deren hij moet betalen. Die goederen worden door
den geheelen stam van den huwelijkscandidaat op
gebracht. Is bij de voltrekking van het huwelijk de
koopsom nog niet geheel voldaan, dan blijft het
meisje bij hare ouders, trekt haar man bij dezen in
en helpt hij hen in het bewerken der velden, het ja
gen enz. Veelwijverij is geoorloofd en komt ook vrij
veel voor. Afzonderlijke woningen voor de aldus ge
vormde harems of afzonderlijke vertrekken voor
iedere vrouw vindt men echter niet. Allen wonen
gezamenlijk met hunne kinderen en gemeenschappelijken echtgenoot samen. Overspel schijnt echter
nog al vaak voor te komen; bij ontdekking wordt het
gestraft, met een boete. Ook schaking van getrouw
de vrouwen komt meermalen voor. De straf, welke
op dit feit staat, is, indien de beleedigde echtgenoot
zijn vrouw wil terugnemen, dat zij wordt terugge
zonden met eene boete, welke wordt voldaan in
kleedingstukken. Wcnscht echter de vrouw niet te
rug te koeren en wil ook de schaker geen afstand
van haar doen, dan moet de bruidschat worden te
rugbetaald of een andere vrouw, uit den stam van

den schaker, in ruil voor de geschaakte vrouw wór
den gegeven. Bij kinderloos overlijden der vrouw
gaan de goederen der bruidschat voor de helft terug
naar den stam van den weduwnaar. Bij kinderloos
overlijden van den man gaat, als de vrouw naar
haar eigen stam terugkeert, de geheele bruidschat
naar zijn stam terug. Huwt de vrouw echter een
anderen man uit den stam van haar overleden echt
genoot, dan blijft de geheele bruidschat in haren
stam, doch wordt ook geen nieuwe bruidschat be
taald.
Bij de geboorte van kinderen hebben geen bizondere plechtigheden plaats. Dochters zijn weinig
in tel. Toch bevindt de vrouw zich niet in een posi
tie van onderworpenheid. In het dagelijksche leven
staat zij meer naast dan onder den man. —
Ook bij de heiden Boeroeneczen komt besnijdenis
door incisie voor. Zij heeft plaats, wanneer de kna
pen ongeveer 12 of 13 jaar oud zijn. Tevens worden
dan de tanden voor de eerste maal gevijld. Bij de
meisjes gebeurt dit, zoodra zij de eerste menstruatie
hebben gehad.
De begrafenis heeft een a andcrhalven dag na het
overlijden plaats. Het graf is ^ 1 M.diep en zoo lang,
dat de overledene op den rug daarin kan worden
gelegd. Het graf wordt met steenen belegd. Eenige
dagen na de begrafenis wordteen feest gegeven, dat
3 k 4 dagen duurt. — Iemand kan echter bij zijn
leven te kennen geven, dat na zijn dood zijn hoofd
moet worden opbewaard. Dan wordt het lijk op een
stellage in het bosch neergelegd, totdat liet vleesch
geheel is verteerd; daarna wordt het hoofd gehaald
en in de rivier of beek gewasschen en daarna in do
hoema sikit (zie hieronder) bijgezet, als wanneer ook
het doodenfeest wordt gegeven.
Do heiden Boeroences gelooft aan een Opper
wezen, schepper der wereld (Oppo Lebih Snoclat).
Dit opperwezen is echter te hoog verheven om zich
persoonlijk met de mensehen in te laten. Hij wordt
dan ook niet rechtstreeks vereerd of aangeroepen.
Meer op den voorgrond staat de vereering van een
aantal geesten, goede en kwade maar meerendeeLs
kwade, en van de zielen der voorouders. Aan deze
geesten en zielen van afgestorvenen wordt bij be
paalde gelegenheden, als bij ziekten, na afloop van
den rijstoogst enz. hulp gevraagd, dank betuigd en
geofferd. De vereering der zielen der afgestorvenen
komt vooral tot uiting in het offeren aan de hoof
den van afgestorvenen, welke daartoe worden opbe
waard in de hoema sikit of hoema kolt, kleine af
dakjes op twee of vier stijlen ter lengte van
2 M.
met, boven in, een zoldertje van bamboe’s, welke af
dakjes men vindt in de hoema lolins, in de tuinen,
in het bosch of bij dc graven. Op het zoldertje be
vinden zich, op borden neergelegd, de hoofden. Daar
worden ook de offers, bestaande uit alles wat men
meent dat de afgestorvenen aangenaam kan zijn,
als eetwaren, lijnwaad, wapens, gebracht en neerge
legd.
Dc volksvermaken bestaan vooral uit muziek,
zang en dans. Dc muziekinstrumenten zijn o.m. do
tifa (een trom), de viool,de mondtrom, en de tatüboewan boekoe, een langwerpige bak met 12 gongs,
elk een anderen Loon aangevende, welke met 2 stok
ken worden geslagen. Behalve den krijgsdans, tjakalele, kent men nog het menari, een dans van vreemden (Ambonschen) oorsprong. Van inheemschon
oorsprong is deinga’foeka (lied van het eiland), een
gezang dat wordt gezongen door mannen en vrouwen gezamenlijk, onder begeleiding van hot slaan
op de tifa. Legenden vormen den inhoud dezer
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inga’ foeka’s. De melodiën zijn eentonige recita
sloten de hoofden den 4en Oct. 1057 een verdrag
tieven, waarvan dezelfde regels tot in het onein
met haar, waarbij o.a. bepaald werd uitroeiing der
dige worden herhaald.
nagelbosschen en hot overbrengen der hoofdplaat
Genotmiddelen zijn het sirihkauwen, het rooken,
sen van Boeroe naar de baai van Kajéli, waar een
het, vooral door vrouwen, pruimen en het drinken
fort, het nog bestaande fort Defensie, werd gebouwd.
van sagoweer. Misbruik van dit laatste komt niet
De hoofden met de Mobammedaansche bevolking
vaak voor.
vei’huisden naar Kajc-li, doch behielden zeker gezag
De Boeroeneezen beoefenen voornamelijk den
over de bevolking in de binnenlanden. Deze binnen
landbouw, welke intusschen nog op lagen trap staat.
landen waren langen tijd slechts weinig bekend. De
Verbouwd worden kasbi, pataten, gierst, rijst,
reis van Prof■_.!£.-Martin Jn-i 892 kwam voor ’t eerst
tabak, suikerriet, aardnoten, in Masarétc ook aard
onze kennis daarvan vermeerderen. In de jaren
appelen. Sawahs kennen zij niet, alleen ladangs.
1909—1913 is Boeroe geëxploreerd en wel eerst door
Hoofdvocdingsmiddelcn zijn sago, kasbi en pataten
den heer J. H. W. v. d. Miesen en daarna door den
en daarna rijst en gierst. In de vlceschvoeding voor kapitein v/d Generalen staf K. F. E. Gerth van Wijk.
zien zij door de jacht op buidelratten, wilde zwijnen
Deze laatste legde het resultaat zijner bevindingen
en herten, vischvangst en teelt van tamme varkens.
neder in een nota aan de Ind. Reg. van 6 Maart
Uit de bosschen halen zij rotan en darnar, die zij aan
1914, waaraan dit art. grootendeels is ontleend.
handelaren aan de kust leveren in ruil voor goede
Bestuur en rechtswezen. Het eiland vormt
ren, kleedingstukken enz.
met Ambelau (Amblaoe) de onderafdeeling Boeroe
De kustbevolking, Christenen en Mohammeda
der afdeeling Amboina onder een gezaghebber bij het
nen, zooals ook de Christenen in het binnenland,
Binncnl. Bestuur, die te Namlea gevestigd is en aan
leeft op nagenoeg dezelfde wijze als de Boeroenecsche
wieh een posthouder is toegevoegd met standplaats
heiden bevolking. Eenige Christcnnegorijen aan de
Tifoe aan de Zuidkust van het eiland. Namlea
Zuidkust en in het Masarete’sche bezitten klapper ligt aan de N.O. kust van de baai van Kajeli en
tuinen. De bevolking aan de Noordkust houdt zich
is het beginpunt van een weg, die langs de noord
grootendeels bezig met het stoken van kajoepoetihkust van Boeroe loopt. Wat het rechtswezen betreft,
olie, verder met tuinbouw, handel en vischvangst.
voor Boerce geldt het in de residentie Amboina
De handel is in handen van enkele Chineezen en
van kracht zijnde reglement op het rechtswezen.
Arabieren en nagenoeg geheel geconcentreei’d te
De civiel gezaghebber te Namlea is tevens magis
Djikoe Merasa en Kajeli. Op do Zuidkust is hij in
traat. Een raad van hoofden berecht alle misdrijven.
handen van enkele Ambelauers en een paar hadji’s en
Verschillende overtredingen worden door den matlea
zelf berecht: de door hem opgelegde straffen zijn
voorts van eenige Chineezen. Oki, Namrole en Tifoe
zijn de centra, waarvan Tifoe het belangrijkste is.
echter geen andero dan berisping of boete.
Uitgevoerd worden kajoepoetih-olie, damar, ro
Literatuur : T. J. Willer, Het eiland Boeroe. Am
tan, hertenhuiden en -hoorns; ingevoerd lijnwaden,
sterdam 1858; G. A. Willeen, Bijdrage tot de kennis
der Alfoeren van het eiland Boeroe in Verhand’ Bat.
snuisterijen, borden, Siamccscho rijst, gedroogde
Gen. XXXVIII (1875); Riedel, Do sluik- en kroes
visch. Do jaarlijks te uitvocr van de kajoepoctih-olio
harige rassen ’s Grav. 1886, bl. 1 vlg.; K. Martin,
bedraagt ± ] 250.000.
Reisen in den Molukken, Leiden 1S94, bl. 251 vlg.;
De goederen worden verscheept en aangevoerd
J. Wanner. Zur geologie und geographie von West
door de K. P. M. stooiners, voorts door Manda reeBuru. Neues Jahrbuch fürMineral. etc. Beilagcband
sche prauwen.
XXIV 1907 p. 133—160; Joh. H. W. van der Miesen
Rechten op den grond. Het grondgebied der
„Het eiland Boeroe en de zending”, in „Lichtstralen
stammen is verdeeld overeenkomstig het aantal familiën, waaruit zij bestaan. Op het gebied van elke
op den Akker der Wereld”, 4e Jrg. 3e aflev. 1S9S;
familie hebben alle leden van die familie gelijke
Dezelfde in Med. v. hctNcd. Zend. Genootschap 46,
1902 en in T. A. G. 1908 en 1909; Berichten Utr. zen*
rechten. Het hoofd der familie is echter degene, die
in zake het gebruik door de verschillende leden der
dingsvereeniging Octobcr 1910. —
=i*, f *ïï ■ '
BOEROE. Een eilandje, gelegen in de Malakafamilie van den grond beslist en de noodigc rege
passage, tusschen P. Wè cii, Pcdro-punt, en behoolingen treft in zake den aanleg van ladangs, het ha
rendc tot do onderafdcoïing Oelcö Lhcuë van do af
len van damar, het sago kloppen uit hoornen, het,
jugen enz. Op het gebied eencr familie hebben de le deeling Groot-Atjóh. Sinds 1881 is er een kustlicht,
in zijn tegen woord igen vorm 19 M. hoog en zicht
den van andere familiën, zelfs van den zelfden stam,
baar tot op 13 zeemijlen. ^ <" '*
geenerlei recht. Aan vreemdelingen kunnen de gron
BOEROEMON. Zio BAROEMON.
den nooit verkocht worden. Wel kunnen gronden
BOEROENG. Mal. woord voor vogel, en tor on
met de daarop voorkomendo damarboomen of
derscheiding vaak bij vorschillondo vogelsoorten ge
vruehtboomen tijdelijk tegen zekere retributie aan
plaatst.
vreemdelingen worden verhuurd.
BOEROENG BAJAU. Zio BETET.
Om het recht aan te geven dat een stam, een fa
BOEROENG BINDALO. Zie TIMAI-TINGGIH.
milie of een bepaald persoon op een bosch, tuin, doe
BOEROENG BIROE. Zio MENINTING.
soen of zekere boomon uitoefent, worden bij dat
BOEROENG-BOOI. Zio TRENDASAN.
bosch, dien tuin, die doesoen, die boomen tcckcns,
BOEROENG-DALIEMA. Zio MANOEK-MAsasi, geplaatst.
NJESEP.
Wat de taal op Boeroo betreft zie het art. BOEBOEROENG DAOEN. Naam op Sumatra voor een
ROE’SCH.
Bladvogel, Chloropsis iclerocephala.
Geschiedenis. Boeroo zou ongeveer 1510
BOEROENG DARA LAOET. Javaansche naain
onder het gezag der vorsten van Ternate geraakt
voor ceno Muskaatduif-soort, Myristicivora bicolort
zijn, waarna do Islam voet op liet eiland begon to
op West-Sumatra Dara-laoct. Op do Aroe-oilandon
krijgen. Toon in 1652 de O. I. Cie. mot den Sultan
heet hij Verjau, op de Kei-eilandcn Walor en op Govan Ternate een contract had aangegaan tot uitroei
ram Woetiean. Myristicivora luctuosa heet op Celoing der nagelboomen op liet eiland, kwam het in op
bes Pootieja.
stand tegen den Sultan. Door do Cie. onderworpen
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BOEROENG DEWATA—BOETOEN.

BOEROENG DEWATA. Maleische naam voor
paradijsvogels.
BOEROENG-DJANTOENG of PIDJANTOENG.
Collectiefnaam door do Maleiers op West-Sumatra,
aan honingvogels van het geslacht Arachnothera
gegeven, terwijl de Soendaneezen hen bestempe
len met den naam Klatjes en de Beadjoe-dajaks op
Borneo hen Talasak noemen.
BOEROENG-GADING. Zio BOEROENG-KIEKI-RIMBOE.
BOEROENG-GAJA. Zie BANGO.
BOEROENG GOENTING. Naam op Ceram voor
Fregatvogels.
BOEROENG GREDJA. Inlandscho naam voor de
ringmusch van den Archipel, Pa-sser montanus
saturatus, die iets kleiner is en aan de flanken veelal
een bruinachtiger tint heeft dan de Europeesche;
deze vorm komt eveneens op Formosa en in Japan
voor.
BOEROENG HANTOE. Zie UIL.
BOEROENG-KALADI. Zie BAMBANGAN.
BOEROENG-KAMBING. Zie BANGO.
BOEROENG-KAPAS-KAPAS. Zie BENTET.
BOEROENG-KASOEMBA. Zie KASOEMBO.
BOEROENG KIEKI. Zie ANGKA-ANGKA.
BOEROENG KIEKI RIMBOE. Naam door Ma
leiers uit do omstreken van Padang aan een rhinocerosvogel, Anorrhinus galeritus gegeven, bij de Ma
leiers in Oost-Sumatra Klihingan; wordt op Sumatra ook Toko en Boeroeng-gading genoemd.
BOEROENG KODOK. Naam in West-Sumatra
voor eene Gaai-soort, Platylophus coronatus.
BOEROENG KOEMBANG. CoUectief-naam in
West-Sumatra voor honingvogels uit de geslachten
Aethopyga en Chalcostetlia. Zie TANGGO LIPPO.
BOEROENG-MAS. Zie DOENEJ.
BOEROENG MATA MERA. Zio TANGGO LIPPO.
BOEROENG-MATI-AROE. Zie ATOEDA.
BOEROENG-MATI-HITAM. Zie DOBERA.
BOEROENG-MATI-KAWAT. Zie OEAN.
BOEROENG-MATI-KEPPENG. Zie GOBGOBI.
BOEROENG-OEDANG. Zie RADJA-OEDANG.
BOEROENG-OONDAN. Zie INGGANG-PAPAN.
BOEROENG-PALANO. Zie PIPI-LOEREJAN.
BOEROENG-PAPA. Zie BENTET.
BOEROENG-POEDING. Naam op Sumatra voor
een Tiraah'a-achtigen vogel, Mixornis gularis; eene
andere soort, Timalia pileata, wordt op Java Dawit
of Gogo-slite genoemd.
BOEROENG POETJONG. Zie TJANGAK.
BOEROENG SAMPIE. Zie GIERZWALUW.
BOEROENG-SIANG. Zie FOEHR.
BOEROOENG-SNIP. Zie SNIPPEN.
BOEROENG-SWANGI. Zie PANGANC-KAKO.
BOEROENG TAHOEN. Zie AHLO.
BOEROENG-TAMPO-PINANG. Maleische naam
op Sumatra voor een gekuifde groengekleurde hapvogel, Calyptomena viridis, op West-Sumatra Oelahoelah-daoen. Komt ook op Borneo en het Indische
vasteland voor. Zie HAPVOGEL.
BOEROENG TAROEM. Naam op Billiton voor
een blauwe vliegen vangersoort, Ilypolhymis azu
ren. Tehitrea affinis heet aldaar Boeroeng tali ke«pong en Rhipidura javanica Gandarassi. Zie VLIE
GENVANGER.
BOEROENG TIKER. Maleische naam voor Metopidius indicus, een tot de Parridae behoorende
vogel; deze wordt op Java ook andjing andjingan
genoemd.
BOEROENG TIKOES. Zie VLEERMUIZEN (IN6EKTENETENDE).

BOEROENG TJABE. Maleische naam voor Dicaeum flammeum. Zio HONINGVOGEL.
BOEROE’SCH. Volgens den zendeling H. Hen
driks zouden op Boeroe vier onderling nauw-verwan
te dialecten gesproken worden; daarvan zijn het
Boeroesch van Kajeli en vooral dat van Masarète
eenigszins nader bekend geworden. De taal staat het
naast aan de Ambonscke landstaal, (zie AMBONSCHE TONGVALLEN). Het klankstelsel is veel
minder verweerd dan dat der Ambonsche dialecten;
de p, ng, en ook de b, g, d, welke aldaar ontbreken,
komen hier nog voor; bovendien kent de taal eene,
oorspronkelijk uit w ontstane /, bijv. fatu, steen. Als
sluiters kunnen optreden k, t, n ; zeldzamer komen
l, r, s voor. Hierbij doet zich de bijzonderheid voor,
dat de k, t, n grammaticale waarde hebben gekregen,
zoodat een woord op n of t eindigende, nagenoeg zon
der uitzondering, steeds een naamwoord, maar een
op k eindigend woord steeds een werkwoord is (met
uitzondering van de van naamwoorden afgeleide
causatieven). Ook de op /, r, s eindigende woorden
zijn voor verreweg het grootste deel naamwoorden.
Evenals in het Ambonsch zijn de algemeen Mal. Pol.
aflcidings-suffixen geheel verdwenen; van de prefi
xen zijn enkele gespaard; nog levend schijnt het
causatieve prefix pa, (hier inden vorm ep), te zijn.
Ook komen nieuwere vormingen voor, aLs: cnmatun,
de dood, van mata, (Mal. Pol. malai), sterven; emlait,
gave, naast laik, geven; kakoil, put-emmer, van kot,
putten; terwijl ook de bovengenoemde sluiters t, n, I:
alleen eene dergelijke functie kunnen vervullen,
(bijv. teruk, het hoofd dekken, van terun = Jav.
tudung, hoofd-deksel). Bij de werkwoorden ontbreekt
thans elk spoor van vervoeging; alleen worden zij
somtijds voorafgegaan door een dor prefixen da of
du, waarvan het doel alleen schijnt te zijn, om be
paaldelijk liet enkel- en meervoud aan to duiden.
Ook een adjectief als praedicaat kan van deze voor
voegsels voorzien zijn. Bij de substantieven kan hot
meervoud onderscheiden worden door toevoeging
van (een oorspronkelijk meervoudig lidwoord) ro.
Eene genitief-bepaling gaat aan het bepaalde woord
vooraf; ook in vele samenstellingen, aLs: olon (hoofd)
-foton (haar), hoofd-haar. Soms kan het bepalende
woord evenwel volgen, bijv. gèba (mcnsch)-masi
(kust), mensch van de kust, kust-bewoner. Om onze
bezittelijke voornw. uit te drukken, is thans bij elk
substantief eene omschrijving noodig, als: (Masarètc): jako (ik) nau huma (huis), mijn huis; kai (gij)
namuk (rine (hij) nake, enz.) huma, uw (zijn, enz.)
huis, welke omschrijving ook in den genitief voorkomt: ama (vader) nake huma, vader zijn huis, het
huls van vader. Tot dusverre is de taal enkel spreek
taal gebleven, dus worden verhalen enz. alleen door
mondelinge overlevering bewaard; door de zende
lingen Ls het Latijnsche letterschrift ingevoerd.
Literatuur : E. J. Jellesma: „Woordenlijst van de
taal der Alifoeren op het eiland Boeroe, enz., Tijd
schrift Bat. Gen. v. K. en W. Dl. XXI (1875); H.
Hendriks: „Het Burusch van M&sarèto”; vgl. I. C.
G. Jonker: „Over de Eind-medeklinkers in het Rottineesch en Timoreesch”, Bijdr. T. L. en Vlk. v.
Ned. Ind. 7de Volgr. V (1906).
J. C. G. J.
BOERSIL. Zie MELIWIS.
BOESANG’SCH. Zie DAJAKSCH.
BOESSAN. Zie MOESANG AKAR.
BOETAH BOETAH (mal.). Zie EXCOECARIA
AGALLOCHA en HURA.
BOETOEK. Zie BAARDVOGEL.
BOETOEN (JAV., MAL., soisnd.). Zie BARRINGTONIA SPECIOSA.
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BOETON.
BOETON. Zelfbesturend landschap, behoorcndo tot hot gouvt. Cclebes en Onderhoorighedcn.
Het staat onder het bestuur van een sultan, die ech
ter zeer iD zijn macht wordt beperkt door een raad
van rijksgrooten, hadat. Het landschap wordt ge
vormd door het eiland Boeton met eenigc nabijliggcnde eilanden, van welke Mocna, Kabacna, beide
bewesten Boeton, en Wowoni, noordelijk van Boe
ton, de grootste zijn en uit de aan den vasten wal
van Celebes aan de zuidpunt van het Z.O.lijk schier
eiland liggende landschappen Polejang en Roembia.
Het landschap telt thans ^ 240.000 zielen.
In de 17e eeuw stond het landschap nu eens
onder de suprematie van Temate, dan weder onder
die van Gowa. Temate had er de oudste rechten:
het onderwierp Boeton reeds in 1580 en voerde
er den Islam in. De O.-I. Cio, welke door den Raad
van Indië Apollonius Scotte met Boeton voor het
eerst een contract sloot op 5 Jan. 1613, wist eerst
Gowa en daarna Temate uit Boeton te verwijderen:
Gowa in 1660 en 1667, bij uitdrukkelijk verdrag in
1667 toen Gowa, door Speelman geslagen, bij het
Bonggaaisch traktaat verklaarde af te zien van allo
aanspraken op de landen van Boeton; Temate in
1863 feitelijk bij gelegenheid der gebeurtenissen met
den sultan van Temate, koning Amsterdam. De ver
houding tusschen de Ge en Boeton bleef verder over
het geheel goed, behoudens de periode 1752—1766,
toen de betrekkingen waren afgebroken wegens do
tegen het bestuur van Boeton gerezen verdenking
van te hebben begunstigd het afloopen van een Nederlandsch schip. In 1824 trad Boeton toe tot het
vernieuwd Bonggaaisch traktaat, hetwelk bestemd
was in do plaats van het verouderd traktaat van
1667 tot grondslag te dienen van ons gezag in ZuidCclcbes en hetwelk omstreeks 1850 op zijn beurt
stilzwijgend ter zijde werd gesteld om plaats te makan voor afzonderlijke contracten met de verschil
lende landschappen. In 1851 werd de nieuw optre
dende sultan van Boeton, met eenigc moeite, over
gehaald een zoodanig afzonderlijk contract te slui
ten. In 1886 kwamen echter voor hot eerst bepaalde
moeilijkheden. De toen nieuw opgetreden bestuurder
toonde onwil in de afdoening van zaken. De Gouver
neur van Celebes moest met drie oorlogsschepen naar
Boeton komen, alvorens de sultan het hoofd in den
schoot legde. In 1897 en in 1901, deden zich weder
telkens teekenen van lijdelijk verzet voor. Op den
duur kon daarmede geen genoegen worden geno
men, en toen nu in Sopt. 1904 do sultan overleden
was en zich in 1905, bij do verkiezing van een nieu
wen bestuurder moeilijkheden voordeden, besloot
het Couv., bij gelegenheid van hot sluiten van een
contract met dien nieuwen bestuurder, aan de wenschon, welke hot dezen ten opzichte van dat contract
wildo to ltonnon geven, dennoodigon klem bij te zot
ten. In April 1900kwam een militair detachement van
75 man onder eon officier-civiol gezaghebber, op Boe
ton aan, tegelijk met een oorlogsschip en den Resident
ter beschikking van den Gouverneur van Celebes. Den
dag na die aankomst kwam het door het Gouvt. ver
langde nieuwe contract tot stand. Intusschen was nog
niet allo verzot hiermede ten einde. In Febr. 1907
moesten de sultan en zijne rijksgrooten wegons hun
ne tekortkomingen, na herhaalde waarschuwing
worden beboet. In Aug. 1907 moest een party, die
zich tegen registratie der bevolking verzotte, hard
handig tot rede worden gebracht. In Juli 1908 moest
op Moona tegen met onze inmenging ontovreden
personen worden opgotreden. In 1910 moesten eon
aantal hoofdon, die eon samonzworing hadden op
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touw gezet, worden gevat en verbannen. Dit tel
kens herhaald verzet kwam van de zijde van den
adel, die ons ingrijpen in de talrijke te zijnen voordeelo bestaande misbruiken met leede oogen zag.
Thans schijnt men zich echter in de nieuwe orde van
zaken te hebben geschikt. Den 16en Juli 1911 over
leed Sultan Moehamad Adiloerrahin. Tot zijn opvol
ger werd door het Gouvt. aangewezen de in Aug,
1911 door den hoogen adel van het landschap al»
zoodanig gekozen Mohamad Hoesain, broeder van
den in 1904 overleden Sultan, en tot dusver rijks
bestuurder. Na zijn aanwijzing legde hij de bekende
korte verklaring af. (Bijbl. Hand. St. Gen. 1913/14,
no. 345, 30.)
Literatuur. A. Ligtvoet, Beschrijving en geschie
denis van Boeton in Bijdr. Kon. Inst., 4e reeks, 13
(1878) p. 1—112; Dr. E. B. Kielstra, Het sultanaat
van Boeton, Onze Eeuw, 1908,4edeel; HetNederl.
zeewezen, 1913, blz. 40 en 80.
J ■' ? f ') • ) i h, , , ■-# ■ ;.
BOETON. Eiland ten z.o. van het z.'o.lijk scliiereiland van Celebes, tusschen 4° 25' en 5° 45' Z.B. en
122° 30' en 123° 30' O.L. Het is ongeveer 4225 K.M*.
groot. Het is aan de w.zijde door de niet zeer wijde
straat Boeton van het eiland Moena gescheiden. Het
eiland is zeer bergachtig en met bosschen bedekt, ^
^
waaronder ook djatibosschen (een paar duizend •
H.A.) worden aangctroScn. Het toppunt van het
eiland ligt in het N., het heet Kapala ogena en is
1151 M. hoog, de berg is met dicht oerwoud bedekt.
Dicht bij de zuidpunt vindt men het oude zeerooversnest Wasocëmba, dat door dikke muren van koraalkalkbrokken is omgeven, evenals het naburige
dorp Waboela. De bodem van Boeton levert niet
veel rijst, zoodat er veel invoer van dit artikel plaats
heeft; voor do voeding zijn verder maïs, bataten en
gierst belangrijk. Men kweekt er tabak, suiker en
wat koffie. Kokospalmen willen er maar matig voort.
De hoofdplaats Baoe Baoe (baoe = nieuw) ligt aan
de Z.YV.zijdo van het eiland aan den z.lijken ingang
van straat Boeton; ze is de zetel van den assistentresident der afdeeling Oost-Celebes en de residentie
van don sultan van Boeton, die er echter zeer ar
moedig leeft. De haven van Baoe Baoe ligt in een
mooie bocht, met goeden ankergrond, beschut door
de bergen van Moena, zoodat do schepen er ook in
den westmoesson veilig liggen. Men ziet er veel Boeginccsche, Makassaarsche, Mandareesche en Madoerceschc vaartuigen. De hoofdplaats wordt door de
stoomschepen der Pakotvaart maatschappij gere
geld aangedaan. Aan de oostkust dringt de zee ver
naar binnen in deKaling-tjoessoe(Kale-soesoe) baai,
genoemd naar eon havenplaats aan de noordzijde er
van ; zo heet ook Dwaalbaai. De bevolking van Boeton
is vermoedelijk nauwer verwant aan do To Lalaki,
To Mekongka en To Maronono van het Z. O. schier
eiland van Cclebes, dan aan de Boegineezon en Makassaren. Die bevolking is Mohammedaansch; zij
bestaat uit adel, volk on lijfeigenen, elko categorie
scherp van do andere gescheiden. Haar hoofdmiddelon van bestaan zijn handel en scheepvaart, waar
voor do benoodigdo prauwen op hot eiland zelf ge
maakt worden, on vischvangst. Er bestaat op Booton
ook eon koporsmecd- een vlecht en een weefnijver
heid. Do uitvoerartikelen, voortbrengselen van Boe
ton, zijn hoofdzakolijk: tripang, schildpad, koffie,
was, agar-agar, bingkoeroo-wortels, sagobast, paarlon, buffelhuiden en hoorns, haaivinnen en ruwe
katoen; do voornaamste invoerartikelen zijn rijst,
opium, ijzer- en aardewerk, en Europeesche garens
en lijnwaden.
Literatuur. Beschrijving en geschiedenis van Boc-
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ton, door A. Ligtvoet. met kaart, in de Bijdr. Kon.
.
lust, 4c reeks, II (1S7S) p. 1—112; Dr. J. Elbcrt,
{//" !? \3 Die Sunda Expedition, 1911, I, blz. 175—225.
- vBOETON (STRAAT), tussclien Boeton en Moena
' is de gebruikelijke vaarweg der stoomkustvaart rond
de Z.O.punt van Celebes, omdat straat Tioro, welke
\S4—* langs den wal loopt, te weinig bekend is. Voor grootere zeilschepen is deze straat niet geschikt, deze
moeten beO. langs Boeton houden. Bij den Z.lijken
ingang liggen het Noord-, Midden- en Zuideiland,
voor den N.lijken ingang, het eiland Wowoni. De
straat is breed, behalve in het Z. gedeelte, waar zij
in het Zuidemauw versmalt tot l/„ K.M., in het
Noordemauw is het meer de vaarweg, welke door
eilanden en gevaren wordt vernauwd. De wal aan
.weerszijden van Straat Boeton bestaat grootendecls
uit hoog land met zwaar hout begroeid. Hier en daar
vindt men krijtachtig witte plekken en steile, af en
toe begroeide rotsen, die loodrecht uit het water op
rijzen.
De diepte in de straat is zeer ongelijk. Tussclien
het Noorder- en Zuidemauw is een groote kom met
diepten tot ruim 360 M., daar beN. en beZ. vindt
men overal ankergrond. De stroomsnelheid is het
grootst in het Zuidemauw, waar deze bij springtij
9 K.M. in het uur kan bedragen. Zie Zeemansgids,
deel IV.
BOETONSCH. ZieMOENA’SCH BOETONSCHE
TAALGROEP.
BOEWA. Inlandschc naam op Amboina gegeven
aan soorten van het hagedissengeslacht Varanus
(zie onder VARAXIDAE), waranen of bijawak (zie
aldaar).
BOEWAH (soesd.). Zie MANGIFERA INDICA.
BOEWAH KASJMIR. Zie HURA.
BOEWAH NEGRI (mal.). Zie PASSIFLORA
EDULIS.
BOEWAH NONA. Zie ANONA RETICULATA.
BOEWAH OEPAS (mal.). Zie SOPHORA.
BOEWAH POEKAT (mal.). Zie PERSEA.
BOEWAH RADJA (mal.). Zie HELICTERES.
BOEWAH SABOEN (mal.). Zie SAPINDUS.
BOEWAH SEMIR. Zie HURA.
BOEWAH TEMPAJANG (mal.). Zie STERCULIA
SCAPHIGERA. '
BOEWAH TEMPOEROENG (mal.). Zie PERSEA.
BOGOR (jav.). Zie GNETUM.
BOGOR. De oorspronkelijke inlandschc naam van
Buitenzorg, dat door de inlanders nog altijd zoo
wordt genoemd.
BOGO WONTO. Rivier op Ja va, ontspringende aan
de zuidelijke helling van den berg Soembing in de af
deeling Wonosobo van de residentie Kedoe; zij
stroomt verder door die residentie en wel door het
landschap Bagelen, langs de stad Poerwored jo; nabij
haar monding vormt zij de grens tussclien Kedoe en
Djokjakarta^JJeze rivier heeft een historische be
kend heicTgëkregen, doordien in den Java-oorlog van
1825—30 de hoofd-opstandeling Dipo Negoro haar
niet wilde overtrekken om redenen van bijgeloovigen
aard, wat zijn gevangenneming, waarmede een eind
aan dien oorlog kwam, heeft verhaast.
BOHOROK. .District van het zelfbesturend land
schap Langkat, gelegen in de onderafdeeling Bo veil
Langkat der afdeeling Langkat van het Gouvt.
O.kust v. Sumatra. De gelijknamige hoofdplaats is
gelegen aan de Warnpoe-rivier.
Ook de naam van een gewoonlijk gedurende eenige dagen in de eerste helft van het jaar in de land
schappen Langkat en jDeli waaienden, drogen en
verzengenden wind, die veefkwaad doet aan de veld-

gewassen (angin boeroeq? hetgeen kwade of scha
delijke wind beteekent).
BOIE (Dr. JUR. HENDRIK). Gob. 4 Mei 1794te
Meldorf (Zuid Ditmar). Studeerde in de rechten te
Kiel, Göttingen en Heidelberg, doch beoefende in
zijn vrijen tijd de natuurlijke historie. Na zijne pro
motie tot doctor juris aanvaardde hij in 1817 een be
trekking als conservator bij het Zoölogiscli Kabinet
te Heidelberg en ging in 1821 over bij het Museum
van Natuurlijke Historie te Leiden. In 1825 werd .
hcnvdoor de Nederlandsche Regeering opgedragen '
een wetenschappelijke reis naar Ned.-Indië te ma
ken. 6 Juni 1826 kwam hij op Java aan; bracht eerst
7 maanden werkeloos te Buitenzorg door, doordat in
Indie niet op hem was gerekend, noch wat fondsen
noodig voor het verrichten van zijn werk noch wat
fondsen voor zijn levensonderhoud betrof. Nadat
zijn positie was geregeld, vestigde Boie zijn keus op
Krawang als terrein voor zijn onderzoekingen en
werkte daar nu gedurende zes maanden. Daarna
werd hij ongesteld en overleed 5 Sept. 1827. Hij ver
zamelde in die zes maanden werken in Krawang een
groot aantal dieren en maakte van dezen afbeeldin
gen naar het leven, welke in het Leidsche Museum
terechtkwamen, waar er later door Prof. H. Schlegel,
directeur van het Museum (1858—1884), een nuttig
gebruik van gemaakt werd. Aan de vermeerdering
der kennis van de fauna van N.-I. heeft hij een werk
zaam aandeel genomen. Zie voor zijn geschriften
Handelingen en geschriften v/h Ind, genootschap,
5e jaargang, (1858), 81—87, zie ook Ind. Gids, 1902,
II, blz. 1656 en 1814.
BOJAN. Klein eilandje in Straat Boelan, vroeger
de standplaats van den controleur der sedert opge
heven afdeeling Batam van de residentie Itiouw en
Onderhoorigheden. (Zie aldaar en bij TANDJOENG
PINANG).
BOJOLALI. Afdeeling en regentschap (van de
Soesoehoenan-landen) met gelijknamige hoofdplaats
van de residentie Soerakarta; zij beslaat het noord
westelijk gedeelte van genoemd gewest, en heeft een
zeer onregelrnatigen vorm, daar fle afdeeling Salatiga.met een scherpen hoek in de afdeeling Bojolali in
springt, en daarvan ook wederom een gedeelte in
laatstgenoemde afdeeling geënclaveerd ligt (in het
district Ampel). Vroeger waren verscheidene stuk
ken van Bojolali eveneens geënclaveerd in de afdee
ling Salaliga, doch sedert een vijftiental jaren heeft
het Gouvernement deze stukken, legen schadeloos
stelling aan den Socsoehoenan, geannexeerd. Het
grondgebied van deze afdeeling behoort geheel aan
den Soesochocnan en bestaat uit de districten Djoewan gi, Karanggedë, Simo, Banjoedono, Bojolali en
Ampel, alle met gelijknamige hoofdplaatsen. Op ’t
einde van 1905 telde deze afdeeling 237.000 zielen,
waaronder 375 Europeanen en ruim 500 Chineezen.
De afdeeling wordt gedeeltelijk doorsneden door de
stoomtram Solo—Bojolali. Voorts voert de rijweg
Solo Semarang door deze afdeeling, welke rou 1 e
o.m. door het zeer toegenomen automobiel verkeer,
tegenwoordig onder de belangrijkste van MiddenJava behoort.
BOJOLALI. District (van de Soesoehoenanslanden) met 4 onderdislrictcn, Bojolali, Mddjösongd,
Singosan en Moesoek. Op ’t eind van 1905 had het
eenc bevolking van 53.000 zielen, waaronder 220
Europeanen en 450 Chineezen. Dit district wordt
grootendecls gevormd door de O.lijke uitloopcrs van
den Merapi on de tusschengelegen valleien De voornaamsle rivier is de Kali Pépé, die ook’ langs do
hoofd plaats Bojolali stroomt, en welke rivier het ge-
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BOJOLALI—BOLAANG-MONGONDOU.
heele district van W. naar O. doorstroomt, evon als
ccnige andere van minder belang, om lager, buiten
de afdeeling, in de Solorivier te vallen. In dit district
zijn 15 europeesche landbouw-dndernemingen op in
huur uitgegeven gronden, waarop hoofdzakehjk kof
fie en cacao, maar ook suiker, indigo, notemuskaat
en een weinig tabak worden geteeld.
BOJOLALI. Hoofdplaats van de gelijknamige af
deeling, tevens districts-hoofdplaats. Deze plaats,
ongeveer 420 M. boven den zeespiegel gelegen, staat
bekend als zeer gezond. Vroeger was er een fort, met
een kleine bezetting, doch dit is in 1878 uit de rij der
permanente versterkingen vervallen, en aan het ci
viel bestuur overgegeven. Sedert is er de Inlandsche
zieken inrichting in ondergebracht. Bojolali ligt aan
den grooten weg van de Vorstenlanden naar Semarang, en is door een stoomtramweg met de hoofd
plaats Soerakarta verbonden. De Kali Pépé stroomt
cr langs. Op ’t einde van 1905 had de plaats eene be
volking van 6100 zielen, o.a. 160 Europeanen en 450
Chincezen. Hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind.
Stb. 1887, no. 136.
------------BOKO. Inl. naam door de Boegineesche tripangvisschers (orang badjo) gegeven aan den grooten of
groenen zeeschildpad, Ckelonia mydas L. (zie onder
PENJOE, alsook in het artikel van S. Muller en II.
Schlcgel, Schetsen uit de Oostelijke streken des Ar
chipels, uit J, C. Temminck. Verh. Nat. Besch. Nederl. Overz. Bezitt. Land- en Volkenkunde. Leiden
1839—44, noot p. 126.)
BOKOL. Zie EEKHOORNS.
BOLAANG-BANGKA of B. OEKI. Landschap ge
legen a/d zuidkust van het noordelijk schiereiland
v. Celebcs (vroeger aan zuid- en aan noordkust);
maakt deel uit der afdeeling Bolaiing-Mongondou,
rcs. Menado. De bevolking bedroeg in 1906 ruim
4800 zielen en staat onder het bestuur van een radja,
die gehouden is aan de Korte verklaring. Zie Bijl.
Hand. St. Gen. 1912—1913, no. 342. Sago, rijst en
klappers zijn de voornaamste voortbrengselen.
BOLAANG-ITANG. Vroeger een afzonderlijk landsehap, gelegen a/d noordkust van het noordelijk
schiereiland van Celebes, afdeeling Bolaiing-Mongondou, rcs. Menado, maar sedert 1912 vereenigd met
Kaïdipan (zie aldaar) tot één landschap, waaraan do
naam Groot-Kaïdipun (zie aldaar) is gegevon. In 1906
bedroeg do bevolking van Bolailng-Itang + 4600
zielen. De voornaamste voortbrengselen zijn: sago,
rijst , klappers.
BOLAANG-MONGONDOU. Landschap, dat zich
over do gchcelo breedte van hot noordelijk schier
eiland van Celebes uitstrekt en behoort tot do rcs.
Menado. De dubbele naam ziet op twee doelen van
het landschap,de kuststreekBolaiing en het bergland
Mongondou, door een gordel van oerwoud geschei
den. Het grenst ten noorden en noordoosten aan do
Minahasa on ton westen aan Binta-Oena, BolaiingOoki en Goronlalo. Aan het hoofd staat een vorst
mot den titel van „Padooka Radja”, (Mong.: datoe,
om'poc' i utanaa, kolano), die wel is waar door do
hoofden wordt gekozen, maar door den Resident van
Menado namens hef Ned.-Ind. gouvernement in
zijne waardigheid moet worden bevestigd; hij heeft
zijn zetel to Kotobangon, ongovcor in hot midden
des lands gelegen, tevens de verblijfplaats der adellij
ken met hunne volgelingen. In hot bestuur wordt hij
bijgestaan door een djogocgoe, vier panghoeloo’s on
vijf majoor kadato’s, wier benoeming ovenzoo van
Gouvcmemontswego wordt bekrachtigd. Het land
schap is verdeeld in vier districten: Kotaboonan,
Pasi, Lolajan en Boluang; over ioder district is een
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panghocloe of districtshoofd aangesteld, die wordt
bijgestaan door een majoor-kadato of tweeden dis
trictshoofd (alleen in Lolajan zijn twee majoorkadato’s). Do djogocgoe (Mong. gogoegoe)is met het
algemeen toezicht belast.
Het karakter van het land is bergachtig met een
smalle strook alluvialen grond langs het niet zeer
breede strand, die spoedig overgaat in een glooiend
terrein, dat, voortdurend stijgende verder binnen
waarts eene hoogvlakte vormt, welke door hooge ber
gen wordt omgeven en alwaar het meerendeel der
bevolking, over vele negorijen verspreid, is samen
gedrongen. De hoogste dier bergen is de Ambang,
eenige andere zijn do Binangoenan, Pinoepoelan,
Kolokot, Sia’, Mobangko’, Toedoenon, Simod, Loekoes, Notoeroeb, Mokitit, Tapaboeloe, Moregkalow,
Pomomantoan, Kali, Doematolan. Tal van beekjes
en rivieren doorstroomen Bol. M. in alle richtingen;
de voornaamste hiervan zijn de Ongkag-Mongondou, de Ongkag Doemoga (deze twee vereenigen
zich en stroomen dan onder den naam Lombagin
naar de Celebeszee), de grensrivieren Poigar, Boejat
en Sangkoeb, verder de Lobong, Pinoba, Kotoelidan,
Dajanan, Kotobangon, Molinow, Mogolain, Mongon
dou, Poboendajan, Jantaton en nog vele andere.
(Deze laatste doorstroomen alle de hoogvlakte.) Na
genoeg al deze rivieren zijn onbevaarbaar; van de
Ongkag-Doemoga en do Lombagin wordt wel ge
bruik gemaakt door de inlanders, die dan met bamboevlotten naar de zee afzakken, maar de eerstge
noemde heeft zeer gevaarlijke punten. In het ge
bergte ten noordoosten der hoogvlakte bevinden
zich de meren Danaumoöat, waaruit de Poigar ont
springt, en Iloloi en het meertje Mokobang; aan de
oostkust het meer Pononontakan, niet ver van het
dorp Motongkad, en Boonong, ten zuiden van Kotaboenan. Werden tot voor niet vele jaren slechts op
do hoogvlakte goed begaanbare ruiterpaden aangetrofïen, sedert de vestiging van een controleur (1901)
werd hierin groote verbetering gebracht, zoodat te
genwoordig de hoogvlakte niet alleen een stel flinke
breede wegen heeft, maar ook met de voornaamste
kustplaatsen is verbonden door goede wegen, vooral
de karreweg van Kotobangon naar Bolaang ver
dient vermelding en ook de nu nog niet geheel vol
tooide weg van Bolaang naar de Minahasisehe grens.
De geheele zuid- en zuidoostkust wordt ingeno
men door het district Kotaboonan, dat vooral be
langrijk is wegens de goudmijnen, waar hot erts vroe
ger uit diepe kuilen word opgegraven, maar waar sedort eenige jaren nu een Holl. mijnbouw-maatschappij is gevestigd; do bevolking bedroeg medio 1906 ^
4700 zielen, waaronder velo vreemdelingen (Gorontaleczcn, Sangi- en Talaurcczcn, Minahassers, Boegineez.cn, Arabieren, Chincezen), die zich vooral mot
handeldrijven bezighouden. Het district Pasi strekt
zich ten noorden en het district Lolajan ten zuiden
van Kotobangon uit: de eersto was in 1906 bevolkt
door ongeveer 12000, de tweede door bijna 15.000
zielen,hare grootste negorijen zijn: Mojag, Pontodon,
Pasi en Bilalang (Pasi), Kopandakan, Mongkonai,
Motoboi-ket jil, Matali-bosar, Molinow, Pojowa-besar,
Tabang en Doemoga (Lolajan). Het district Bolaang
begrenst- do geheele noord westelijke kust on had in
1906 ruim 10.000 zielen; ten oosten der gelijknamige
hoofdplaats treft men to Bantik (Socmoit) eon Bantiksche nedorzotting aan, on verdorop eenige andere
Minahassischo nederzettingen (Mariri-lama, MaririBaroo, Po’po’-Nonapan on Nanasi).
Do hoofden en do bovolking hebben reeds voor eon
aanzienlijk deel den mohammedaanschen godsdionst
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aangenomen, van de vele heidenen, die er niettemin
nog altijd waren en zijn, zijn sedert het Nederl. Zendehnggen. daar in 1905 met zijn arbeid is begonnen,
ruim 2000 tot het Christendom toegetreden (1913).
:!i:
(Bedoeld Genootschap heeft daar nu op vele plaatsen
scholen (18) en tevens een Nederl. onderwijzer voor
het onderwijs aan kinderen van hoofden en aanzien
lijken). In menig opzicht komen de zeden en gebrui
ken, o.a. het houden van fosso’s of offerfeesten, het
raadplegen van balian’s of priesters en priesteressen,
enz. overeen met die, welke vroeger in de Minahasa
gevolgd werden; maar de taal is geheel verschillend,
ofschoon tal van woorden en woordvormen zeer be
slist op verwantschap wijzen. Vooral de bewoners
der hoogvlakte, die krachtig en gespierd zijn, met
|!
regelmatige trekken en niet te donkere huidskleur,
vertoonen veel overeenkomst met de bergbewoners
i
der Minahasa. Scherper dan daar is evenwel de af
scheiding tusschen den adel en het volk. Volgens den
tegenwoordigen radja wordt het volk van B. M. on
derscheiden in zes standen: bangsa radja, b. kohongian, b. simpal, b. nonow, b. tahig en b. joboeat;
huwt een man met iemand van lageren stand, dan
heeft dit geen invloed, want de kinderen zullen dan
tot den stand van den vader behooren, maar trouwt
een vrouw beneden haar stand, dan dalen haar kin
deren in aanzien, want zy kunnen niet anders wor
den dan wat de vader is.
Aan den radja, die gehouden is aan de Korte ver
klaring, zie Bijl. Hand. St. Gen. 1912/1913, no, 342,
is, onder toezicht van een controleur, het zelfbestuur
van het landschap overgelaten; alleen zware ver
grijpen worden door den landraad teMenadoi)crecht.
Van de vele verbeteringen en maatregelen, die de
directe bemoeienis van ons bestuur voor B. M, mede
bracht, zijn nog te noemen: meer orde en veiligheid,
een regeling, waarbij de inkomsten van ieder hoofd
werden vastgesteld, een nieuwe belastingregeling,
verder eene regeling volgens welke alle instructies in
strafzaken den controleur moeten gezonden worden,
aleer vonnis wordt geslagen en bij groot e misdrijven
de instructie door hem persoonlijk wordt geleid, en
eindelijk de vrijverklaring door den tegenwoordigen
radja van alle slaven en pandelingen. Behalve met
de teelt van rijst, mais, klapperboomen, koffie, een
weinig cacao, tabak, houden sommigen zich onledig
met het inzamelen van boschproducten — aan do
zuidkust ook van vogelnestjes — met visschen,
knoopen van netten, smeden van ijzer, vlechten van
matten, weven, draaien van touw enz. Goede hout
soorten zijn: ebben- (kajoe mojondi), tjampakahoetan- (oejoe’), linggoa- (sondana) en gofasahout (toraod).
In vroeger tijden voerden de bewoners herhaal
delijk krijg met de aangrenzende Minahasseis en had
den deze zelfs voor een deel onderworpen, maar na
/. .
de vestiging der Nederlanders te Menado is daaraan
voorgoed een einde gekomen.
Literatuur. F. Valentijn’s Oud- en Nieuw OostIndiën „Moluccos”; vooral Meded. Ned. Zend. Ge
nootschap, Deel XI, XXI, XV, XX, XXII, XXV,
^
. .
LI, LV (1867—1911); verder Tijdschr. Batav. Gen.
60 r !j * > Dl. XIII, XVIII, XXXV (1864—1893)/)(notulen dl.
fa
/ 33); T. Aardr. Gen.le Serie, Dl. VII (1883), 2e Serie
y , ■;)
Dl. XVI, XVIII, XX (1899—1903); Bijdragen taal-,
.
‘ f land- en volkenkunde v. N.-I. Dl. IV, V (1890—
^^
' '/
1891), Indische Gids 1880, Dl. II; P. en F. Sarasin,
Reise in Celebes, I, blz. 85.
/
BOLAANG-MONGONDOU. Afdeeling van deres.
Menado, omvat de landschappen Bolaang-Mongon
dou, Bolaang-Oeki, Binta-Oena, Bolaang-Itang en
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Kaidipan. (Ind. Stb. 1906, no. 41. Do twee laatst ge
noemde landschappen zijn in 1912 voreenigd onder
den naam: Groot-Kaïdipan.)
BOLAANG-MONGONDOUSCH. In de beide gcdeelten van het rijk Bolaang-Mongondou, waarvan
Bolaang het benedenland, Mongondou het boven
land vormt, wordt dezelfde taal gesproken; gewoon
lijk wordt deze taal kortweg Mongondousch ge
noemd. De grens tusschen Bolaang en Mongondou
is het riviertje Tontoeolon (ongev. 22 K.M. van do
kustplaats Bolaang), waar een steen is te vinden, op
welken de datum is vermeld van den tcrugkeer der
Portugeezen, die tot op dat punt het bovenland zijn
binnengedrongen.
Van het dorp Lolak, op de N.kust van Bolaang,
wordt bericht dat het eene van het gewone Mongo
ndousch afwijkende taal spreekt, die echter voordo
overige Mongondouers zeer goed te verstaan is. Do
verschillen betreffen deels den woordenschat, b.v.
Lolaksch: molaka (gaan), ganggi (zee), anak (kind),
mosolag (groot), momata (mensch), oeta (groente),
Mong. maja', dagat, adi\ molóben, intaoe, koejat;
deels het klankstelsel, b.v. Lol. soehoéb (in brand
steken), mopiha (goed), omoensog (Westelijk zijn),
Mong. toeroeb, mopira, omoentog. Het Lolaksch is
hier ouderwetsch in het gebruik der s (Mong. t),
nieuwerwetsch in dat der h (Mong. r).
Op de hoogvlakte, het eigenlijke Mongondou, zijn
drie dialecten te onderscheiden: dat van Pasi, dat
van Lolajan en dat van Doemoga. Het Pasi-dialect
wordt beschouwd als fijner dan het Lolajansche;
waar verschil is in woordenschat, geldt het Lolajansche woord voor ruwer. Voorts kent het Lolajanseh,
nevens de gewone 1, nog eene cerebrale, b.v. mo\oben
(groot), ta\ib (voorbijgaan), oele (vriend), Pas. moloben, talib, oéle. Het dialect van Doemoga verschilt
eenigszins in woordenschat van Pas. en Lolaj. on
vertoont verder tj vóór i, tegen Pas. en Lolaj. s (uit
t), b.v. totjilad (mes), tjilon (kalk), tjinaloei (ge
kocht), Pas., Lolaj. tosilad, silon, sinaloei.
Als een dialect naast het Mongondousch is te be
schouwen het Ponosakansch, dat zijn gebied heeft in
de afdeeling Belang der Minahassa, en wol in het
Z.O. deel daarvan, onmiddellijk grenzende aan Mo
ngondou.
Het Mongondousch kan nog tot de Filippijnsche
taalgroep worden gerekend, al moet het als de Zuide
lijke grenstaal daarvan worden beschouwd. De taal
van Bolaiing-Ocki en het Kaldipansch, die ten Z.
aan het Mongondousch grenzen, zijn reeds tot do
Gorontalecsche taalgroep te brengen.
De verwantschap van het Mongondousch met de
Minahassischo talen is vrij eng; in het algemeen ge
bruiken de Minahassischo talen nog meer prefixen
dan het Mong., hoewel deze laatste taal ook nog rijk
in voorvoegsels moet worden genoemd. Een paar
eigenaardigheden van het klankstelsel zijn de vol
gende: De klinker ë wordt door o vertegenwoordigd,
b.v. toloe (drie), alop (dak), dodagoein (naald). Het
laatste is, als werktuignaam, geredupliceerd; de redupliceercnde lettergreep heeft steeds den klinker o.
Het suffix -ën is in ’t Mong. -on. De klank der R-G-Hwet (zie noot op blz. 169) is regelmatig g, b.v. oegat
(ader), toebig (water), sioeij (slapen). Do klankreeks
ai, in de Minahassischo talen tot e samengetrokken,
heeft in het Mong. den vorm oi, b.v. totoi (brug),
matoi (dood), baloi (huis), takoi (opstijgen), Minah.
tete, mate, wyle, saké. De e wordt t, b.v. takit (ziek),
poetoe (hart), watoi (ijzer), totopoet (blaaspijp), uit
sakit, poesoe, wasai, sosopoet. Doch vóór de t hand
haaft zich do s en wordt t tot s, b.v. sia (hjj, zij),

j\

ó
f

<

345

BOLAANG-MONGONDOUSCH—BOMPRANG.
poesi (wit), sioeg (slapen), ailai (deel), uit poeti,
tioeg, tilai.
Van de infixen, die nevens de pre- en suffixen tot
vorming dor woorden dienen, is vooral in merk
waardig, dat vóór stammen, die met l en r beginnen,
tot i wordt verkort, wijl het daar als voorvoegsel (n)i
optreedt. Waar in gevoegd wordt in het prefix mo-,
tot vorming van het praeteritum, daar wordt minotot no- verkort. Vormen met het infix oem krijgen in
het praeteritum het samengestelde infix inoem, even
als in het Talaoetsch, het Favorlangsch en het Bisaja. Een werkwoordstam, die in de beginlettergreep
* heeft, assimileert den klinker van oem aan die i, b. v.
sioeg, simioeg, sinimioeg, voor soemioeg, sinoemioeg.
Praeterita met no- worden nog verder omschreven
met ai, dus aino-, een verschijnsel dat ook in do
Minahassische talen voorkomt.
De woordenschat van het Mongondousch is nog
slechts voor een klein deel bekend. Van en tot vorste
lijke personen gebruikt men uit beleefdheid eenige
termen, die geheel dezelfde functie hebben als do
krama-inggil-woorden in het Javaansch.
Het aantal sprekers van het Mongondousch be
draagt ongeveer 40.000.
Literatuur. Verhaal eener reis naar Bolaang-Mongondou, doorN. P. Wilkenen J.A. Schwarz, Meded.
Ned. Zend. Gen. XI (1867), bl. 1—41, 225—254;
Dezelfden: Allerlei over land en volk van BolaangMongondou, Ibid., bl. 285; Dezelfden: De taal in
Bolaiing-Mongondou, Ibid. XII (1868), bl. 189—
247; Dezelfden: Gesprekken in het Alfoersch van
Bolaiing-Mongondou, Ibid. XV (1871), bl. 115—152;
Dezelfden: Geslachtsregister in de taal van BolaiingMongondou, Ibid, bl. 278—305; Dezelfden: Mededeelingen omtrent de Alfoersche taal van N.O. Celebes, I. Vergelijkende Woordenlijst, Ode kolom (in do
8e kolom het Ponosakansch, door Zend. Wiorsma),
Bijdr. K. I. 3, IV (1869), bl. 203—251, 400-445;
Ibid. 3, V (1870), bl. 69—120; Dr. R. Brandstetter:
Die Stellung der minahasslschen Idiome zu den
übrigen Sprachcn von Celobes oinerseits und zu den .
Sprachen der Philippinen anderseits, dl. II, bl. 34—
38 van: Versuch cincr Anthropologie der Insel Celo
bes, door Dr. F. Sarasin (1906); W. Dunnebier: Een
Mongondowsch verhaal, met vertaling en aanteekoningen, Meded. Ned. Zend. Gen. LV (1911), bl.
95—120; ld. do Voornaamwoorden in het BolaangMongondousch, Bijdr. K. I., dl. 72 (1916), bl. 1—62/
BOLAANG-OEKI. Zie B0LAANG-BANGKA<
BOLANG (mal.). Zio COLOCASIA.
BOLANGO. Belangrijke rivier in Gorontalo
(Noord-Cclebcs),ontspringende op het ongeveer 1250
M. hoogo Tilongabila-geborgte, aanvankelijk onder
den naam Mongiïlo Z.W. stroomende, en na hare
verccniging met de Pilongalapa den naam Bolango
of Tapa voerende. Weldra neemt de rivier, wier ge
middelde breedte + 25 M. bedraagt,een Z.waartschc
richting en ontvangt door een kanaal hot water van
het meer van Limbotto en stort zich, na hare verccniging met de Bone bij de hoofdplaats Gorontalo
in zee. Ofschoon op vele plaatsen zeer ondiep, is zij
echter voor inlandschc kano’s bevaarbaar. Haro be
langrijkste zijtak is do Longalo. Eene beschrijving
wordt gegeven door v. Rosenbcrg, Reistogten in,Go-.
rontalo, Amst. 1865, bl. 5.
BOLANO. Boeginecscho enclave in hot rijkje
Moöetong (Noord-Celebes), bewoond door ongeveer
1000 zielen, gelegen aan 2 meertjes, Telaga Batocdako en T. Bolano-saoe. De bewoners hebben steeds
hunne onafhankelijkheid weten te bewaren tegen
over Moöetong, waar het Mandhareesch element do

boventoon heeft; zij worden bestuurd door eene
vorstin, die in het bezit is van rijkssieraden en tal
rijke rijksgrooten naast zich heeft. Zie v. Hoëvell,
Tijdschr. Aardr. Gen. 2e Scr. IX (1892), bl. 352.
BOLANO’SCH. Zie TOMINISCHE TALEN.
BOLENG, een fraaie vulkaankegel, 1659 M. hoog,
aan de Z. O.-punt van het eiland Ad on ara, op de ou
de zeekaarten Wakka genoemd. Kaart bij Beckering in Tijdschr. Aardr. Gen. 1911.—Wichmann (ibid.
1891, 260) deelt een verhaal mede van in 1885
voorgekomen werkzaamheid, waarover Beckering
zwijgt. Ook v. Rheden geeft aan den berg op
zijn kaart, (Jaarb. mijnw. 1911) het teeken van acti-Az?
viteit.

-- i

:■ . -

'■? ■'••••/. & -

' J

BOLING EN LAMAKERA (STRAAT). Tusschen
Adonara en Solor eenerzijds en Lomblen ander
zijds. Is een nagenoeg schoone vaarweg, waarvan
de N. ingang, door van beide wallen uitstekende
maar goed zichtbare riffen, niet breeder is dan
iy2 K.M. Verderop is dezo straat wijder, zelfs zeer
wijd, waar zij samenloopt mot de baai van Leba
Leba, in het N.W. gedeelte van Lomblen; alleen in
deze baai en op de reede van Lamakera.jQ-punt
van Solor, vindt men ankergrond. Het aandoen der
straat is van weerszijden gemakkelijk. In den regel
waait er, gedurende beide moessons, een stijve
bries door de straat, vooral in de laatste maanden
van het jaar uit het Z.W. en staat er nog al veel
stroom, met springtij tot ruim 11 K.M. per uur,
zoodat er, in verband met de open ligging, veel zee
en tegen de kusten veel branding kan staan. Zeil
schepen verkiezen dezo ruimere straat; stoomsche
pen gaan bij voorkeur door straat Flores. Zie Zee
mansgids, deel IV.
BOLIOHOETO. Hoogste top (2035 M.) van do N.
lijkste bergreeks in Gorontalo (zie ook CELEBES a
de Noordarm). De vanouds bekende goudmijnen van
Soemalata liggen in het Boliohoeto-gebergte.
De ondervinding leerde echter, dat het goud niet
in zoo’n groote hoeveelheid aanwezig is, dat het met
profijt geëxploiteerd kan worden. De mijnbouw
Maatschappij Soemalata, welke daar werkzaam
was, heeft haar bedrijf sedert jaren gestaakt.
BOLOEK. Zio EEKHOORNS (VLIEGENDE).
BOMBAX MALABARICUM D. C., fam. Bombacaceae. Dangdour(sOEND.), Randoe alas (jav.). Reusaclitigo boom, die van Britsch-Indië tot Oost-Java
vrij algemeen in de vlakte en in het lagere bergland
voorkomt, on do aandacht trekt door de geweldige
afmetingen van stam en kroon. Op Java staan in den
Oostmoesson do boomen gedurende vele maanden
bladerloos, zijn dan getooid met vele groote vuurroodo bloemen, on dragon tegen Octobor vrucht. Ze
zijn dan gomakkolijk te horkonnen aan de groote
hoeveelheden „kapok”, die uit de opongesprongen
vruchten waait. Op Java bestaat een groote vrees
tegen hot gebruik van die kapok, o.a. omdat zo jeuk
zou veroorzaken. Hot hout is weinig duurzaam en
wordt zoo goed als niet gebruikt.
BOMPRANG. Met dezolfdo namen als de otters
(zio aldaar): bomprang, prang prang, momprang, dui
den do Maleiers van Sumatra eon roofdier uit een
andcro familie, do VivèrrTdaF(2no CIVETKATTEN)
aan, dat in uitorlijk, bij v. door den brccdon,met lange
snorharen bozotton snoet on de kleine ooren, on in
lovonswijzo aan do otters horinnert. Do wetenschap
pelijke naam is Cynogale bennetti Gray (Potamophilus
barbatus Müll.). Hot dier, een dor grootoro ledon van
zijn familio, leoft op hot Maloischo Schioreiland en op
Sumatra on Bomeo (op Borneo wordt het doeroeng,
in Zuid-Bornco door dö'Dajaks mampalon genoemd).
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Het heeft een zeer korten staart (lichaam 60—65,
staart 15 c.M. lang) en is bruinachtig zwart gekleurd,
op de bovenzijde wit gespikkeld, maar verder onge
vlekt. Het voedsel is gedeeltelijk plantaardig (vruch
ten), maar bestaat verder uit kleine vogels en zoog
dieren en bovendien vissclien. Het dier houdt zich
namelijk evenals otters veel in het water op en de
teenen zijn dan ook gedeeltelijk door een zwemvlies
vereenigd.
BONANG. Desa op Java, aan het strand van
Rembang, 7ï/2 K.M. beoosten Lasem. Deze plaats
was eenmaal de zetel van Makhdoem Ibrahim, zoon
van Soenan Ngampel, die zich door zijn geloofsijver
en bekeering van vele Javanen tot den Islam onder
scheidde. Hij is in de geschiedenis bekend onder den
naam van Soenan Bonang, stierf omstreeks 1488, en
is te Toeban begraven, waar naar zijn graf tal van
geloovigen gaan om te bidden en te offeren. Bonang
koelon is een perdikan dessa. Men voert er veel petis
uit, gemaakt van garnalen. In de nabijheid moeten
goudmijnen geweest zijn. Men vindt er sporen van
goud. Volgens de bevolking brengt het bezit van het
daar te vinden goud ongeluk aan. 4* / ■'
BONANG. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU
MENTEN.
BONANG (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH.
INDISCHE).
BONANG-BONANG (IKAN). Zie JUFFERVISSCHEN.
BONDGENOOTSCHAPPELIJKE LANDEN. Ge
meenschappelijke naam, waaronder vroeger bekend
waren een aantal zelfbesturende landschappen be
hoorende tot het gouvernement Celebc£_enJ)nder:_.
hooxigheden,-en over de geheele uitgestrektheid van
dat gewest verspreid. De grondslag der betrekkin
gen tusschen het Gouvernement en die landen was
het in 1667 door Speelman tot stand gebrachte, en in
1824 onder den Gouv.-Gen. Van der Capellen her
nieuwde vredes- en bondsverdrag, bekend onder den
naam van Bongaaisch tractaat. (Zie aldaar) Door ons
militair optreden in 1905 en volgende jaren is aan het
bestaan dezer bondgenootschappelijke landen als
zoodanig een einde gemaakt.
BONDJOL. Het zuidelijkst gedeelte van het districT Loeboek Sikaping der gelijknamige onderafdeeling en afdeeling (gew. reorg. ter Sum. West
kust van 1913). De negeri Bondjol, tot 1897 stand
plaats van een controleur b. h. B.B., is warm en
ongezond, ligt 220 M. hoog. Bondjol is tijdens den
Padri-oorlog gedurende meer dan twee jaren be
legerd door de Hollanders; met den val ervan in
J 837 kon die oorlog als geëindigd beschpuw'd wor
den (zie PADRI en LOEBOEK SIKAPING).
BONDOL. Zie WEVERVOGEL.
BONDOT (jav.). Zie CARDIOSPERMUM.
BONDOWOSO. Afdeeling en regentschap van
de residentie Besoeki, w'aarvan zij het noord weste
lijkste gedeelte uitmaakt. Vroeger strekte de afdee
ling zich uit tot de zuidkust, maar in 1883 is het zui
delijk gedeelte daarvan afgescheiden en tot de af
zonderlijke afdeeling Djember verheven. Het re
gentschap Bondowroso omvat dus de afdeelingen
Bondowoso en Djember. Sinds de reorganisatie is
het regentschap Besoeki gevoegd bij het regent
schap Bondowoso. De tegenwoordige afdeeling Bon
dowoso, die 1300 K.M2. oppervlakte heeft, omvat
vijf districten, met name: Bondowoso, Taraanan
Wonosari, Besoeki en Mlandingan. Ze had in 1905
300.000 bewoners, w.o. 350 Europeanen, ruim 1400
Chineezen, 1000 Arabieren en 6 andere vreemde oos
terlingen De afdeeling, die ten Z. begrensd wordt

door den lagen zadel, die de waterscheiding vormt
tusschen de vallei van Poeger en die van Panaroekan, ten W. door de residentie Pasoeroean en
ten O. door het Raoen-ldjen-gebergte, is een val
lei, die n.lijk in de vlakte van Panaroekan over’gaat, en doorstroomd wordt door de Sampójanrivier, waaraan ook de residentie-hoofdplaats Bondowoso ligt. Er zijn 17 ondernemingen, werkende
door vrij willige overeenkomsten met de bevolking,
waarvan 12 (thans minder) voor de teelt van tabak,
drie suikerfabrieken en twee rijstpellerijen (einde
1911). De laatste vijf liggen in de contröle-afdeeling
Besoeki.
De hoofdplaats had uit. 1905 8700 inwoners, o.a.
125 Europeanen, ruim 800 Chineezen, bijna 700
Arabieren en 6 andere vreemde Oosterlingen.
BONDOWOSO. District met gelijknamige hoofd
plaats van de afdeeling en het regentschap van dien
naam, residentie Besoeki; met 65 desa’s, ruim
65.000 inwoners, w.o. ruim 200 Europeanen, ruim
800 Chineezen, bijna 700 Arabieren en 6 andere
vreemde oosterlingen (1905). : /
BONE. Zie BONI.
BONE. District van de onderafdeeling Gorontalo
der tot de residentie Menado behoorende assistent
residentie van dien naam, met 18 kampongs en ^
8500 zielen, onder een le districtshoofd met den ti
tel Marsaoleh, gesteund door een Walaapoeloc (2e
districtshoofd) met standplaats Boloedawa. Eene
beschrijving van het voormalig rijkje gaf J. G. F.
Riedel, Tijdschr. Bat. Gen. XIX (1870), blz. 46 vlg.
BONE of BAWANGIO. Belangrijke rivier in Go
rontalo (Noord-Cclebes), volgens v. Rosenberg (Iteistogten in Gorontalo, Amst. 1865 bl. 4) ontsprin
gende in het hooge noordoost-waarts van den Kabila
liggende bergland. Door tal van spruitjes gevoed,
stroomt zij aanvankelijk Z.waarts en van het punt
waar zij de vlakte intreedt, tot hare vereeniging
met de Bolango bij de hoofdplaats Gorontalo fti
W. richting, en stort zich daarna in zee. Bij de mon. ding is zij 310 M. en bij de verceniging met de Bo
lango 275 M. breed. Zij is echter zeer ondiep, maar
kan tot de hoofdplaats met kleine inlandsche prau
wen, en dan nog Vf2 dag met kano’s (blotto) wor
den opgevaren.
(Zie CELEBES a. de Noordarm).
BONEA. District op het eiland Saleier. (Zie al
daar).
BONERATE-EILANDEN. Groep eilanden tus
schen de zuidpunt van Saleier en de noordkust van
Midden-Flores (Endeh), bestaande uit het kleine
lioofdeiland, Bonerate, en de grootere bij-eilanden
Kalao (W. van Bonerate), Tanah Djampea (N.W.
van Kalao, en Z. ten O. van Saleier), Kalao Toewa
(O. van Bonerate), en P. Madoe (Z. van Kalao Toe
wa); voorts nog het kleinere Kajoe Adi (beN. Tanah
Djampea) en de beN.O. daarvan gelegen zeer kleine
Tijger-eilanden. Deze alle zijn koraalkalk-eilanden,
meer of minder opgeheven (Tanah Djampea 578 M.,
Kalao Toewa 518 M., Kalao 335 M., Kajoe Adi ca.
200 M., Bonerate 150 M., Madoe 120 M.; deels vol
gens G. F. Tydeman, Hydrographic results of the Siboga expedition, Leiden 1903, p. 60—61); terwijl het
hoogste eiland, Tanah Djampea, misschien ten deele
uit eruptief-gesteenten en brecciën bestaat (verg.
Dr. R. D. M, Verbeek, Molukken-Verslag, 1908, p.
43). Over Kajoe Adi, zie speciaal Verbeek p. 42—43.
Het lage en kleinste eiland, Bonerate, met het
vlak ten Westen ernaast gelegen hoogere en veel
grootere Kalao, is echter van ouds het bevolking scentrum der groep. Ove; beide bestaat een waarde-
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volle monographie, „De eilanden Bonerate en Kalao”
(Tijdschr. Bat. Gen. XI, 1862, p. 215 vlg), door J. A.
JBakkers, den lateren Gouverneur van Celebes. Deze
ging er in 1861 heen om de inlijving te bekrachtigen
bij het Gouvememcntsgebied (verg. Ind. Stb. 1861,
no. 25), terwijl tevoren Bonerate en Kalao in leen
hadden behoord aan den Vorst van Boni. Zijn op
stel is feitelijk een ambtelijk verslag van wat hij
daar toen bevond; doch zonder de kaart, die tevens
van Bonerate gemaakt werd (1. c. p. 220).
Do reden van dat oude bevolkings-centrum op hot
kleine, waterlooze, onvruchtbare koraaleiland Bone
rate was enkel: zeeroof (Bakkers, p. 246—247).
Gesticht door Boegineczen en Boetonners; vermeer
derd met Makassaren en Saleiereezen; bevolkt verder
door slaven, welke door die zeeroovers in groote hoe
veelheid gehaald werden van den ovcrwal van Flores, nl. Bari,Rep>_Pota aan de Noordkust van WestFlores (Manggarai); Nanganio, Maoewari, Maoesambi aan die van Midden-Flores; en Geüting (beO.
Maocmere) op die van Oost-Flores; — werd het een
samenleving van zeevaarders, zeeroovers, slaven, en
handelaars, die hun waren deels haalden van en
brachten naar Singapore, Makasser, Java (vooral
Semarang en Gresik), en weer brachten naar en
haalden van de Noordkust van Flores (voor slaven,
rijst, katoen), van Soembawa (voor rijst), van Timor
(voor sandelhout en was), en verder naarde Boegineescho kuststreken, waarbij Boni opperheer bleef.
Het nabijgelegen, boschrijke Kalao diende daarbij
als voorraadschuur van hout en aardvruchten (oebi,
pisang e.a.); deels ook als vluchtoord bij gevaar.
Voor hot opmerkelijk geregelde inlandsche bestuur
in ca. 1860 op Bonerate en Kalao, zie Bakkers p.
225—227. Het hoofd vair allen was de Bonto van
Bonerate, gekozen door do kampoeng-hoofden
(glarang’s), maar bevestigd door don Vorst van Boni.
Thans is er een posthouder, gevestigd te Bonerate
(een complex van 6 strand-kampong’s in den Z.W.
hoek van ’t eiland), staande onder den controleur
B.B. van Saloier; met weer een onderdistrictshoofd
(poonggawa) op Tanah Djampea, een dito op do Tijger-eilanden en een kamponghoofd (glarang) op
Kajoe Adi. Bonerate wordt geregeld aangedaan door
de boot der K. P. M., die ook op Saleier vaart.
Een moderne studio over deze interessante eilan
dengroep ontbreekt; verg. echter Zeemansgids, IV,
2e dr. (1012), p. 207—214, en Zeekaart 134 (1904;
„Vaarwaters nabij Tanah Djampea en Bonerate”).
Vooral het uitgestrekte Tanah Djampea, met zijn
goede ankerplaatsen en zijn wildhout-bosschen,
schijnt een toekomst te hebben; geheel anders als
het Iroosleloozc, door riffen omzoomde, tegenwoor
dig verloopondo Bonerate. Over Tanah Djampea,
dat „Regcn-land” boteckont, zie nog Engelhard in
Bijdragen Kon. Inst. 4o Reeks VIII (1884), p. 335—
336. Do naam Bonerate beteekont „hoogo zand
bank” (])ers. meded. Dr. Adriani). Het eiland Kalao
wordt in Europ. bronnen ook wel Lambego genoemd
(naar de hoofdkampoeng aan de Z.O.zijde), doch ten
G. P, 11.
onrechte.
BONERATE’SCH. De taal van Borrierate, die
ook o]) Kalao wordt gesproken, is waarschijnlijk uit
verschillende bestanddeelen samengesteld, daar do
bevolking zeer gemengd is en van ouds cono zeerooversmaatschappij heeft gevormd. Uit de woor
denlijst van Bakkors, die een kloino 250 woorden
telt, is o. a. op te maken, dat do h zeer dikwijls do
Indonesische p is, waarschijnlijk mot een tussohenstadium /, b. v. hitoe (zeven), hoo’oe, (boom), manihi
(dun), honoe (schildpad), uit pitoe. poe'oe, manipi.
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ponoe. Ook de typisch Makassaarsch-Boegincesche
w-klank komt voor; de eenige consonantische slui
ter is ng. De woordenschat is voor een goed deel
uit dien der Toradja’sche talen te verstaan. Vele
woorden maken den indruk van wissel woorden te
zijn, wat bij eene zeerooversbevolking niet kan
verwonderen. Opmerkenswaard is het lidwoord te,
b. v. te boeta (do grond), te ivemba (de bamboe), te
raha (het bloed), te sikoe (de elleboog), te ate (de
lever). Het is thans nog niet mogclijk aan deze taal
hare juiste plaats aan te wijzen in het Indonesisch
taalverband.
Literatuur: J. A. Bakkers, Woordenlijst, Nederlandsch-Maleisch-Makassaarsch- Boegineesoh-Bonerate’sch, Tijdschr. Bat. Gen. XI (1862), 256—264;
Adriani en Kruyt, De Bare'e-sprekende.Toradja’s
van Midden-Celebes, III, 265, 266.
BONGAAISCH CONTRACT. Verdrag, den lSen
Nov. 1667 door Speelman in zijn legertent, tusschen
Bongaai (Boengaya) en Barombong, twee kampongs
in het rijk van Gowa of Makasser (Zuid-Celebes),
gesloten met Hassanocddin, vorst van Gowa, en
waartoe kort daarna tal van Makassaarsche en
Boegineesche vorsten toetraden. Dit contract, waar
bij do mac'it van Makasser voor goed werd gebroken
en dat in 1824 onder V. d. Capellen is vernieuwd,
heeft thans nog alleen geschiedkundige waarde.
De verhouding van het Gouv. tot de zelfbesturende
landschappen op Zuid-Celebes is thans geregeld op
den voet der korte verklaring, alleen met Laiwoei
hebben we nog een politiek contract. De tekst van
het Bongaaisch contract vindt men o.a. bij Valentijn Oud en Nieuw O. Indiën (uitg. Keyzer) III, bl.
144. Zie verder onder GOWA.
BONGKANG. Naam op Java voor een Miërenleeuw, Myrmelcon. Dit dier graaft in het droge zand ■
een trechtervormig kuiltje; op den bodem wacht het
zijn prooi, in den vorm van kleine insecten, die in den
trechter storten on door het losse zand belet worden
te ontsnappen.
BONI. Dit zelfbesturcnd landschap, behoorende
tot de gelijknamige afdeeling Boni van het gouvt.
Celebes en onderh. is gelegen op het Z.W. schierei
land van Celebes aan den W. oever van de golf, die
aan het rijk zijn naam ontleent. Het landschap is
verdeeld in de onderafdcelingen Boni en Boni-riatang. De lengte van het landschap N.—Z. bedraagt
^ 07 K.M., do breedte ^ 67 K.M., de grootte
^ 6600 K.M2, d.i. ongeveer do grootte van Friesland
en Overijsel samen (6665K.M.2). In het N. is de Tjonrana, in liet N. W. do Walanac voor een deel do
natuurlijke grens; in het Z. is na den oorlog van
1860 de Tnngka do grens. Het landschap bestond
van ouds uit eigenlijk Boni, d. i. de hoofdplaats
Watamponé met 9 kampongs (Oedjoeng, Ta, Pantjing, Tancte-ri-awang, Tanote-ri-atang, Matjege,
Tibodjong, Maoe Salassa en Boekokah), en do Palili- of vazalstaten, waarvan 6 bestuurd werden door
vazallcn-bloedverwanten, terwijl 14 van onderwor
pen vazallen waren. Ook behoorden cr nog 13 zelf
standige hoofdnegorijen bij, die geen palili waren.
Zie vorder BONI (onderafdcoling) en BONI RIATANG.
Bevolking. Do Boniörs, dio over hot alge
meen goed gevormd, slank van gestalte en vlug in
hunne bewegingen zijn, behooren tot de Boegineozen, zoodat hetgeen in dat artikel vermeld wordt,
op hen toepasselijk is. Do Boniër draagt een korte
broek, dio tot op een handbreedto boven de knio
reikt; daarboven draagt hij om het middel eon ka
toenen, zjjden of gouden gordel, waarin aan do lin-
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kerzijde de kris wordt gedragen, die vroeger bui
tenshuis nimmer werd afgelegd. Verder een kort of
lang baadje. Het eerste heeft korte wijde mouwen,
reikt tot op de heupen, en heeft driedubbele, dik
wijls gouden, knoopen aan de kraag. Het wordt zel
den dichtgeknoopt, maar meestal open gedragen.
Over dit baadje wordt een sluitend kleedingstuk ge
dragen, dat de borst bedekt., en een stuk gesteven
sarong, dat, om het middel vastgemaakt, tot aan
de knieën afhangt, en waarmee het gevest van de
kris bedekt wordt. Het lange baadje is van voren ge
sloten, reikt tot aan de kuiten, heeft lange, wijde,
naar de hand nauw toeloopende mouwen, die om
de pols met negen knoopen worden dichtgemaakt,
en wordt zonder overkleed of sarong gedragen.
Grondbezit. Het zelfbestuur,dat ter zake in de rech
ten der voormalige vorsten trad, beschouwt zich als
de souvereine eigenaar van den grond; het bezit van
de meeste en beste gronden berust ook in zijne han
den of in die der aanzienlijken. De mindere man be
zit over het algemeen de slechtste. Grondbezitter
van rijstvelden, tuinen en vischvijvers wordt men
door ontginning, erfenis en wegens goede diensten
aan ’t zelfbestuur bewezen; de grondbezitter heeft
in zooverre de vrije beschikking over zijne gronden,
dat hij die aan anderen in pand kan geven of ter
bewerking wegschenken, doch niet verkoopen. Van
overgang van bezit moet worden kennis gegeven aan
den hadat of het hoofd der kampong; die overgang
kan geweigerd worden, als het vreemdelingen be
treft of iemand, die vermoedelijk niet aan ’s lands
gebruiken en instellingen zal voldoen. Waterleidin
gen, die ten algemeene nutte zijn aangelegd, moeten
eerst de hoogst gelegen velden besproeien en daarna
de lagere; van waterleidingen, door particulieren
aangelegd, mogen deze alleen gebruik maken. Bosschen, markten, weiden, begraafplaatsen en woeste
gronden zijn gemeenschappelijk eigendom; heeft de
bevolking hout noodig, dan wendt zij zich tot het
hoofd en krijgt dan vergunning om te kappen, voor
niet als zij het zelve gebruikt, tegen betaling van
Soessoeng-romang of boschgeld (gemiddeld een
derde der gekapte waarde) als zij het hout ver
koopt. Over de omamentsvelden, zie RIJKS
SIERADEN.
Geschiedenis. Hoe en wanneer het rijk
van Boni ontstaan is, valt niet met zekerheid te
zeggen. Wij weten alleen, dat vermoedelijk op het
eind der 16e eeuw een verbond gesloten werd
tusschen Boni, Wadjo en Sopèng, waarschijnlijk ge
richt tegen Gowa.
Tijdens de komst der Nederlanders was Boni, ten
gevolge van een tegen Wadjo, Gowa (Makasser) en
Loewoe gevoerden oorlog aan den vorst van Gowa
onderworpen. Niettegenstaande herhaalde pogingen
om zich aan de suprematie van Gowa te onttrekken,
bleef Boni afhankelijk van Gowa, totdat Speelman,
na de verovering van Makasser, met behulp van den
Sopèngschen prins Aroe Palakka en de opge
stane Boniëre, den 18den November 1667 het bekende
Bongaaisch contract sloot, waarbij Boni van do
overheersching van Gowa werd bevrijd. Aroe Palak
ka werd in 1672 door de rijksgrooten tot vorst
gekozen. Het aanzien van Boni rees na dien zeer,
vooral ten koste van dat van Gowa; tijdens den
val der Compagnie, was Boni zelfs een bedreiging
voor de Europeesche suprematie op Zuid-Celebes.
De weigering in 1824 van Boni en onder den in
vloed van dit Iandschap van Tanette en Soepa, om
mede te werken tot de vernieuwing van het Bon
gaaisch tractaat, gaf aanleiding tot eene expeditie

onder Van Geen naar Boni in 1825, die hoewel ons
leger de overwinning behaalde, geen blijvend re
sultaat had, daar de troepen na de inneming en ver
branding der hoofdplaats door den slechten moes
son genoodzaakt werden zich weer in te schepen.
Een voorgenomen tweede expeditie tegen Boni ging
niet door wegens den inmiddels op Java uitgebro
ken opstand. De onderhandelingen over het toetre
den tot het hernieuwd Bongaaisch contract werden
hervat. Boni trad toe in 1838, maar beëedigde het
eerst in 1848. Die toetreding was echter slechts
schijnbaar. Reeds in 1859 noodzaakte de in 1857
opgetreden Vorstin Basse Kadjoeara door haar
uittartende houding, o.a. door het bevel, dat alle
Bonische handelsvaartuigen de Nederlandsche vlag
omgekeerd moesten voeren, het Gouvernement tot
het zenden van eene nieuwe expeditie. Na korten
doch hevigen strijd viel de hoofdplaats in onze han
den. Wel is waar noodzaakte de westmoesson ons do
hoofdplaats weder te verlaten, maar eene bezetting
werd te Badjoa achtergelaten en na het eindigen van
het slechte jaargetijde werd de strijd onder leiding
van Ll. Gen. Van Swieten voortgezet; Boni werd
voor de tweede maal veroverd en daarna de nieu
we verblijfplaats der vorstin, het sterke Pasempa
in genomen. De vorstin vluchtte en werd door
de rijksgrooten af gezet, die haar vervingen, door
onzen bondgenoot Aroe Palakka. Met dezen werd
den 13den Februari 1860 een contract gesloten,
waarbij Boni van bondgenootschappelijk rijk leen
roerig land werd, terwijl bij overeenkomst van 15
November 1860 een gedeelte van Boni tot aan do
rivier Tangka bij het gouvemementsgebied werd
ingelijfd. Bij het optreden der verschillende la
tere vorsten van Boni werd het contract met dit
Iandschap herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd.
De laatste vorst van Boni is geweest La Pawowoni Kraeng Segeri. Onder zijn bestuur word do
verhouding van het Gouvernement tot dat kind
schap zeer gespannen ten gevolge van het niet na
komen door Boni van verschillende contractueele
verplichtingen, vnl. door het zich mengen in de
inwendige aangelegenheden van andere landschap
pen (in enkele werden zelfs landsgrooten tegen het
zelfbestuur opgezet) en weigering van den afstand
aan het gouvernement tegen schadeloosstelling van
het recht tot heffing van in- en uitvoerrechten.
Het stoorde zich niet aan de onzerzijds wegens een en
ander ingediendo vertoogen, en oefende een zeer nadeeligen invloed uit op de andere landschappen op
Zuid Celebes wier houding dan ook alles te wenschen
overlict. Dit gaf aanleiding tot het zenden eener mi
litaire expeditie onder kolonel van Loencn, die 28
Juli 1905 landde te Bena ten Noorden van Badjoe,
waarden vijand een gevoelige nederlaag werd toegcbracht. Twee dagen later werd Watampone bezet en
3 Augustus Pasempa genomen, waarmede het eigen
lijk verzet in Boni gebroken was. In het Iandschap
werd Europeesch Bestuurspersoneel geplaatst, ten
einde het Inlandsch zelfbestuur te leiden en bij te
staan. De zelf bestuurder werd 18 November d. a. v.
in Maiwa overvallen en gevangen genomen, en ver
volgens te Bandoen g geïnterneerd. Hij is niet vervan
gen. Het bestuur over het Iandschap wordt uitgeoe
fend door den Rijksraad, bijgestaan door den Euro
peeseken besturenden ambtenaar.
De verhouding van Boni tot het Gouvt. is thans
niet contractueel geregeld. Do Regeering beschouwt
het Iandschap als overwonnen land, en heeft do
door den Rijksraad afgelegde korte verklaring niet
geaccepteerd, aangezien dit college bij ontstentenis
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van een zelfbcstuurder niet bevoegd geacht wordt
het landschap contractueel te binden.
Rondzwervende benden hebben nog cenigen tijd
het land in beroering gehouden, zelfs hebben ze in
1906 heimelijk gesteund door verschillende lieden
van aanzien, w. o. het invloedrijke hadats-lid Aroo
Taneto ri Awang getracht een nieuwen toestand in
het leven te roepen, doch bij don overval van ons bi
vak te Watampone op 15 Juli zijn ze met grooto ver
liezen teruggeslagen, waarna Aroe Taneto ri Awang
naar Soekaboemi verbannen is. Sedert is in Boni de
rust niet meer noemenswaard verstoord.
Bestuur. De vorm van bestuur was voor
onze inmenging aristocratisch monarchaal, met uit
gebreid allodiaal leenstelsel. Aan het hoofd stond
de vorst of vorstin, door den rijksraad (hadat) ge
kozen, en die volgens art. 26 van het contract van
13 Febr. 1860 door het Gouvernement moest worden
bevestigd. Hem was een Rijksbestierder toegevoegd,
met den titel van To-mari-lalang (de man die binnen
is), die het hoofd was van den hadat; hij werd vroe
ger door dezen onder ’s vorsten goedkeuring gekozen
en ontslagen; daarna geschiedde dit onder goedkeu
ring van het Gouvernement, dat hem ook liet beëedigen. Zonder zijne toestemming mocht niemand
den vorst naderen; alle zaken van justitie, politie of
van huisboudelijken aard werden door hem afgedaan,
Als Aroeng oedjoeng of To-mari-lalang was hij ook
gewoonlijk hoofd der vazallen, tot wie alle beve
len van den vorst door hem werden overgebracht.
De leden van den hadat, blijkens den naam van dien
Rijksraad, Aroe pitoe, uit 7 vorsten bestaande, wa
ren verplicht do belangen van den vorst en het
volk te behartigen, behalve die den handel, de
scheepvaart en inkomende en uitgaande rechten be
treffende, welke tot de bevoegdheid van den sjalibandar behoorden en die welko het huwelijk raakten,
on onder den priesterraad ressorteerden. De Aroo
pitoe waren leden van de rechtbank, en hadden hot
recht kleine boeten op te leggen. Aan de Aroe pitoe
waren soelewatangs en ado’s als plaatsvervangers
toegevoegd.
Voorts vond men in Boni nog do d jematongaengs,
het hoofd der soero’s of zendelingen, die 40 in getal
moesten zijn; do Anrong goeroe anakaroeng, hot
hoofd van de jonge prinsen, die geen waardigheid
bekleedden, maarden vorst zekere voorwerpen voor
droegen, wanneer deze zich in hot openbaar vertoon
de, liet hoofd der afstammelingen van Aroo Palakka,
voorts hoofden van mindere volgelingen en nog een
tal van lagere beambten, schrijvers enz. Do recht
spraak berustte, behoudens hooger beroep op den
vorst, bij den hadat en den djematongaong, voorgeze
ten door den Rijksbestierder Zaken don godsdienst
on het huwelijk botreffende, kwamen bij den sarat of
priesterraad, bestaande uit hot hoofd der geestelijk
heid, de kali en' mindero geestelijken. Elke vazal had
bovondien zijn afzonderlijke rechtbank, uit zijn ha
dat bestaande, en een sarat. Het uitoefenen dor
doodstraf, het tot slaaf verklaren van vrije personen
en het verbeurd verklaren van goederen behoorde
in oorlogstijd aan den Poengawa en den Anrong
goeroe panghoeloc djowa. Dezo waren hoofdon tot
het krijgswezen bohoorendo; do laatstgenoemde tovens belast mot het beschermen van ’s vorston persoon en eigendommen en het doen eerbiedigen van
diens bevelen, waarbij de grootsto willekour
heerschte. Gedurende vredestijd werd geen gorogeldo macht aangehouden; in geval van oorlog
word do geheele bevolking te wapen geroepen. Even
wel waren er tal van hoofden, die mot het kiijgswo-
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zen in betrekking stonden; tijdens een oorlog was
dePocngawa het hoofd, terwijl in vredestijd de Pang
hoeloc lomponadjowaë (het grootste hoofd des volks)
de eerste persoon was. Verder zijn te vermelden
de doeloengs of bestuurders der landschappen Lamoeroe, Sieboeloe, Adjangale, Pitoempanoewaë,
Lili ri laoe, Talloen limpo ri awang en Wawa Boeloe
ri awang; voorts do Anrong goeroes panghoeloe
djowa (kleinere hoofden des volks), hoofden van 100
en 40 volgelingen, kapitans odz. Tucht en onderwor
penheid iD den krijg wareD zelden te vinden, vooral
bij de mindere tegenover de hoogere hoofden.
Bij de onderwerping van Boni werd dit leenvorstendom in tweeën gesplitst,de zuidelijke helft werd
aanvankelijk als eeno nieuwe onderafdeeling onder
den naam Bone-ri-atang (Zuid-Boni) gevoegd bij
de toenmalige Assistent Residentie Oosterdistricten.
(G. B. van 13 Juli 1906 no. 32), terwijl de noordelijke
helft, waarbij de voormalige vasalstaat Lamoeroe,
onder den naam Boni als onderafdeeling deel uit
maakte van de nieuw gevormde afdeeling Boni (G.
B. van 2 December1 905 no. 34). Het eertijds aan
Boni aanhoorigo landschap Pitoempanoea werd de
finitief bij de onderafdeeling Wadjo gevoegd.
Bij G. B. van 3 September 1908 no. 28 werd de
onderafdeeling Bone-ri-atang gevoegd bij de afdee
ling Boni, doch als eene zelfstandige onderafdeeling
gehandhaafd.
In de plaats van den zelf bestuurder is getreden het
Europccsche bestuur, dat met den Hadat het zelf
bestuur in het landschap uitoefent, in afwachting
dat do voorgenomen inlijving bij het rechtstreeks
bestuurde gouvemementsgobied een feit zal zijn
geworden.
Van den Hadat Pitoe, bestaande uit de vroegere
Aroeng Pitoe (do zeven kiesheeren) is de betrekking
van Tomari-lalang (rijksbestierder) na het ontslag
wegens ouderdomsgebreken van den laatsten titu
laris, als volkomen overbodig onvervuld gebleven.
Do Hadatsleden, die in den vorstentijd in of nabij
do residentie van den vorst woonden en slechts be
stuursmacht hadden over de kampongs, waarvan zij
aroeng waren, worden allen door ons tot districts
hoofd aangesteld.
Do eertijds bestaande landschapjes, vazalstaatjes;
zelfstandige banoeas en kampongs werden tot dis
tricten samengevoegd.
Onder den Europeeschen bestuurder staan direct
do districtshoofden on onder deze rechtstreeks de
onderdistrictshoofdcn met do hun ondergeschikte
hoofden, do banooa on kamponghoofden.
Na do afschaffing der vorstelijke waardigheid en
door hot ontstaan van gewijzigde levens- en arbeids
omstandigheden zijn vele adats vormen on gebruiken
vo is lapt dan wel geheel verdween. Do' voormalige
stands- on volksindeelingon zijn in hoofdzaak ver
vallen. De eigenaardige kentcekonen, dio den vroegeron stand aangaven, worden niet meer gebezigd.
Allo personen van inheemschen oorsprong worden
beschouwd als gewono onderdanen van hot zelfbe
stuur met gelijke rechton en plichten.
De rechtspraak berust bij do z.g. Inheemscke
Rechtbank, dio voorgozoten wordt door don Europccschon bestuurder on waarvan do districtshoofden
als leden fungccron, daartoo benoemd door den Gouvernour van Colobcs. Zaken don godsdienst en hot
huwolijk betreffende komen, behoudens hooger beroop op do Inhcomsoho Rechtbank, bij den Sjarat
of priesterraad; bij erving wordt het adatrecht ge
volgd.
Evenals do overige zclfbosturonde landschappen
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van Celebes hpeft ook Boni zijne onderafdcelingskassen. y'
Literatuur: J. A. Bakkers, Het leenvorstendom
Boni. T. Ind. ï. L. V., deel 15, 1865; M. F. K. Perelaer, De Bonischë expeditiën 1859—1860, Leiden
1872; H. G. J. L. Meyncrs, De Bonischë expeditiën,
.;
in den Mil. Speet. 1880; Memorie van gegevens be
treffende Boni door Kapt. A. E. Piera 1900. (Archief
j- r VHe Afd. D. v. O.); P. B. Staden ten Brink, Zuid
. Celebes, 1884 (met kaart 1:500.000); K. van der
/'Staaten, de Indische oorlogen; J. v. d. Weijden, Boni
(Ind. Mil. T. 1905) met kaart, (y'h
L, / /
BONI. Afdeeling van het gouvernement Celebes en
Onderhoorigheden onder een assistent-resident met
standplaats Pampanoea, wordt verdeeld in de onderafdeehngen Boni, Boni-ri-Atang, Wadjo, Soppeng
en Barroe.
BONI. Onderafdeeling der afdeeling Boni van het
gouvernement Celebes en Onderhoorigheden. Zij
omvat de noordelijke helft van het gelijknamig zelfbesturend landschap. Gelegen aan den westelijken
oever van de Golf van Boni, wordt ze begrensd ten
N. door de onderafdeeling Wadjo, waarvan zegedeeltelijk gescheiden is door de Walanaë, ten O.
door genoemde golf, ten Z. door de onderafdeeling
Boni-ri- Atang of Zuid Boni en Maros, ten W. door
de onderafdeelingen Pangkadjene, Barroe en Soppeng. De oppervlakte bedraagt 4000 K.M2. Het gebergte maakt deel uit van twee bergketens, die zich
van Z. naar N. uitstrekken; de meest westelijke is
de hoogste. Tusschen deze bergketens bevindt zich
de vlakte Lappa-ri-Adja (westelijke vlakte), waarin
de bovenloop der Walanaë. De Oostelijke keten
is van de kust door eene 18 tot 45 K.M. breed e vlakte
gescheiden. In de westelijke keten is de hoogste gemeten bergtop de Boeloe Tarataë (JG60 M.), door de
grilligerichtingen splitsingvandehoofdketenscheidt
hij Lamoeroe in drie deelen, n.1. de Lappa-ri-Adja, do
vallei van Teloe Limpoë en die van Boea. In de oostelijke keten zijn de hoogste toppen de Boeloe Ponre
(720 M.), de Boeloe Bakoeng (777 M.) en de Boeloe
Tadalle (700 M.). Het gebergte is over het algemeen
kaaien weinig vruchtbaar, doordien de bevolking de
hellingen voor ladangbouw heeft afgebrand. Slechts
hier endaartreft men nog groote bosschen aan, die
tijdeas het vorstenbestuur in stand gehouden zijn
om het noodige hout voor huizenbouw te hebben.
Het gebergte gaat naar het O. en N. in heuvelterrein op, waarin enkele alleenstaande toppen
voorkomen o.a. de Boeloe Tjinnang (234 M.), de Boeloe Anadara (372 M.) en de Boeloe Lantja (137 M.).
De vruchtbaarste vlakten worden langs de Walanaë gevonden; vooral de delta dezer rivier is bij
uitstek vruchtbaar; ook de vlakte van Sailong en
Timoeroeng, de Lappa-ri-Adja en de vlakte van
Beengo zijn zeer vruchtbaar. Verder dient nog genoemd te worden de uitgebreide vlakke kuststrook,
die zich over de geheel lengte der onderafdeeling
uitstrekt. De kust is laag en voor groote zeeschepen
slechts op grooten afstand te naderen. De beste ankerplaatsen zijn Badjoa en Palima, waar de stoomschepen toch nog respectievelijk 3 en 6 K.M. buiten
de kust moeten blijven. De kusten zijn bijna overal
met rhizophoren begroeid. In den Oostmoesson van
Maart—Augustus staat er veel branding op de kust.
Alle rivieren stroomen van W.—O. Alleen de Walanaë, die in de onderafdeeling Maroa_ontspringt,
stroomt door het landschap Boni in N. richting
tot bij het meer Tempeh, waar ze eene Oostelijkp
richting aanneemt om bij Palima in zee te vallen.
De andere rivieren n.1. de Kadjoe, de Patiro, do

Barabo.de Palakka, de Djalicng en de PadaElorivjter,
zijn voor de prauwvaart van weinig betcckenialpDc
Walanaë is tot Tawaroë voor groote prauwen (palari) bevaarbaar, voor kleinere ((padjala) verder
stroomopwaarts tot Pampanoea, terwijl kleinere
vaartuigen bij normalen waterstand Tjabengë kun
nen bereiken en b)j hoog water Malimpong (Soppeng)
nabij de kloof van Djangkali. De voornaamste zij
rivieren der Walanaë zijn de Sallo oenji en de Sallo
opo.
Boni wordt door groote en secundaire wegen in
alle richtingen doorsneden. De voornaamste groote
wegen zijn a die van de zuidgrens in aansluiting met
den grooten weg van Mara en Balangnipa over Watampone, Oenji en Tawaroc naar Pampanoea, met
een zijtak van Watampone naar Badjoë, b die van
Pampanoea via Boeloe Doea naar Soppeng en c die
van Pampanoea via Sallo Tobakko en Kajnpiri
naar Sengkang.
Secundaire wegen gaan a van Watampone via Passar Tatjipi naar Oelawang, Amali, Timoeroeng en
Pampanoea, b van Passar Tatjipi via Ningo naar
Been go en Oedjoeng Lamoeroe, en van daar via Wa
tang Lamoeroe naar Moetiara, en verder naar Mariori-Wawo en Watang Soppeng, c van Oed joeng Lamoeroe via Parigi naar Wage en verder via Bantjië
naar Tjamba, d van Watampone via Lampoko, Lonrong en Paletjari naar Bakoenga, e van Watampone
naar Lapatjang. Verder zijn er enkele paarden pad en
en paden, die de niet aan de genoemde wegen gelegen kampongs onderling en met die wegen verbinden. Vermelding verdienen nog het paarden pad,
dat Boni met het landschap Tanette verbindt, het
gaat over het laagste zadel Wapangë in de westclijken bergketen en vandaar via Tacd joewoe over de
hoofd vlakte van Gatarang. De voornaamste kampongs zijn hierboven genoemd, onderden invloed van
ons bestuur wordt gestreefd naai- verfraaiing en verbetering uit hygiënisch oogpunt der kampongs,
Blijkens de gehouden regen waarnemingen to
Watampone en Pampanoea, gedurende 9 jaren, valt
do meeste regen van November tot .Juli (met een
zeer laag cijfer in Juni), de minste in Augustus,
September en October (totaal 24 en 18 dM.). De
middagtemperatuur is in de vlakte gemiddeld 84° F,
de nachttemperatuur 76° F. De bevolking behoort tot
den Boegineeschen stam, aan de kust wonen enkele
Makassaren en To Badjo, terwijl voorts veel Toradja’s, Bootoneezen en Moenaneezen worden aan
getroffen, afstammelingen van vroeger als slaven
uit hun land geroofde lieden. Over de Toala, die de
Teloe Limpoë bewonen, zie het afzonderlijk artikei TOALA. De bevolking van deze onderafdeeling
bedraagt 193.000 zielen; de meerderheid belijdt althans in naam den Mohammedaanschen godsdienst,
die langzaam-aan aan invloed wint. Het huwclijksen erfrecht worden echter beheerscht door de oude
Adat. De geestelijken in het binnenland verleenon
ook nog gaarne medewerking aan heidonsche feesten,
De taal der bevolking is Bocgineesch. Onder onzen
bestuursin vloed zijn reeds eenige scholen voor do
bevolking opgericht.
Het middel van bestaan bij uitnemendheid is de
landbouw. In den tijd niet benoodigd voor dit bedrijf treedt de Bonier op als handwerksman of zeevarende. De rijstbouw wordt waar mogelijk op
sawah’s gedreven, in het gebergte en in watorarmo
streken op ladangs of als roofbouw. De totaal voor
den rijstbouwin cultuur gebrachte oppervlakte wordt
geschat op 70.000 bouws, waarvan 8000 bouws geirrigeerd. De moerassawahs van de Walanaë delta
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BONI—BONI-RI-ATANG.
i 10.000 bouws, die bij elk vloedgetij door opge
stuwd rivierwater onderloopen, behooren tot de
vruchtbaarste van Boni met een gemiddelde op
brengst van 25 a 35 picol per bouw. Do geirrigeerdc sawahs leveren een gemiddeld beschot van
20 a 30 picols op, de van regenwater afhankelijken
10 a 20 picols. De Boni rijst is over het algemeen
inferieur; hoofdzakclijk worden roode- en kleef
rijst verbouwd. Uitvoer van dit product heeft plaats*
naar de om de Golf van Boni gelegen streken. In de
bergstreken is djagoeng het hoofdvoedsel der bevol
king; de beste djagoeng wordt geteeld op de uiter
waarden langs de rivieren en de drooggcloopen mceroevers in de districten Sailong en Timoeroeng. Van
djagoeng heeft mede belangrijke uitvoer plaats. Ver
der wordt de klapperaanplant belangrijk uitgebreid
en verbouwt de bevolking tabak van goede hoe
danigheid, een zeer gewild handelsartikel op de
passers van Zuid-Celebes, en koffie. Do cultuur van
dit laatste gewas is echter hard achteruitgegaan.
Als tweede gewassen worden katjang, katella, oebi
terong e.d. geplant.
De veestapel bestaat vnl. uit paarden en kar
bouwen. Runderen worden nagenoeg niet, geiten en
schapen in gering aantal aangetroffen. De bevolking
besteedt weinig zorg aan haar vee. Hierdoor en dooi
den voortdurenden verkoop van goede paarden naar
andere streken gaat vooral het paardenras achter
uit. Het aantal buffels wordt geschat op 20.000, het
aantal paarden op 9000 stuks. De in- en uitvoer
handel is vnl. in handen van vreemde oosterlingen;
slechts enkele Bonicren vinden er een bestaan in.
De kleinbandel wordt grootendeels gedreven door
Boegineezen. De tusschonhandel geschiedt uitslui
tend op de passers, die geregeld om do 5 dagen wor
den gehouden. 13e import van Europecsche garens en
katoenen stoffen heeft de eertijds bloeiende katoencultuur geheel verdrongen. Do voornaamste passers
worden gehouden te Pampanoea, Towaroë, Palima,
Lamoeroe (aan de kust), Watampone, Katjimpang,
Lakoeang, Tobcnteng, Tatjipi, Todjaran, Lonrong,
Bakoengë, Parigi, Ladjoe en Patiro Bentcng. Onzo
standpenningen zijn een zeer gewild ruilmiddel; voor
onze pasmunt bestaat niet veel liefhebberij; klcino
bedragen worden met duiten betaald. De jacht,
vnl. op herten wordt in hoofdzaak door den adel als
sport beoefend.
De visscherij is voor de aan zee lovende bevolking
een belangrrijk bestaanmiddel. De industrie is uit
sluitend ingericht op aanmaak van voorwerpen voor
huishoudelijk gebruik: bekend zijn de door do
vrouwen geweven Boegincesche sarongs en de ar
tikelen van vlechtwerk (hoofddeksels, sierlijke
mandjes). De ijzersmeedkunst staat evenals die van
goud en zilver op vrij lagen trap.
De gezondheidstoestand der bevolking is bevre
digend. In de maanden Maart tot September hecrscht
er veel malaria. Door de stelselmatig doorgevoerdo
vaccinatie zijn in de laatste jaren geen pokkenopidemiën voorgekomen.
De onderafdecling is verdeeld in 1G districten
onder hoofden, die den titel voeren van Aroc of
Soolewatang. De ledon van den voormaligen rijks
raad of Aroe Pitoo fungeeren thans als districts
hoofden. Hot rechtswezen is door het zolfbcstuur
op aanwijzing van don Gouverneur geregeld. Do
rechtspraak berust bij do inheemscho rechtbank en
alleensprekende rechters. Hierbij wordt do adat zoo
veel mogolijk gevolgd. Verminkende straffen worden
echter niet meer toogopast; do straffen komen over
een met die welke worden opgelegd aan misdadi
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gers in het rechtstreeks bestuurd gebied. Het aantal
/y '* J)
misdrijven, waarvan diefstal, moord en doodslag Q Ir •*>(/-}
de meest voorkomende zijn, vermindert. De bevol- /y , ^
•. e
king betaalt eenc bedrijfsbelasting, welker opbrengst V
voor 1913 op 135.000 gld. geschat werd.
-'i 11*
BONI. Eilandje nabij de noordkust van Waigeoe,
- t*
residentie Ternatecn ond., klein cn laag, bestaand
uit kalksteen.
BONI (GOLF VAN). De 250 K.M. lange en 120 tot
52 K.M. breede golf tusschen het Z.lijk en Z.O.lijk
schiereiland van Celebes. Het middengedeelte van
de golf is zeer diep, de kusten zijn bezaaid met riffen,
welke zich in het Z.W.lijk en in het W.lijk gedeelte
uitstrekken tot op bijna 55 K.M. uit de kust. De
voornaamste plaatsen aan de W.kust zijn Badjoa en
Palopo, aan de O.kust Kolaka in de Binongkabaai.
Langs de Westkust treft men een vaarwater binnen
de riffen aan. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. IV.
BONI-RI-ATANG. Zoo heet de zuidelijkste van
de vijf onderafdeelingen der afdceling Boni en
zuidelijkste helft van het zelfbesturend landschap
Boni. Aan het hoofd staat een controleur, die zijn
zetel heeft te M a r a of Masocmpoe, in den
noordoosthoek, niet ver van de kust. Het zuidwesten
bestaat uit bergland, dat nog slechts ten deele be
kend is; het bevat zoowel kalkgebergten, die zich
aansluiten bij dat van Maros, a]s vulkanen, behoorendc tot de groote groep van den Lompo Batang.Uit
het bergland van Boni-ri-atang en Maros ontspringt
de W a 1 a n a ë, de hoofdrivier van Zuid-Celeb'es,
welker dal door de Sarasins terecht „het hart van het
rijk Bone” is genoemd; ook de T a n g k a, die haar
bronnen heeft aan den noordrand van den Lompo
Batang en, rechthoekig ombuigende naarde golf van
Bone, do grensrivier is gejvorden tusschen do afdeen . y'
lingen Bone cn jBonthain/Dc zuidweslgrcns loopt on- S ó
geveer over het waterscheidende gebergte tusschen
de rivier van Maros en de Walanaë. Van de rechter
bijstroomen dér laatste, die nog tot Boni-ri-atang
behooren, noemen we de Assoempato e, die
beneden Liboeroeng in den hoofdstroom valt. Van
de vulkanen in dit gebied kennen we, door de Sarasins, den Bowonglangi, die in 1902 door
hen werd beklommen, trots do waarschuwingen der
bewoners van den omtrek, welke zeer bevreesd zijn
voor de „setans” van den berg. Van Bontorio, aan
den noordoost voet in een oud, met sawah’s bedekt
meerbod gelegen, stegen zo naar het kleine plateau
van Lappa bontorio aan den noord voet, 12S0 M. hoog,
waar ze als eerste Europeanen verschenen. De hoog
te van don dooden vulkaan, met zeer steilo westhelling, werd op 2005 M. bepaald. De Walanaë is in
Boni-ri-atang voor het grootste deel een echte berg
stroom, die van half-Dccembcr tot half-April zoo
woest is, dat zo slechts met gevaar kan worden overgotrokkon.
Tusschen het dal der Walanaë en de oostkust is een
watcrscheidend gebergte, dat noordwaarts stijgt;
de hoogte van het zuidelijke deel schatten de Sara
sins op Jr 1000 M.; in het noorden geeft do Econo
mische kaart den Boekit Kalamisoe een
hoogte van 2222 M. Van dat gebergto komen verschillende kust rivieren, in het noorden van de onderafdeeling do L a k o o k a n g, in welker delta Mara
ligt. De kust is laag en vlak; alleen hier en daar vindt
men heuvels, in ’t zuiden b.v. den 100 M. hoogen
B o oio o Ta na, dio door de Sarasins als vulkaan
wordt beschreven cn door hen gerekend wordt tot
de klcino vulkanen op on aan don voet van den
Lompo Batang. Vóór do kust, waarop in den oost
moesson een sterke branding staat, liggen in het
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BONI-EI-ATANG—BONTIUS (JACOBUS)

feil enz. vooral van Singapore en verkoopen die kier
zuiden kleine eilanden, o.a. Boeloenroewo en Bain het binnenland. Voor de Paketvaartbooten is
tanlampe; liet eersto wordt door de Sarasins voor
Bonthain een vaste haven. De vischvangst is er niet
een dooden vulkaan gehouden.
onbelangrijk.
De bevolking bestaat grootendeels uit dezelfde
Het bergvolk verder naar binnen leeft vooral van
elementen als die van de onderafdecling Boni. Van
djagoeng en kweekt aardappelen en kool voor de
de T o a 1 a s (zie aldaar), in het landschap L agroote plaatsen der vlakte; in den goeden tijd ziet
m o n t j o n g, weken reeds in 1902 volgens do
men ook veel mangga’s, terwijl er een weinig tabak
Sarasins velen naar Lamoeroc uit. Laruontjong ligt
en suiker wordt gekweekt en wat bamboe en hout
links van de boven-Walanaë, door een naakten, uit
wordt verhandeld. Langs de bergpaden heeft ook
vulkanische gesteenten bestaanden heuvelrug er
hier het vervoer plaats met behulp van de sterke
van gescheiden. Het is een typisch kalklandschap
vol smalle erosiedalen en vol stalaktieten en stalag inlandsche paardjes.
Literatuur : Donselaar in Bijdr. t. t. 1. en vlk.
mieten, dat ten opzichte van de kale omgeving een
Ie ser. III (1855) blz. 163 vlg; T. A. G. 1905, blz.
woudeiland mag heeten.
802 (naar Menre, Om en bij Bonthain. Tijdschr.
De meeste regen valt in Boni in de eerste helft van
den oostmoesson; Mei, Juni en Juli zijn gekenmerkt
Vereeniging, Het Ned. zeewezen, 1905). - door zware regens, Augustus, September en October
BONTHAIN (PIEK VAN). Een sedert lang niet
vormen den drogen tijd; dan is het ’s middags zeer
meer werkzame vulkaan, die met eenige andere ber
heet, terwijl de nachten koel zijn.
gen een vrij uit gebreid, doch geïsoleerd complex
In de vlakke streken is rijst, in de bergstreken
vormt in het zuidwestelijkste gedeelte van Celebes. !
djajoeng het hoofd voedsel; aan de rivieroevers
In het Jaarverslag 1913 van den Topografischen
Dienst komt een overzicht der bergvormen voor.
kweekt men ook wat tabak; suikerriet wordt alleen
De inlanders noemen hem Lompo Batang (de dik
voor eigen gebruik geplant. In de bergstreken maakt
buikige); het hoogste punt, de Bawa Kraëng ligt op
men veel jacht op herten, vooral in den drogen tijd,
3042 M. Er wordt een naar het westen open krater
en op wilde varkens.
aan getroffen, waarin geen sporen van werkzaam
Wegen beginnen er te komen. De voornaamste
heid; ook elders in den omtrek geen solfataren of
gaat van Balangnipa over de Tangka langs de kust
warme bronnen.
naar Mara en verder door de onderafdecling Boni;
hij verbindt een groot aantal vrij welvarende kustHij werd het eerst beklommen door Sir James
kampongs. De andere gaat van Balangnipa noordBrooke, den lateren radja van Serawak; deze ging
westwaarts het bergland in naar Patirobaloe,
van Lokka, gezondheidsstation, op de zuidhclling
waar vroeger de civiel-gezaghebber gevestigd was,
(1150 M) uit en bereikte een punt, dat hij een hoogte
en vervolgens door het dal der Walanaë naar Liboegeeft van 2484 M., dus zeker niet den top. De Sararoeng; een pad gaat van Patirobaloe westwaarts
sins meenen, dat hij kwam tot op den kam, dien
ze op hun kaart Brooke-rug hebben genoemd en
naar Tjamba, in de onderafdecling Maros; het snijdt
de Walanaë als diepen, woesten bergstroom bij
waarachter door hen do Brooke-ketel werd g< ■
T e k k o.
vonden, die door hen als een voormalige werkende
BONTENG (soend.). Zie CUCUMIS SATIVUS.
krater wordt beschouwd; daarnaast ligl, aan do
BONTHAIN. Afdeehng van het gouvt. Celebes en
oostzijde, een tweede, die door hen, naar een ande
ondërh., bevattende de onderafdeelingen Bonthain,
ren onderzoeker, die in 1890 voor ’t eerst den Bawa
- - Djeneponto, Boeloekomba, Sindjai en Saleier. De
Kraëng beklom, Warburg’s krater is gedoopt. Door
eerstgenoemde 4 onderafdeelingen vormen de vroeerosie zijn deze ketels zeer sterk vervormd. De
■
gere afdeelingen Zuiderdistricten en Oosterdistrichoofdkrater heeft een middellijn van ruim 5 K.M.,
!' ten. De afdeeling wordt bestuurd door een assistentuit den hoofdkrater komt de voornaamste bronresident met standplaats Bonthain. De gelijknamige
rivier der Berang. Het water der oost en noordhelonderafdecling omvat de districten Bonthain, Taling gaat zoowel naar de Zuid als de Oostkust; aan
roang en Malakadji.
de noordzijde meest naar do Tangka, die beneden
BONTHAIN of BANTAËNG. Hoofdplaats van do
Balangnipa in zee valt. De top Bawah-Kraëng
gelijknamige afdceling en onderafdeeling van het
(= ondervorst) wordt ook Boeta Slamat (= heilige
gouvernement Celebes en onderh. Gelegen op 5°
grond) genoemd; aldaar komt do bevolking op eene
33' 45" Z.Br. en 121° 0' 30" O.L. op de Z.kust van
heilige plaats offeren. (Vermelding verdient dat Ver
het Z.W.lijk schiereiland van Celebes. Zij ligt over
beek, Molukken-verslag, het mot do interpretatie
eene lengte van 3 a 4 K.M. evenwijdig met het strand
der Sarasins niet geheel eens is, p. 03-65).
aan een baai, die eene veilige reede aanbiedt. Vlak
In 1912 werd de Lompo Batang beklommen en
aan het strand ligt een rij huizen van steen, bamboe
beschreven door P. Th. Santé.
of hout, enkele van twee verdiepingen; 200 a 300
Literatuur ; V. J. v. Marle, Beschrijving van het
M. landwaarts in ligt een tweede rij evenwijdig aan
rijk Gowa, Tijdschr. Aardr. Gen. 1901 en 1902, m t
de eerste en daartusschen in vindt men de kam
kaart 1 :200.000; P. Th. Santé, Jaarverslag van den
pongs verscholen in groen van klapperbooinen en
Top. dienst in Ned.-Indie over 1913: Do piek van
ander gewas. Tal van visschersprauwtjes geven
Bonthain (Lompo Ba(ang) met kaart 1 : 100.000.
kleur en leven aan de baai en op den achtergrond
BONTIUS (JACOBUS). Geb. 1592 te Leiden, als
prijkt als wachter van het geheel de Lompo Batang.
zoon van den hoogleeraar Gerardus B. aldaar;
Zie BONTHAIN (PIEK VAN).
kwam 12 jaar oud aan de Universiteit aldaar, word
De inlandsche bevolking van Bonthain en omge
in 1614 tot medicinae doctor gepromoveerd en ves
ving is een mengsel van Boegineezen en Makassaren
tigde zich daarna te genoemder plaatse als practien verder wonen er vrij wat Indo-Europeanen en
zeerend arts. In 1626 werd hij door Heeren XVII
Chineezcn, de laatsten in een afzonderlijke wijk.
aangesteld als archiater (doctor, apotheker en op
Vooral door het kwijnen der koffieteelt gaat de
zichter van de chirurgijns) in Indië, waar hij 13 Sopt.
plaats niet vooruit; alleen de coprahandel der Chi1627 aankwam met do vloot van J. P. G'oen. Na
neczen is belangrijk. Mandareesche prauwen brengen
(waarschijnlijk) een dienstreis gemaakt to hebben
Ier huishoudelijke artikelen; katoentjes, zijden stofnaar do Molukken en Timor, kwam hij vóór don
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BONTIUS (JACOBUS) — BOOMSCHORS.
aan vang van liet eerste beleg van Batavia door
Sultan Agoeng, vorst van Mataram_(22 Aug. 1G28)
aldaar terug en vertoefde er gedurende de beide beIcgeringen van 1628 en 1629; waarbij hij op 20 Sopt.
stond aan het sterfbed van Coen (Do Jonge, V,
154). In eind 1629 schijnt hij lid van den Raad van
Justitie te Batavia geworden te zijn, waarna op
1 Mei 1630 zijne benoeming tot advocaat fiscaal
volgde. Van 15 Oct. 1630 tot 18 Jan 1631 nam hij
bovendien het ambt van baljuw van Batavia tijdelijk waar. Op 14 Sept. 1631 legde hij zijn ambt van
advocaat fiscaal neder. Hij overleed te Batavia 30
Nov. 1631, terwijl hij trachtende was naar het
vaderland terug te gaan. —
In de 4 jaren, die hij in de tropen doorbracht,
maakte hij, buiten zijn officiccle ambten en de verzorging van zijne geneeskundige praktijk om, hoogst
vcidienstelijkc en oorspronkelijke natuurwetenschappelijke aanteekeningen. Een viertal boeken,
waarvan het eerste: „Notae in Garciam ab Orta”
uit natuurhistorisch oogpunt het belangrijkste was,
zond hij in begin 1631 aan zijn broeder Willem te
Leiden, die ze in 1642 in een slecht verzorgde uitgave bij E. Hackius uitgaf. Beter uitgevoerd was
de uitgave van de Gcbr. Elscvicr (1658) bezorgd
door G. Piso, die echter hier en daar belangrijko
wijzigingen in de genoemde 4 boeken aanbracht.
Lr deze laatste uitgave zijn overigens nog een 2tal
andere boeken opgenomen uit nagelaten geschriften van Jac. Bontius samengesteld: de Historia
animalium en Historia plantarum.
Het plantengeslacht Bontia, behoorendo tot de fam.
der Myoporaceae, is door Plunder naar Bontius
genoemd.
Zie over hem Dr. C. Swaving in Nat. Tijdschr.
N. I. XXX (1868), bl. 285, 475; Dr. G. F. Pop
in Genccsk. T. v. d. Zeem. VI (1868) 207; VII (1S69)
I; VIII (1870) 29 Vgl voorts Dr. M. J. Sirks in
Nieuw Ned. Biogr. Wdb. III (1914), en in zijn
„Indisch Natuuronderzoek” (1915), bl. 5-12.
BONTO-BONTO (KRAËNG). Broeder van den
toenmaligen regent van Lebakkang (Pangkadjenc),
met wien hij in 1868 in twist geraakte ver de erfenis huns vaders, wat tot cmsl igo onlusten aanleiding
gaf, die herhaaldelijk onze inmenging en hot zenden
van troepen noodig maakten. Eerst in 1877 werd hij
na een hardnekkig gevecht zoo in het nauw gedrevon, dat hij genoodzaakt was zich te onderworpen;
doek do veolon tussohen de twee partijen in het regont.schap hielden aan, wat in 1892 de afzetting en
vei banning van don toenmaligen regent tengevolge
had.
BONTOA. Een der districten dor ondorafdccling
Maros (zio aldaar) Gouv. Colobes en Onderh.
BONTOBANGOENG. District op het eiland Saleicr (zio aldaar). Het eiland Pasi behoort er toe
BONTOD. Zie BOER ENG.
BONTOE POEANG. Bergtop van het kustgebergte
langs de golf van Boni (zie CELEBES onder b. Mid
den Celcbes).
BONTONOMPO. Een district der ondorafdccling
Takalar (zie aldaar) gouv. Celcbes en Onderh.; was
vroeger een deel van het landsohap Gowa.
BOOI. Zio ZWIJNEN.
BOOL (HENDRIK JOHANNES). Geboren to
Schoondijke (Zeeland) den 27 Febr. 1828, was eerst
(1844—1849) werkzaam bij do registratie, daarna
(1849—1859) als stenograaf bij do Staton-Gcneraal
en tot 1863 als commies bij Binnonl. Zaken. In dat
jaar werd hij tot ambtenaar bij den burg. dienst in
Indiö benoemd, on in 1864 werkzaam gesteld bij do
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Algcmcene Secretarie, waar hij in 1867 tot Gouv.
Secretaris, en in 1869 tot lstcn Gouv. Secretaris bcnoomd werd. In 1872 werd hij Directeur van Financiën en na terugkomst van verlof uit Nederland Directeur der Burg. Openbare werken. In 18S2 ontving hij eervol ontslag uit ’s lands dienst, en vestigde
zich te Leiden, waar hij tot Wethouder werd gekozen
en in 1888 tot lid van de Tweede Kamer. Bij de algcmcenc verkiezingen in 1897 stelde hij zich niet meer
verkiesbaar. Hij overleed te Utrecht 22- Januari
1898. Behalve tal van opstellen in de Kol. j aar boeken (1861), Tijdspiegel (1883, 1888, 1898), Economist (18S4), Ind. Gids (1884, 1893), Vragen des
tijds (18S9,1S92, lS94),AnnalesEconomiques (1890)
gaf lnj uit de Wet houdende vaststelling van het
reglement op het beleid der Reg. van N. I., met
aanteekeningen. Eerste uitgave 1854. Tweede uitgave 1876, beiden te Zalt-Bommel.
BOOM. Aldus werd vroeger vrij algemeen en wordt
thans nog wel cens in N. I. genoemd de plaats,
meestal nabij de monding van rivieren of kreeken,
waar douanerechten werden of worden geheven.
De naam word ontleend aan den sluitboom, waarmede men op do meeste dier plaatsen gewoon was
het vaarwater af te sluiten, ter voorkoming dat
vaartuigen zouden voorbij varen zonder de verschuldigde rechten te betalen. Geëmployeerden van
een handclskautoor, met de in- en uitklaring belast,
en daarom dikwijls aan den boom vertoevende,
worden boom-klerk genoemd,
BOOMKANGOEROE’S (Dendrolagus), een geslacht
der Macropodidae (zie KANGOEROE’S), dat alleen
Niouw-Guinea en een paar naburige kleine eilanden
en het noordelijk gedeelte van Quecnsland bewoontNC^J"-Terwijl de cchto kangoeroe’s van in boomen wo—
nende voorouders afstammen (zie BUIDELDIEREN) en wijzigingen hebben ondergaan in verband mot hun loven in do uitgestrekte vlakten van
Australië, zijn do boomkangoeroe’s te beschouwen
als nakomelingen van kangoeroe’s, die zich in hun
boschrijk vaderland opnieuw aan het boomleven aangepast hebben. Hierbij zijnde achtcrpootcn, verkort
on nu ongeveer even lang als de voorpooten, en de
staart, die niet meer tot steun van het lichaam dient,
is minder gespierd dan bij do cchto kangoeroe’s het
geval is. Evenwel zijn het veel minder behendigo
klimmers dan andcro op boomen wonende Buideldieren on hun staart is tot aan den top rondom be
haard en niet nicor tot een grijpstaart geworden. Hot
voedsel is uitsluitend plantaardig. Van de weinige
soorten zijn D. ursinus Miill. (waarvan do Papoeanamen wangoeri on niai yeroom opgegovon worden),
die grootendeels zwart is, met lichtoron kop, en do
lichter gekleurde D. inustus Miill. (met de namen
ivakera, niai rctau en lauw lauw) do bekendste. Beide
bewonen West-Niouw-Guinea.
BOOMKIKVORSCHEN. Zie onder KIKVORSCHEN, onder Bufonidae, Ih/lidae en Ranidae.
BOOMKLEVER. Zie GLATIK MOENGOEK.
BOOMPJES-EILAND. Eiland, 1,88 Iv.M2. groot,
gelegen in do Java zeo, benoorden de monding van
do Tjimanock in do residentie Cheribon en admini
stratief tot (lat gewest behoorendo. Ten Noorden er
van bevinden zich twee riffen, waarom do diio te zamon welcons (hoewel ton onrechte) „Boompjeseilanden” genoemd worden. Sedert 1873 bevindt zich
op het eiland, aan den Z. kant op 5° 56' 15". Z.B. en
10S° 22' 37" O.L., N. 15° O. 33 K.M. van Indramajoe, oon vuurtoren, dio aan do zeevaart in dit godeolto van de Java-zce belangrijke diensten bewijst.
BOOMSCHORS. Verscheidene ook in onze O.I.
23
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BOOMSCHORS—BOR (LIVINUS).

bezittingen voorkomende tropische hoornen hebben
schorsen, die om hare aromatische eigenschappen
dienen tot vervaardiging van reukwerken, of om
hare geneeskrachtige werking gebruikt worden tot
bereiding van artsenijen, dan wel een geschikte
looistof opleveren, of ook wel klcui-stof, of eindelijk
een goede vezelstof geven, geschikt tot het slaan
van touw. Van den bast van den Ant jar of oepasboom
(Aniiaris toxicaria) bereidt men de schors door die
van den op behoorlijke lengte gezaagden stam door
kloppen los te maken, vervolgens door kneuzen en
kneden verder van de celstof te ontdoen. Eindelijk
kan men door aaneenvilting van de randen deï
st ukken, groote lappen verkrijgen, die zelfs voor kleedingst ukken en dergelijke dienen. Eene uitvoerige be
schrijving van de bereiding van zulke klccdingstuk
ken door de inboorlingen in Poso (Noord-Celebes)
geeft A. C. Kruyt Med. Ned. Zend. XXXVIII (1894)
bl. 200.—De Aromadendron elcgans (een Magnoliacea)
„ heeft een bittere, aromatische schors. De bast van
de Massoewi of Massoi (een Laurinea van NieuwGuinea) is om zijn aroma door geheel Indië en tot in
Bengalen en China gezocht. De bast van sommige
Rliizophorae, die rijk is aan looistof, vormt een be
langrijk handelsproduct. — Een roode kleurstof
wordt als extractiefstof, verkregen uit de bladeren,
de schors en den wortel van den patjee, ook wel
mangkoedoe of tjangkoedoe genoemd. Een afkook
sel van den bast van de Cedrtla Toona of febrijuja
(een Meliacca) Mal. soèrcn, doet als koortswerend
middel dienst. — De binnenbast van de waroe (een
Malvacea) geeft een goede vezel, loeloep of tjeloeloep, die onbewerkt of tot touw geslagen op elke
pasar te krijgen is.
In sommige streken van Sumatra gebruikt men
zelfs boomschors om op te schrijven: zoo zijn
o. a. de wichelboeken der Bataks op boombast of
boomschors geschreven. Deze voorbeelden zou
den met vele te vermeerderen zijn: ons bestek laat
dat echter niet toe. Voor nadere bijzonderheden om
trent de aanwending tot eenig doeleind van boom
schors zie men daarom bij de verschillende hoornen.
BOOMSPITSMUIZEN (Tupujidae), een familie van
de Zoogdierorde der lneekleneters (zie aldaar), die,
ook door de arborieole levenswijze, toenadering ver
toont tot de Halfapen. Het zijn kleine diertjes, die
in hun uiterlijk eenigszins aan eekhoorntjes herin
neren, maar van deze door hun spitsen kop zijn te
onderscheiden. Ze houden zich op hoornen op, maar
meer nog op struikgewas, niet hoog boven den grond.
Ze komen uitsluitend in het Indische of z.g. Orientaalsche gebied (zie ZOOGDIEREN) voor. Van de
twee geslachten is het eene, Ptilocarcus, waartoe
slechts één soort, Pt. lowi Cray, een bewoner van het
MaleLsche Schiereiland, Sumatra, Banka en Borneo
behoort, te herkennen aan de twee rijen van laiTgc ha
ren, die aan het uiteinde van den verder bijna kalen
staart geplaatst zijn. Het tweede geslacht, Tvpaja
(G/adobate*), toepai (Mal.), kèkès (Soend.), broejoek (Dajaksch), tankerawak (Mal. Bandjermasin),
waarvan een aantal soorten op Java, Sumatra, Bor
neo en naburige eilanden inheemsch zijn, heeft daar
entegen een over de geheele lengte sterk behaarden
staart. Het zijn dagdieren, die boschrijke streken
bewonen, in hoornen nestelen en zich niet, zooals
andere Insekteneters, uitsluitend met insekten
e. d., maar ook met vruchten voeden. Bij het vreten
zitten ze dikwijls recht overeind, den buit mot de
voorpooten vasthoudende, wat de gelijkenis met
eekhoorntjes nog verhoogt. Deze gelijkenis komt ook
in de mlandsche benamingen tot uitdrukki ng, waar-

van sommige ook voor eekhoorntjes gebruikt wor
den. T. ferruginca Raffl. (toepai akar, t. pre11, t.
tjitjor, t. tjitit op Sumatra), is in verschillende
variëteiten van Voor-Indiö tot Java, Bomeo en de
Philippijnen verspreid. Andere meer algemeene soor
ten zijn T. javanica Horsf., emes (Soend.), bangsring en sinsring (Jav.), toepai akar (Mal. in W.Sum.) en t. titjor (Mal. in O.-Sum.) en T. tana Raffl.
föcpai tanalx (op Sumatra), ook t. pcear (te Padang)^mantoea (in de Padangsche Bovenlanden),
tocroeng (Dajaksch).
BOR (LIVINUS). Naast den geboren Duitscher
Rumphius, de éénige Hollandsch-Indische geschiedschrijver onzer 17e eeuw. Geboren te Leiden om
streeks 1620, uit een waarschijnlijk gezeten familie
— waardoor hij deftig „Livinus” kwam te hccten,
niet Lieven —, en van goede opvoeding, zooals uit
zijn werk dadelijk blijkt. Treedt als „jonge borst”
in 1639 in Compagnie’s dienst, dat is wel: als adel-'
borst; maakt sindsdien aanteekeningen en opstellen,
die hem echter „ontfutseld” worden; komt blijk
baar in Ternat£_te land als assistent, maar wordt
niet gelust door den knoeienden Gouverneur Wou
ter Seroyen (1643—1648), die hem midden 1645 van
daar naar Batavia terugzond met het volgende cu
rieuze boterbriefje: „Ter contralij sand den adsistent Livinus Bor wederom, die sijn E. seijdc soo
traegh ende vol ondeuchdcn te wesen, datter
geen beterschap te verwachten was” (Dagh-Regis
ter 1644—1645, p. 10).
In 1650 echter kwam hij op Am bon ..nog als assi tent, onderden Gouverneur De Vlaming van Oudsboom, zelf een patriciër, die dus de kwaliteiten van
Bor beter wist te schatten. Na een half jaar nam deze
Bor mede naar Batavia, en als „Geheimschrijver”
met den rang van onderkoopman naar Ternalo en
Am bon, toen De Vlaming in begin 1651 daarheen
was afgevaardigd met den titel „Superintendent
over de Oostersehe Gewesten”, om die door den druk
van ’s Comp.’s specerij-monopolie in opstand ge
komen gewesten te onderwerpen. Met Ternale was
men spoedig klaar, maar het groote Amboina bood
zes jaren lang (1651—56) tegenstand aan den hardvocht igen De Vlaming. Toen deze op 24 Mei 1656
Ambon verliet, ging Bor mede, maakte op den terug
weg ook den ongelukkigen krijgstocht mede naar
Amarasi (Z.W.-Timor), en kwam met De Vlaming’»
vloot op 14 Aug. ’56 te Batavia weer aan wal.
Hier heeft Bor zich onmiddellijk blijkbaar gezet
tot het uitwerken van zijn hs. over dezen zesjarigen
oorlog, dien hij van nabij had meegemaakt; hij sloot
er op 30 Aug. 1657 zijn tekst af, die in 1663 te Delft
kwam te verschijnen onder den titel „Amboinse
oorlogen, door ArnoJd de Vlaming van Oudshoorn
als Superintendent, over d’Oosterse gewesten Oorloghaftig ten eind gebracht” (ca. 400 pp., kl. 8°), met
een „Opdracht” aan Cornelis de VI. v. O., toen bur
gemeester van Amsterdam, den broer van Arnold;
in welke opdraclftTBor eenigc dingen over zich zelf
vertelt.
Blijkens Dagh-Register 1661, p. 208, ging Bor in
Juli van dat jaar als „fiscael”, en met den rang van
„luytenant” (waartoe hij vermoedelijk reeds in 1657
bevorderd was), met een vloot onder Jacob Caeuw
mede „tot redres van den vervallen staet op het
eyland Formosa”; hetgeen echter in ’t eind van dat
jaar met het bekende volledige fiasco eindigde. Bor
is waarschijnlijk in 1662 te Batavia teruggekomen, en
van daar te Ambon, want in najaar 1664 (DaghRegister, p. 388) wordt hij weer te Ambon vermeld,
als „lieutenant”; en „als secretaris by provisie”
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in cens andere plaats gesteld. Doch uit Dagh-Rcg.
1665, p. 207 blijkt, dat Bor, toen met den rang van
„l>rovisionelen liscael” te Am bon, in het voorjaar ’65
„op zyn versocckin vrydom” was gesteld; maar hij
bleef als ambtelooze aldaar wonen, want Valentijn
in zijn dl. II (1724) achteraan, fol. 44, vermeldt zijn
dood op 5 Jan. 1669, onder bijvoeging dat hij „van
Leiden” was. Daar de doopregisters te Leiden echter
alle, behalve van de Walen, na 1620 beginnen (pers.
meded. archivaris Mr. Overvoorde), zal de geboortedalum en de familierelatie van Bor wel altijd in
hel duister blijven.
Bor’s geschiedwerk is één en al verheerlijking van
den „Superintendent” De Vlaming, in een stijl die
rcchlMiecks gevolgd is naar den stijl van Hooft in
diei s Ncderlandsche Historiën (1042). Wij hebben
da* maast gelukkig thans nog „De Ambonse Histo
rie” van Rumphius, beëindigd in 1678, afgeslo
ten voorgoed in 1687, (Bijdragen Kon. Inst. 7e
Reeks, X, 1910): dit nuchter geschreven gesehiedveil aol(beginnend met 1512,en eindigend met 1664)
is in menig opzicht een verfrissching na en naast de
gekunstelde dithyrambe van Bor. Een groot defect
in Bor is ook, dat hij bijna nooit jaartallen noemt;
wal Rumphius zoo mooi stelselmatig voortdurend
wél doet. Edoch, in het land der blinden is Eenoog
kening; en, om zoowat in Bor's stijl te spreken, zal
hem de onverganklijke lauwer ten sier blijven de
Ambonsche manhafte daden van zijnen doorluch
ten Superintendent der vergetelheid te hebben ont
rukt.
Dat Valentijn, more suo, later èn Boren Rumphius „dapper gcplondert” heeft, behoeft nauwelijks
G. P. R.
met nadruk te worden verzekerd.
BORASSUS FLABELLIFER L., fam. Palmae. Lontar (mal.), Ental, Siwalan (jav.), Tala (Mak ), Ta
(boeo.). De bekende Lont ar- of Palmyrapalm, met
groote waaiervormige bladeren, en vruchten van de
grootte van een kinderhoofd. De plant is verspreid
van uf de droge gedeelten van Afrika over het vaste
land van Indië en Ceylon tot in hel Oosten van den
Archipel. Op Java komt de palm meest aangeplant
voor in enkele exemplaren in de kampongs, maar
ook in het wild in grooterc hoeveelheden aan dc
Zuid-Westkust van Oost-Java. Vooral in hot Oosten
van den Archipel, in de drogere streken van Ceram,
Celobcs en Ti mor, is de plant zeer algemeen. Het
voornaamste nut is gelegen in het suikerhoudende
sap, dat uit de aangesneden en gekneusde bloemkolf
loopt en dat in een potje of een stuk bamboe opge
vangen wordt, on na indampen de Siwalan-suikor
levert. Deze suiker is op Timor on Madoera van zeer
groote oeconomischo betcekenis. Alleen reeds do uit
►Soemcnop uitgevoerde hoeveelheid had in 1903 een
waarde van bijna / 200.000. Door het hoogo zotmeclgehalte is de suiker alleen voor gebak te gebruiken;
hij kan niet gorafTineerd worden. Door gisting van
hot sap wordt azijn verkregen. Reeds sedert dc tij
den van Rumphius schrijft men aan het sap genees
krachtige eigenschappen toe. De bladeren waren
vroeger, en zijn nog op Bali het papier, waarop men
brieven grift. Van de jonge bladeren wordt een
vlechtwerk gomaaktVoor doozon en matten. Do ve
zels uit do bladsteelen worden in Maros gebruikt
voor het vlechten van een bijzonder soort hoedjes.
De mannelijke bloeiwijzen worden in den vorm van
ronde staarten bij de inlandschc medicijnhandelaars
als Boewah Lontar of Wolo verkocht. Dc vruchten,
die pas aan oude planten te voorschijn komen, zijn
in onrijpen toestand te gebruiken, doordat het di
rect onder de buitenste vruchtwand gelegen weefsel

dan nog sappig is. Van het geurige sap maken dc
Javanen een gebak. Ook de waterige inhoud van dc
jonge zaden is zeer goed te gebruiken, evenals het
zeer donkere, harde „hout”.
BORDES (JAN PHILIP DE). Geb. 7 Juni 1817 Kr
Amsterdam. Overleden te 's Gravenhagc, 5 Januari'
1S99. Was aanvankelijk officier vanTde genie. Werd
in IS61 benoemd tot voorzitter van den Raad van'
Toezicht op de spoorwegdiensten. Werd in 1863 aan
gesteld tot hoofdingenieur van de Nederl. Indische
Spoorweg maatschappij en belast met de leiding
van den aanleg van den eersten spoorweg op Java,
den spoorweg Semarang—Vorstenlanden .Toen hij
in 1870 naar Nederland terugkeerde, was een be
langrijk deel van dien spoorweg in exploitatie. Na
zijn terugkeer in Nederland was hij gedurende vele
jaren Voorzitter van den Raad van Commissarissen
van bedoelde Spoorwegmaatschappij en Voorzitter
van het Indisch Genootschap.
BOREH. Algemeene naam op Java voor allerlei
zalven, waarmede het lichaam hetzij als genees- of
als schoonheidsmiddel bestreken wordt. Meer in het
bijzonder wordt het woord gebruikt voor een zalf, be
reid hetzij van alal (gele kleiaarde), hetzij van
kurkuma en klapperolie, die op Java bij plechtige
gelegenheden (bruiloften, feesten in de Vorstenlan
den enz.) gebruikt wordt om het bovenlijf geel to
kleuren, dat dan niet bekleed wordt, maar naakt
blijft.,
c'i" C •
BORGOR (ORANG).-Zie BURGERS.
BORI. Tom. Zie TOEBA.
BORNEO. Algemeene opmerkingen. (Grootte, lig
ging, bevolking, enz.).
Borneo is na Nieuw Guinea het grootste eiland
van den Archipel; hot heeft een oppervlakte van
736 000 K.M.2 of met de bijbehoorende kleino eilan
den van 758 000 K.M.2 Van dit laatste getal komen
ruim 553 000 K.M.8 op het Ncderlandschc en bijna
204 000 K.M.2 op het Britsche gebied. De ligging
tusschen7°N.B. en 4° 20' Z.B. is niet slechts tropisch,
maar aequatoriaal, wat vooral op het klimaat zijn
invloed doet gelden. Dc ligging ten opzichte van do
naburige land massa's is opvallend centraal, zoodat
van alle zijden invloeden te verwachten zijn. De na
bijheid van Sumatra maakte het eiland tot een van
de voornaamste kolonisatiegebieden der Maleiers.
Java met zijn dichto bevolking en hoogere bescha
ving bezat reeds vroeg op Borneo een politiek over
wicht eq zond het, evenals Celobcs met zijn zeeva
rende Bocgincczcn, talrijke emigranten toe. Do
schorpo uitbuiging van do handelswegen door het
vooruitspringen van het schiereiland Malaka bood
een ongekend gunstige ligging voor het jongo Singa-—pore, dat voor een wijden omtrek het groote handelscéntrum word en ook Borneo binnen zijn economi
sche machtsfeer betrok. In de Wester-afdeeling had
een aanzienlijke Chinecscho immigratie plaats.
Kortom, Borneo vertoont zich aan ons als een log,
massaal gebied, dat wol van allo zijden invloeden
ondergaat, maar zelf weinig invloed oefent en on
danks zijn centrale ligging in de geschiedenis een in
hoofdzaak passieve rol vervult. De oorspronkelijke
bevolking, onder don naam „Dajaks” saamgevat
(zie hot artikel van dien naam), is bijna overal naar
het binnonland verdrongen door Maleische kolonis
ten, die zich met allerlei andere vreemdelingen ver
mengd hebben (aan de West- en Oostkust vooral mot
Bocgincczcn, aan do Zuidkust mot Javanen). De
mogelijkheid van die verdringing hing samen mot
den lagen stand der materieel© cultuur, die ook thans
nog tot uiting komt in do geringe dichtheid van bo-
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volking. Nedcrlandsch Borneo heeft, naar de jongste
opgaven (die echter voor een groot deel bij benade
ring zijn vastgesteld), ruim 1.233.000 inwoners
(1905); voor Britsch Borneo vindt men slechts sterk
afgeronde getallen, die varieeren tusschen de
600.000 en 700.000. Men mag dus aannemen, dat de
totale bevolkiug van het eiland in geen geval de
2.000.000 te boven gaat.
Wij deelen onze behandeling op de volgende wijze
in:
I. Aard en oorsprong van onze kennis.
II. Klimaat,planten- cn dierenwereld,geologie.
III. Bergstelsel.
IV. Rivieren.
V. Kust.
VI. Economische toestand.
A. Voortbrenging.
B. Handel.
C. Verkeer.
VII. PoUtieke toestand.
VIII. Mohammedaansche en Europceschc Cul
tuurinvloed.
IX. Britsch Borneo.
In II vercenigen wij een drietal onderwerpen, die
elders in dit werk zelfstandig behandeld worden,
maar waarvan wij toch enkele hoofdzaken hier die
nen aan te stippen. III, IV en V vormen de eigenlijke
landbeschrijving; de menschelijke nederzettingen
staan op Borneo in zoo nauw verband met de hydro
grafie, dat wij in onze behandeling beide niet hebben
willen scheiden. In IX geven wij, volledigheidshalve,
oen korte beschrijving van Britsch Borneo; wij be
schouwen deze echter geheel als aanhangsel, de be
schrijving van Nedcrlandsch Borneo is het doel van
dit artikel en waar wij dus zonder nadere toevoeging
spreken over den economischen of politieken toe
stand vau Borneo, over het verkeerswezen van het
eiland, over vreemden cultuurinvloed enz., daar
hebben wij steeds het Nedcrlandsch gebied op ’t
oog — al spreekt het natuurlijk vanzelf, dat veel,
wat daarvoor geldt, ook voor Britsch Borneo op
gaat.
L Aard en oorsprong van onze kennis.
Onze kennis van Borneo, schoon in de laatste tien
tallen van jaren sterk vermeerderd, is nog verre van
volmaakt. Bij de samenstelling van een algemeen
overzicht heeft men voortdurend te kampen met de
onvolledigheid en vooral met de ongelijkmatigheid
der gegevens. Terwijl bijv. de Westerafdeoling ge
heel topografisch is opgenomen en ons beeld van
haar orografischen bouw sinds die opneming en Molengraaff’s reizen als in hoofdlrekken vaststaand
mag worden beschouwd, bezitten wij van de Zuideren Oosterafdeeling slechts schetskaarten, samenge
steld uit materiaal van voor verschillende streken
zeer uiteenloopende hoedanigheid. Zelfs de rivieren
worden hier gedeeltelijk nog weergegeven volgens
topografische schetsen met geschatte afstanden, ter
wijl men aangaande het bergstelsel vaak beter weet
hoe het niet dan hoe het wel daarmee gesteld is, zoodat men er op de kaarten slechts zeer in het ruwe do
hoofdtrekken van kan weergeven. En niet alleen
voor de kartografie, ook voor de eigenlijke landbe
schrijving geldt deze ongelijkmatigheid. Terwijl het
grootste deel van de Westerafdeoling en van het
Barito-gebied reeds vroeg systematisch beschreven
werden, vindt men in de Noordoostelijke stroomge
bieden streken, die ons eerst uit enkele verkennings
tochten bekend zijn, terwijl het met sommige gedeel
ten in het Zuidwesten niet veel beter gesteld is. On
der zulke omstandigheden heeft natuurlijk een alge-

meen geografisch overzicht voor de onderscheiden
deelen van het behandelde gebied een zeer verschil
lende waarde.
Do ontdekking van Borneo door de Europeanen
valt in liet begin der 16e eeuw; onzeker is het of do
schepen van Magellaan de eerste zijn geweest, die het
eiland aanliepen, dan wel of reeds enkele jaren to vo
ren de Portugeezen hier voet aan wal hebben gezet.
Olivier van Noort, die in 1600 Broenei aandeed, was
de eerste Nederlander, die het eiland bezocht. Do
Compagnie vestigde weldra aan de Westkust een
factorij (te Sockadana 1608); van politieken invloed
was voor haar echter pas tegen het einde der 18e
eeuw sprake en bijna twee eeuwen lang kenden de
Nederlanders van Borneo niet veel meer dan de kus
ten. De eerste groote. reizen in het binnenland wer
den gedaan door F. J. Hartmann, 1790—1792, in
opdracht van de Compagnie, welker opperheer
schappij in 1787 door Bandjermasin was erkend en
die nu door dezen reiziger naar de waarde van haar
nieuwe gebied een onderzoek deed instellen. Op zijn
eerste reis bezocht hij de talrijke plaatsen in het
stroomgebied van de.Martapoera en Negara, op zijn
tweede bevoer hij de Barito tot voorbij Moeara Tewe
en onderzocht ook verschillende zijrivieren, op zijn
derde reis eindelijk werd hij nabij de Montalat ver
moord. De eigenlijke ontdekking van de binnenlan
den begint pas na het herstel van het Nedcrlandsch
gezag en hangt ten nauwste samen met de pogingen,
om die op papier bestaande autoriteit tot werkelijk
heid te maken. In 1816 kwam een Nederlandsen
commissaris te Bandjermasin aan; 1818 begaf hij
zich naar Pontianak; 1823—’25 werd te Bandjer
masin in den verwarden staat van zaken orde ge
bracht; in denzelfden tijd vallen ook de onderhandelingen mot Kota Waringin en de landschappen dor
Oostkust. Het uitbrekon van den Java-oorlog en hot
stelselmatig beperken van de bestuursbemooiingen
met de bezittingen buiten Java on Sumatra brach
ten deze politieke activiteit tot stilstand, maar aan
het onderzoek van de binnenlanden had zij den stoot
gegeven. Zoowel bestuursambtenaren als leden dor
in 1820 gestichte „Natuurkundige Commissie” voer
den voor de regiering belangrijke reizen uit. Tobias,
regeeringscommissaris voor de Westkust, bereisde
vooral de Chincesche districten. Andere bestuurs
ambtenaren waren L. C. Hartmann, die in 1823 do
Kapoeas opvoer tot Djongkong en het meerengobied
ontdekte; Van den Dungen Gronovius, die Landak
bezocht en G. Muller, de voornaamste van alle, die in
1824 aan de Kapoeas de monding der Sibau bereikte
en nog in hetzelfde jaar bij zijn groote reis op de Mahakam de waterscheiding overschreed melde bedoe
ling Borneo van Oost naar West dwars door to trok
ken, waarbij hij het moeilijkste deel van zijn tocht
reeds achter den rug had, toen lnj aan de Boengan
werd vermoord. Hcnrici, militair commandant in
Zuid-Borneo, bereikte in 1833 aan de Barito do
mondingder Baboeat en voerde verschillende andere
reizen uit. S. Müller, Horner en Korllials dedon en
kele jaren later, als leden der Natuurkundige Com
missie, geologische, zoölogische en botanische onder
zoekingstochten in het Barito-gebied. Eveneens als
lid dier commissie bereisde Schwaner van 1844—47
de Barito (van welke uit hij ook tot de Mahakam
doordrong), de Kapoeas Moeroeng en de Kahajan en
bereikte van de Kalingan uit de ÏVIelawi en het Kapoeasgebied. Von Gallron vergezelde Schwaner op
zijn eerste tochten on reisde vervolgens zelfstandig
in do Zuidwestelijke stroomgebieden; een jaar voor
Schwaner trok hij de waterscheiding mot de Kapoeas
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over on wel van Kota Waringin uit. Von Dowall, assistont-resident te Samarinda, maakte van 1846—
’49 verschillende reizen, die van grooto beteokenis
waren voor do kennis van Oost-Bornco; de Mahakam voer hij verder op dan iemand voor hem en van
Pasir uit reisde hij over het grensgebergte naar
Bandjermasin, terwijl hij ook de verschillende Noor
delijke stroomgebieden bezocht. Van de talrijke andoro reizigors uit dezen tijd (veelal bestuursambte
naren) noemen wij nog slechts Ida Pfeifer, die zich
van vScrawak langs de Batang Loepar, door het me
rengebied naar Pontianak begaf.
In de tweede helft der 19c eeuw nemen aantal en
beteekenis der ontdekkingsreizen sterk af. Met uit
zondering van liet eigenlijke Centraal-Bcmeo en het
binnenland der Noordelijke stroomgebieden is het
niet meer noodig groote plekken op de kaart geheel
wit te laten en het schijnt wel alsof daarmee de prik
kel tot nieuwe reizen is verzwakt. De tochten, die
vermelding verdienen, zooals die van Michielsen
langs Sampit en Katingan (1880) en van Carl Bock
van Samarinda naar Bandjermasin (1880) brengen
in geografisch opzicht weinig nieuws meer. Van veel
belang is daarentegen in dezen tijd de werkzaam
heid der mijningenieurs (De Groot, Grant, Evcrwijn,
Verbeek, Van Schelle, Hoozc), waardoor verschillen
de dcclen van het eiland geologisch nauwkeurig be
kend werden — vooral de Chineesche districten en
do tegenwoordige afdeeling Bandjermasin. Eerst te
gen het einde der 19e eeuw wordt het onderzoek van
Bomco opnieuw krachtig aangevat; niet alleen wor
den do nog geheel ondoorzochte doelen van het
eiland bereisd, maar ook wordt thans aangevangen
met een grondig wetenschappelijk onderzoek in stre
ken, die nog pas uit enkele tochten bekend waren. In
1886 word een begin gemaakt met do topografischo
opneming der Westorafdceling, die in 1895 gereed
kwam; in 1898 verschenen de laatste bladen van do
kaart 1 : 200.000. Voor zooveel het brongobied dor
Kapoeas aangaat, had deze opneming plaats in vol
komen onbekend gebied. In 1893—’94 waren do
stroken aan de Bovcn-Kapocas het terrein van
werkzaamheid voor de groote expeditie der „Mij. tot
bevordering van het Natuurkundig onderzoek der
Nederlandsche koloniën”, waaraan Molengraaf! als
geoloog, Nieuwenhuis als ctlmoloog, Büttikofcr als
zoöloog en Hallier als botanicus verbonden waren.
Molcngraaiï maakte talrijke tochten door het Bovenkapoeasgebied in allerlei richtingen en trok ten
slotte de waterscheiding over naarde Katingan; be
ter dan iemand vóór hom leerde hij Bomco’s berg
stelsel kennen, waarbij het voor hem van grooto botcekenis was, dat hij zich reeds van do resultaten dor
topografische opneming bedionen kon. In direct
vorband met de pogingen tot uitbroiding van hot
gouvomementsgezag in Ccntraal-Bomco stonden
twee volgende reizen van Nieuwenhuis beido van
Pontianak naar Samarinda, do eerste tochten
dwars door Bornco, in 1896—’97 en in 1898—1900,
de laatste meer in het bizondcr naar do BovenMahakam en Apo-Kajan. In de eerste jaren van do
nieuwe eeuw zijn het vooral do Noordelijke stroom
gebieden, waar door militaire en civiele bestuurders
veel cxploratiewerk wordt verricht (Spaan, Van
Walcheren). Vermelding verdient hier ook het werk
van de Nederlandsch-Engelscho commissio, dio in
1912 de grens tusschen het gebied der Noord-Bornco
Mij. en do Tidoengsche landen op het terrein uitzette.
II. Klimaat, Planten- en Dierenwereld, Geologie.
Voor deze onderwerpon verwijzen wij naar do des
betreffende algemceno artikelen. Hier stippen wij,
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zooals gezegd, slechts enkele hoofdzaken aan, die,
wegens hun beteekenis voor den mensch, in een geo
grafische beschrijving niet mogen gemist worden.
Het klimaat van Bomco wordt vooral gekenmerkt
door zeer groote vochtigheid; een eigenlijke droge
tijd komt, tengevolge van de acquatoriale ligging,
hier niet voor en slechts in het Oosten van het eiland
is de regenval iets minder groot. Het gevolg hiervan
is, dat geheel Bomco met dicht woud is overdekt en
de strijd om verlaten cultuurland tusschen de alang
alang on het bosch, in droger en meer bevolkte stre
ken van den archipel zoo vaak ten gunste van de
eerste beslist, hier vrijwel onbekend is. Alleen in het
Oosten komt wel grasland voor; overigens herneemt
het bosch in weinig jaren zijn heerschappij overal,
waar het niet voortdurend wordt bestreden. Zelfs de
kusten zijn meestentijds tot aan, ja tot in het water
met rhizophoren en nipa-pahnen begroeid. De
laatste vindt men vooral aan de rivier-monden, waar
zij een lichtgroene zoom om het donkere oerwoud
vormen en zoover binnenwaarts reiken als het water
brak is; hun bladeren worden gebruikt als atap en.
als grondstof voor vlechtwerk. Ook de niboengpalm
komt het meest aan de riviermonden voor; haar
stam levert het in deze streken meest gebruikelijke
bouwmateriaal. In de uitgestrekto wouden van het
binnenland vindt men uit floristisch" oogpunt aan
zienlijke verschillen tusschen de eene streek en de
andere; do oppervlakkige indruk echter is er een van
grooto eentonigheid over het gchecle eiland heen.
Naarmate men hoogcr de bergen in komt, wordt het
woud minder dicht en gaat eindelijk in een laag
struikgewas met een alles bedekkend moskleed over.
Dezen laatstcn vegetatie-vorm treft men reeds op
1000 M. hoogte aan, wat een gevolg is van het voch
tige en op do bergen door de sterke bewolking ook
betrekkelijk koele klimaat (op Java reikt het hoogo
bosch tot over do 2000 M.). Daar echter de monschelijke nederzettingen zelden -hooger dan 250 M.
gaan, heeft de mensch op Bornco steeds te doen met
het ondoordringbare oerwoud van de lagere streken.
In moeilijken strijd moet hij op het woud don grond
voor zijn ladangs veroveren, maar hij vindt er te
vens een rijke schatkamer in van de meest uiteenloopendo levensbehoeften; het woud levert de mate
rialen voor zijn kleeding, zijn huis, zijn booten; in
tijden van misoogst houdt het ïuct zijn wilde voedingsplantcn hem in ’t leven; de „boschproducten”
zijn hot ruilartikel, waardoor hij in staat is zich
vreemde handclswarcn aan te schaffen. Talrijk zijn
do uitmuntende soorten timmerhout, waaronder
vooral het ijzerhout wereldberoemd is door zijngrooto
duurzaamheid, die het bij do Dajaks tot hot gewone
materiaal voor den bouw van woningen heeft ge
maakt. Een grooto rol speelt in do inlandschc huis
houding voor allerlei bind- en vlechtwerk de rotan,
die bij hot reizen door do wouden een der ernstig
ste belemmeringen vormt; zij is een belangrijk uit
voer artikel. Van nog meer beteekenis zijn do
talrijke planten, welker hamen of melksappen waardevolle producten vormen; kaoelsjoek, getah pertja,
getah djeloetoeny, damar, copul, kamfer en vele andcro.
Do cultuurplanten nemen nog altijd slechts een
goringe oppervlakte in beslag. Het hoofdvoedingsmiddol, do rijst, neemt dc voornaamste plaats in;
daarnaast moet als minder gewaardeerd voedsel do
djagoeng genoemd worden. Onder de hoornen ver
dient vooral do kokospalm vermelding, waarvan do
cultuur zich jaar op jaar uitbveidt, zelfs ten kosto
van den sawah-bouw; verder do sagopalm, die zoo-
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wel in ’t wild als gekweekt voorkomt. Niet onbe
langrijk is de opbrengst van pepcr-tuinen (Chineesehe districten en Zuidoostkust) en ^awi/r-aanplan
tingen (Chineesche districten). Overigens levert Bor
neo de meeste van de gewone producten der Indi
sche cultures, maar in den regel slechts in zeer ge
ringe hoeveelheid: tabak, suiker, koffie, plantagecaoutcliouc, enz.
In de dierenwereld van Borneo ontbreken do
groote roofdieren: tijger en panter. Wel vindt men
tijgerkatten en beren. Olifanten treft men slechts in liet
Noordoosten aan; zij vormen de verwilderde nako
melingschap van door den mensch ingevoerde exem
plaren: de rhinoccros daarentegen is op Borneo inheemsch. Van de apen zijn algemeen bekend de groote
orang oetan en de zonderlinge Ncusaap. De afwezig
heid van groote roofdieren is natuurlijk een zeer
gunstige omstandigheid voor liet grootere wild; met
name herten en wilde zwijnen zijn zeer talrijk. Van de
vogels noemen wij hier slechts den merkwaardigen
neushoornvogel, die in deDajakscke mythen een groote rol speelt. De rivieren en meren van Borneo zijn
buitengewoon vischrijk en de uitge3trckte wildernis
sen van rivierarmen, meren en moerassen in de groote
laagvlakten vormen een ideaal terrein voor krokodil
len. De voortbrengselen van het dierenrijk zijn over
’t- algemeen niet van groot economisch belang. Voor
namelijk do vischvangst, die alom als bijbedrijf wordt
uitgeoefend en in belangrijke mate tot de volksvoe
ding bijdraagt, verdient hier genoemd te worden.
Verder hebben eenig belang de eetbare vogelnesten,
de was en honig der wilde bijen, de reukstof der
civetkat, de parels van de Noordoostkust cn enkele
andere dierlijke producten, waarvan de hoeveelhe
den meestal gering zijn. Do veeteelt beperkt zich voor
namelijk tot het houden van varkens door de Dajaks;
runderen vindt men slechts weinige en dan meest
ingevoerd (het wilde rund komt echter voor).
Aangaande de geologie brengen wij slechts in her
innering, dat op Borneo naast de quartaire en re
cente afzettingen van de vlakten vooral het tertiair
-een groote verspreiding heeft, dat echter daarne
vens ook de mesozolsche formaties oen aanzienlijke
oppervlakte innemen en de zoogenaamde „oude
leien” van waarschijnlijk palaeozoïsehen ouderdom
in belangrijke mate bijdragen tot de samenstelling
van het groote ketengebergte. Verder, dat vele erup
tieve gesteenten voorkomen cn ten slotte, dat slechts
enkele deelen van het eiland in geologisch opzicht
grondig onderzocht zijn, dat voor het grootste ge
deelte alleen de eerste verkenningstochten zijn uit
gevoerd en dat zelfs uitgestrekte terreinen op de geo
logische kaart nog geheel wit moeten blijven (zie de
geologische schetskaart van den Archipel door Abendanon).
Met een enkel woord moge hier nog gewezen wor
den op het voorkomen van nuttige delfstoffen. Posewitz geeft hiervan een kaart en een uitvoerige be
schrijving, beide in zoover verouderd, dat wat thans
hoofdzaak is toen nog zoo goed als niets beteckende.
Diamanten (Landak en het Martapoera-gebied) on
goud (door geheel Borneo heen), die voornamelijk in
alluviale en diluviale afzettingen gevonden worden,
gaven aan het eiland in oude tijden een grooten roep,
maar hebben tegenwoordig bijna alle bofceekonis
verloren. Ook de meeste der talrijke andere minera
len (Posewitz geeft bijv. de vindplaatsen aan van
platina, Icopcr, ijzer, kwikzilver, antimonium, lood en
zout) schijnen door hun geringe hoeveelheid voor exploitatie niet in aanmerking te komen. Ijzer cn zout
worden meer cn meer ingevoerd, zoodat de inland-

scho productie daarvan, die trouwens nooit groot
was, sterk afneemt. Een uitzondering op den algemeenen regel vormen steenkool en 'petroleum. Bij
Posewitz hebben beide nog slechts geringe beteekenis, vooral de petroleum; in de laatste jaren ech
ter hebben zij het aanzijn gegeven aan ondernemin
gen, die Borneo ten opzichte van den mijnbouw
met Sumatra bijna op één lijn plaatsen. De petroleumterreinen vindt men op verschillende punten
langs de Oostkust. De voornaamste kolenmijnen
bevinden zich op Poeloe Laoet; het is vooral de
gunstige ligging ten opzichte van het transport,
die ze, in tegenstelling tot alle vroegere onderne
mingen, levensvatbaarheid gegeven heeft. De kolen
zijn, als elders in den Archipel, tertiair.
III. Bergstelsel.
Tot voor een twintigtal jaren hield men het er
voor, dat zich in het midden van het eiland een „Cen
traal gebergte'’ verhief, vanwaar een aantal groote
ketenen naar verschillende richtingen uitstraalden,
tezamen een stervormig bergstelsel uitmakend, dat
men gaarne bij dat van Celebes vergeleek. Deze
meening berustte op zeer losse gronden, daar de ge
bergten van Centraal-Borneo nooit onderzocht wa
ren. Al mag ook nu nog de orografie van het eiland
niet als volkomen bekend worden beschouwd, toch
heeft de arbeid van de nieuwere expedities ,veroenigd met en gebaseerd op de resultaten der topogra
fische opneming in de Westerafdeeling, zooveel aan
het licht gebracht, dat men thans algemeen op liet
voetspoor van Molengraafï de oude opvatting heeft
verlaten. Volgens de nieuwe voorstelling wordt de
bouw van Borneo in hoofdzaak beheerscht door
plooiingen en verschuivingen met O.W. strekking en
vertoont alleen het uiterste Oosten een Z.Z.YV.N.N.O. gerichte plooiing; de grens tusschcn beide
gedeelten moet dan tevens de grens zijn tusschcn het
bergstelsel van het Westelijk cn dat van het Ooste
lijk deel van den Archipel. Onze kennis van Bornco’s
gebergten is nu van dien aard, dat wij door Mnlengraaff’s onderzoekingen een vrij nauwkeurig boeld
hebben verkregen van den toestand in de Westerafdeeling, terwijl als vaststaand mag worden aange
nomen, dat die in de Zuider- en Ooslorafdeeling zich
nauw hierbij aansluit, zonder dat het vooralsnog mo
gelijk is daarvan een meer gedetailleerde beschrij
ving te geven. Op de lijn, die Tg. Dato mot Tg.
Mangkalihat vereenigt strekt zich, met sterk wisse
lende hoogte, oen reusachtig ketengebergte uit, waar
van het middelste gedeelte al s Boven-Kapoesgebergte
bekend staat en de bronnen van Kapoeas en Mahakam bevat, terwijl meer naar het Oosten het Buwoeigebergle ertoe behoort. Het Boven-Kapoeasgebergto
is een typisch plooiingsgebergte, met tal van cvenwijdige, door lengtedalen gescheiden ketenen; het is
grootendeels opgebouwd uit de lagen der oude leiformatie, die sterk geplooid zijn en het bereikt hoog
ten van 1600, 1700 en 1900 M.
Bijna 200 K.M. ten zuiden van dit gebergte ligt de
noordrand van een ander bergland van geheel anderen aard, dat door Molengraaff het Schwaner-gebergte
is genoemd. Naar west loopt het tot aan de Chinee
sche zee door, naai- oost ongeveer tot aan de Kahajan; naar zuid zet het zich voort in het uitgestrekte
heuvelland van Z.W. Borneo. De kern van dit ge
bergte bestaat uit graniet cn daarmede verwante
gesteenten, die gewoonlijk slechts een middelmatige
hoogte bereiken; slechts enkele toppen, die uit af
wijkende gesteenten bestaan, zijn hooger (Bt Raja,
2278 M.); naar het oosten toe is de noordrand echter
bedekt door een veel jongeren zandsteen, waardoor .
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een zwak naar N. hellend plateau ontstaat (plateauzandsteen), dat door O.-W. gerichte verschuivingen
in stukken is verdeeld, waarvan de zuidzijden steil
afvallen. Deze zandsteen bedekt ook den oostrand
van het Schwanergebergtc (zie ook de kaart VI bij
het artikel van Dr. G. L. L, Kemmerling in Tijdschr.
Aardr. Gen. 1915). en zet zich tevens ver over den
noordrand voort (o. a. in het Madi-platcau); hij
geeft aan een groot gedeelte van het landschap in
West- en Centraal Bomeo een typisch reliëf, doordat
de rivieren er smalle diepe ravijnen in hebben uitge
spoeld, die hoogvlakten tusschen zich insluiten. In
West Bomeo loopt de zandsteen in zijn geheel lang
zaam naar noord af; slechts enkele „lappen” liggen
benoorden de Kapoeas; hier is het terrein grootendccls veel lager (gebied der groote meren; vlakte
der Boven-Kapoeas). Ten zuiden dier rivier (be
oosten Sintang) wordt de zandsteen op een aantal
plaatsen onderbroken door geïsoleerde oud-vulkanieche kegels van middelmatige hoogte, terwijl zich
oostelijk aansluit het veel hoogere en geheel vulkani
sche Müller-gébergte, eveneens met algemeeno W.-O.
strekking en waarin hoogten van 13—1400 M. geen
zeldzaamheid zijn. Het vormt ten deele een tafelland (jonge tuffen), ten deele een onregelmatige ver
zameling van vulkanische berggroepen. Tusschen dit
en het Boven-Kapoeas ketengebergte ligt het berg
land van Boengan, dat langzaam uit de Kapoeasvlakte naar oost oprijst en ten slotte tot 2000 M.
hoogte bereikt; het bestaat uit sterk in elkaar ge
plooide mesozoïsche sedimenten; blijkbaar zet het
zich onder de genoemde vlakte voort, want ten
noorden der groote meren vindt men dezelfde ge
steenten. En ook naar Oost-Borneo is het te vervol
gen, zooals uit de onderzoekingen van Nieuwenhuis
blijkt. Er is dus een duidelijke W.-O. richting te her
kennen in alle 3 de genoemde voornaamste geberg
ten; de plateauzandstccn echter buigt zich om het
►Sehwaner-massicf naar Z.Ü., Z. en Z.W. om en sluit
zich daarna aan tegen de oudere, koolvoerende zand
steenen en de nog oudere gebergten (Meratoes-geb.,
Pasir enz.)die een Z.Z.-W.—N.N.-O.richting hebben.
Hoe de juiste verhouding is tusschen beide
richtingen in de streek, waar zij elkaar ontmoe
ten, is nog niet voldoende bekend. De gebergten
der Noordelijke Sultanaten zijn evenmin behoor
lijk onderzocht, daar do meeste reizigers zich be
perken tot het opnemen der rivieren en alleen
bijzonder in "t oog vallende bergtoppen hier en
daar op hun kaarten noteeren. Zooveel staat vast,
dat tusschen de rivieren op afstanden van niet meer
dan 70 ii 100 K.M. van zee reeds toppen van 1000 M.
en hoogor worden aangotroffen. Men hoede zich ech
ter ervoor eenvoudigweg langs do waterscheidingen
hooge bergketenen te teeltenen, zoolang niet meerde
re gegevens voorhanden zijn. De grensrqgclingscommissie bevond, dat van haar westelijkst uitzichtspunt het grensgebergte van Scrawak zich voordeed
als een doorloopcnde keten; dit is het hoogste ge
bergte in deze streken. Ton Oosten daarvan was de
richting der bergruggen N.W. tot N.N.W., ook daar,
waarde waterscheidingen O.—W. verliepen. Hierop
volgde, tot aan het punt waar de Sembakocng de
grens snijdt, een gedeelte mot O.—W. strekking, die
Oostelijk van deze rivier weer door een Noord
westelijke hoofdrichting werd vervangen. Meer naai
de kust toe schijnen Oostelijk gerichte gebergten
weer do overhand te hebben. Uit Britsch Bornco
noemen wij alleen den Kinibaloe, die in !t Noorden
een afzonderlijk granietborgland vormt on mot zijn
talrijke hooge toppen (tot boven de 4000 M.) vei' bo-
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ven alle andere bergen van Bornco zich verheft.
Tusschen al deze gebergten in cn als overgang
van de gebergten naar de vlakten, vindt men uit
gestrekte heuvellanden, waarboven op vele punten
geïsoleerde hoogere toppen uitsteken, die voor Bor
nco karakteristiek zijn. De groote vlakten eindelijk,
dio bijna zonder onderbreking langs de kusten zich
uitbreiden, reiken langs de rivieren met lange uitloopers tot ver in het binnenland. Merkwaardig is in
dit opzicht vooral de groote Boven-Kapoeasvlakte,
een uitgestrokt laagland midden tusschen de bergen,
waarmee, schoon zooveel dichter bij zee gelegen,
de vlakte van de Makakara in menig opzicht over
eenkomst vertoont. Molengraaff verklaart de Bo
ven-Kapoeas vlakte als een eenzijdig en wel in het
Noorden gedaald terrein, een vroeger meerbekken,
dat door do afzettingen van do Kapoeas en haar zij
rivieren is opgevuld. Eenzijdige daling langs in
hoofdzaak O.W. gerichto breuklijnen vond hij ook
meer naar het Zuiden in hot Madiplateau en het
Schwanergebergtc; zij beheerschto den geheelen
bouw van het landschap langs zijn reisweg (d. i.
ongeveer do meridiaan van 113° O.v. Gr.), zoodat
hij hier de „Basin range structure” der Amerikaanschc geologen aantrof.
Tot slot een enkel woord over de verspreiding
van vulkanische vormingen. In Centraal-Bomeo
vond Molengraaff behalve het Müllorgebergte nog
twee belangrijke terreinen van vulkanische werk
zaamheid, waarvan het eerste werd gekenmerkt
door de rij van andesietbergen, die zich op het
Schwanergebergtc verheffen, het tweede door een
breede strook van kegel- en koepelvormige heuvels,
omgeven door tuffen en tufbrecciën, die hij aan de
Sambas leerde kennen en waarvan hij evenmin als
op het Schwanergebergte do uitgestrektheid in de
lengterichting kon vaststellen. Een aanzienlijke
verbreiding hebben do vulkanische gesteenten
ook in het Westen, in Sambas, Mampawah en Landak; vermelding verdient o. a. de 6'. Nioet (1704 M),
in welks nabijheid twee geweldige bazaltstroomen
voorkomen. Vulkanische vormingen eindelijk wor
den gemeld van tal van andero punten in ver
schillende declen van hot eiland; men treft ze
aan in do omgeving van Martapoera, men vindt zo
ook aan den bovenloop van do Barito, evenzeer in
het brongebied dor Mahakam, waar door Niouwonhuis do Batoe Tibang voor een vulkanische onder
breking van het ketengebergto gehouden wordt;
kortom, zij zijn op Bomeo sterk verspreid en waar
het eiland in geologisch opzicht nog lang niet vol
doende ondorzocht is, kan men verwachten, dat
ook op dit gebied nog wel een en ander aan het licht
zal komen. Intusschen moet er de aandacht op
gevestigd worden dat al die vulkanische vormingen
behooren tot een oudere periode (waarschijnlijk
hoofdzakelijk miocccn), dan die waarin de bekende
vulkanen van Java, Sumatra enz. zijn ontstaan;
deze soort komt op Bornco niet voor.
IV. Rivieren.
De gobergten van Bornco zijn op verre na niet zulk
een bclangrijko vorkcorsbelominering als hun hoogte
zou doen vonnoedon, omdat bijna ovoral vrij lage
passen worden aangotroffon. Dientengevolge is hun
beteckonis voor den mcnsch (behalve dan dat zij in
het dunbovolkto land geheel onbewoonde gedeel
ten vormen) vooral van indirectcn aard: hun be
loop bepaalt dat der rivieren, die in do ondoordring
bare wouden van het binnenland vrijwel de eenigo
verkeorswogon zijn. Veel meer dan do stijging van
don grond is hot dan ook hot ophouden van don
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waterweg, dat de gebergten tot natuurlijke grens
zones maakt.
Aan do rivieren woont zoo goed als de geheelc
bevolking; langs haar dringen vreemde fortuinzoe
kers en overheersehers in het binnenland door,
langs haar verspreiden zich vreemde cultuurinvloe
den en haar meerdere of mindere bevaarbaarheid is
het, die de snelheid en intensiteit van die versprei
ding bepaalt. Het is om deze redenen, dat wij van de
rivieren een eenigszins uitvoeriger behandeling zul
len geven.
Uit de beschrijving der gebergten volgen vanzelf
de hoofdtrekken van het rivicrstelsel. Tusschen liet
grootc ketengebergte en de Zuidelijke berglanden
ontstonden de stroomstelsels van Kapocas en Mahakam. Het Schwanergebergtc zendt van zijn Zuidhelling een aantal evenwijdige rivieren naar de Javazee, welkc zich naar het Oosten toe sterker ontwikkelen kunnen, doordat het gebergte eenigszins
Noordoostelijk, de kust daarentegen min of meer
Zuidoostelijk van richting is. Onder deze rivieren
neemt de Barito, die uit Centraal-Bornco komt en
door het gebergte heenbreekt, een afzonderlijke
plaats in; mede ook doordat het Meratoesgebergte,
met zijn meridionale richting, een grooteuitgestrektheid lands van straat Makasser afsluit en aan
liaar stroomgebied toevoegt, bereikt zij een grootte,
die haar met Kapocas en Mahakam op één lijn stelt.
Verder toont de kaart ons de stroomstelsels der
noordelijke sultanaten, welker orografie, zooals
gezegd, nog niet voldoende bekend is en een aantal
kleinere rivieren, die wij in onze bespreking groeps
gewijze vereenigen.
Groote verschillen in waterstand over de geheele
lengte, stroomversnellingen en boom versperringen
in den bovenloop, overstroomingen en moerasvor
ming langs de oevers meer naar beneden kenmerken
alle rivieren van Bomeo. Zoo goed als niets is ge
daan om ze te regelen en voor het gebruik van den
menscli meer geschikt te maken; alleen enkele wer
ken van bescheiden omvang tot opruiming vair
versnellingen en de verbetering, hier en daardoor
de inlandsche bevolking in do diepte van een
pintas (zie hieronder) aangebracht, verdienen in dit
opzicht vermelding. Boomverspcrringen ontstaan
door het gemakshalve in ’t water laten vallen van
de voor aanleg van rijstvelden gekapte boomen; deze
blijven dan hier of daar vastzitten en geven aan
leiding tot de vorming van zand- en grint banken, of
maken in kleine stroompjes reeds op zichzelf een
ernstige belemmering uit. In de laagvlakten, waar
de rivieren hun bedding voortdurend ophoogen,
stroomen zij tusschen natuurlijke dijken van haar
eigen sedimenten. Bij eiken hoogen stand loopt het
water hierover heen en overstroomt het lager lig
gende land erachter, dat zich natuurlijk slechts met
moeite daarvan kan ontlasten en dientengevolge
doorgaans een moerassig karakter draagt. In de
groote bochten, waaraan deze laaglandriviercn
zoo rijk zijn, vindt het water bij dergelijke overstroomingen gelegenheid om langs kortoren weg een
lager gelegen punt aan de rivier te bereiken. Hierbij
zal in den regel een geul worden uitgeslepen, die bij
volgende hooge standen óf verder wordt uitgediept,
óf verstopt raakt met boomstammen enz, die liaar
spoedig weer geheel doen dichtslibben. Ls echter liet
eerste het geval, dan vormt zich langzamerhand een
nieuwe, kortere rivierloop; de uiteinden van de oude
bocht raken door sedimenten verstopt en ten slotte
™,.,U°S slccllls een sikkelvormig meer (danau),
dikwijls nog door een kleine kreek met den hoofd-

stroom verbonden, hoe de vroegero toestand is ge
weest. Gewoonlijk duurt het geruimen tijd voor een
dergclijke bochtafsnijding geheel voltooid is; zoo
lang de oude bocht nog duidelijk de hoofdrivier
blijft, duidt men de nieuwe geul aan als pintas of
pintassan (afgeleid van een Maleisch werkwoord
met do beteekenis van: den weg afsnijden), ook
wel als anlassan of tcroessan (= de rechte of de
kortste weg). Hot al of niet bevaarbaar zijn der pintassans bij hoog of laag water en de daarmee samenhangende verkorting of verlenging van den water
weg is een belangrijke factor bij het vaststellen van
alle reisplannen in deze streken. Daar de danau’s
gewoonlijk met de hoofdrivier en dikwijls ook onder
ling door geulen verbonden zijn, worden de rivieren
in de laagvlakten aan beide zijden begeleid door een
chaotische wildernis van kreken, poelen en moeras wouden, waarin alleen de oeverdammen een iets
hoogcre ligging bieden en voor bewoning geschikt
zijn.
De meeste rivieren vertoonen geweldige velschil
len in waterstand. Te Sintang bijv. kunnen deze tot
10 M. toe bedragen en in het brongebied van do
Kapocas zijn zij nog aanzienlijker; men vindt daar
soms in een uur tijds 5 M. was. Het gevolg hiervan
is, dat men de bevaarbaarheid der rivieren moeilijk
in vaste cijfers kan uitdrukken, daar deze inden
drogen en den natten tijd sterk uiteen loopt, ja,
van den eenen dag op den anderen zeer verschil
lend kan zijn. Herhaaldelijk komt het voor, dat
reizigers moeten wachten op was, omdat hel vaar
water te ondiep, of op val omdat do stroom te sterk
is; zoo kan het in zeer droge tijden gebeuren, dat
zelfs een groote rivier als do Kapocas slechts voor
kleine prauwtjes bevaarbaar is, zoodat het eigenlijke
handelsverkeer dan geheel stil ligt; zulk een toe
stand evenwel treft men niet meer dan eenmaal in
de drie jaar aan. Over ’t algemeen kan men dan ook
zeggen, dat do rivieren van Bomeo met hun korten
boven- en langen benedenloop, tot ver in het bin
nenland zeer geschikte verkeerswegen vormen. Ja,
waar het reizen in vaartuigen, zelfs van de kleinste
soort en op moeilijke rivieren, de voorkeur verdient
boven dat over land, zijn de rivieren tot dicht aan
hun bron de gebruikelijke reiswegen/
Langs do rivieren worden ook/ zooals gezegd,
zoo goed als alle menschelijke nederzettingen ge
vonden, de grootste in het monclingsgebied, waar
zee- on rivierverkeer elkaar ontmoeten; dit zijn ves
tigingen van Maloiers (Bandjarcczen, Boegineezcn,
Koeteineezen enz.) met het gewone toevoegsel van
Chincezcn, Arabieren en „andere vreemde Ooster
lingen”, dat men in alle liandolsplaatsen van den
archipel aantreft; wij bespreken ze bij do kust.
Stroomopwaarts vindt men aan de monding van
elke eenigszins belangrijke rijrivier een Maleischo
nederzetting, die op kleiner schaal dezelfde functies
vervult als de havenplaats voor het geheelo stroom
stelsel. Deze vestiging op punten, die het verkeer en
daarmee don handel en den politieken toestand bcheerschen, is voor do Maleiers karakteristiek; do
kleinere handelsplaatsen hebben vaak een gemengde
Maleisch-Dajaksche bevolking. De Dajaks geven
natuurlijk evenzeer aan een dergelijke gunstige lig
ging de voorkeur, maar zijn groot end cols terugge
drongen naar de zijrivieren en den bovenloop der
hoofdstroomen. In de dunbevolkte streken van het
Noordoosten en het Zuidwesten reiken hun neder
zettingen ook langs de hoofdrivieren tot dicht aan de
kust, aan do Kapocas daarentegen vindt men zo
eerst ver in liet binnenland. Een nauwkeurige op-
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somming van de kleinere, dikwijls slechts uit cen
enkel groot huis bestaande, Dajakscho kampongs
zou weinig zin hebben, daar deze aan veelvuldige ver
plaatsing onderhevig zijn. Enkele van de grootero
en do voornaamste Maleische vestigingen daaren
tegen nemen wij op in ons hier volgend overzicht
van Bomco's voornaamste rivieren, waarin wij van
de drie hoofdstroomen een meer uitvoerige beschrij
ving geven.
Mot betrekking tot dc plaatsbeschrijving zij hier
nog opgemerkt, dat de opgaven van het aantal in
woners der kleinere nederzettingen gewoonlijk op
schatting berusten, zooals trouwens reeds uit de
sterke afronding der getallen volgt. Bovendien blij
ken hot, wanneer men den oorsprong nagaat, dik
wijls zeer oude schattingen te zijn,die, bij gebrek aan
betere gegevens, jaar uit, jaar in van de eene publi
catie in de andere overgaan. Men kenne daarom aan
deze opgaven geen andere waarde toe dan die van
een middel om althans eenigermate de relatieve beteekenis der betrokken plaatsen duidelijk te maken.
A. Van de kustrivieren ten Noorden van de Kapoeas noemen wij de volgende: Ten eerste de Palóli,
dio wel klein, maar in den benedenloop ook voor
groote schepen bevaarbaar is; haar gebied is ech
ter schaars bevolkt. Verder do meer belangrijke
Groote Sambas, welker breede trcchtermond goed
toegankelijk is voor de scheepvaart. Aan een zijri
viertje, de Kleine Sambas, ligt, nog voor zeeschepen
bereikbaar, de afdcelingshoofdplaats Sambas, te
vens hoofdplaats van het gelijknamige sultanaat. Zij
bezat in 1905 een inwonertal van ruim 12000, waar
van 20 Europeanen, ruim 11000 inlanders, 860 Chincezen, 97 Arabieren en 39 andere vreemde Ooster
lingen. Na Pontianak, waarmee het in bouwwijze
veel overeenkomst vertoont (beide zijn in moerassig
terrein gelegen),is het de grootste plaats der West orafdccling; het maakt echter een zeer armoedigen
indruk. De Nedcrlandscho vestiging ligt beneden
die van den Sultan. Aan een zijriviertjo ligt Bengkajang. Dc zeer kleine Raja noemen wij slechts om
dat aan haar het plaatsje Montrado ligt, vroeger een
belangrijk centrum van den mijnbouw. Van do ove
rige stroompjes verdient alleen de Mampawah nog
vermelding, omdat haar gebied hot afzonderlijke
landschap van dien naam vormt; slechts inlandscho
vaartuigen kunnen haar binnenkomen en ook hoo
gerop is het riviertje door zijn bochten moeilijk te
bevaren.
B. Do Kapoeas, do belangrijkste van allo water
wegen van Bornco, verdient een meer uitvoerige
beschrijving. Zij ontspringt in den uitersten Noordoosthoek der Wcsterafdeeling, in het Bovcn-Kapoeasgebergte, zoekt zich een weg tusschen de ketenen,
van het eene lengtedal doorbrekend naar hot andere
en noemt bij Pangkalan Djemoeki (het hoogste
punt, dat nog met vaartuigen te bereiken is) een
Zuidwestelijke richting aan, schuin op do strekking
van liet gebergte. Weldra gaat zij over in het
Boengan-bergland, dat beneden de monding van
do Kerijau spoedig lager woidt en terzijde wijkt.
Door de Boven-Kapoeasvlakte stroomt dc rivier nu
in hoofdzakelijk westelijke richting. Bij .Vemitau
breekt zij door het heuvelland en wondt zich op
nieuw naar het Zuidwesten, doorstroomt tot Sin
tang een terrein, waar do heuvels nu eons aan do
rivier treden, dan weer ver er af blijven, herkrijgt bij
laatstgenoemde plaats haar westelijke hoofdrich
ting en stroomt door een bergachtig land tot bij
Tajan, waar dc kustvlakte begint. Spoedig daarop
vangt do splitsing in dolta-anncn aan.
L L*t
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Het stroomgebied van de Kapoeas heeft een op
pervlakte van d: 102 000 K.M.2 (iets grooter dan dat
van do Rhöne); de stroomdraadlengto bedraagt
1143 K.M. (iets minder dan dio van den Rijn). Do
breedte dor rivier is reeds te Poetoes Sibau 208 3VI. en
neemt (hoewel natuurlijk onregelmatigheden vertoonend) geleidelijk toe tot 1600 M. bij Tajan. Ook
bij lagen stand kan mot een stoombarkas van 3
voet diepgang Boonoet worden bereikt, terwijl men
bij middelbaren stand met zulk een vaartuig kan
opstoomen tot even boven Poetoes Sibau, 902 K.M.
van de monding, welk punt men bij gunstige water
hoogte zelfs met grootero stoombooten (tot 6 voet)
bereiken kan. Door de eigenaardige gesteldheid van
het verval, welke hieronder besproken wordt, is
echter het riviergedeelto boven Semitau, tot Boenoet toe, voor stoombooten veel beter en bij groote
droogte ook veel langer bevaarbaar dan dat tusschen Semitau en Tajan. Met boengs (Dajakscho
roeivaartuigen uit een enkelen boomstam vervaar
digd) kan men, zooals gezegd, do rivier bevaren tot
Pangkalan Djemoeki, 164 K.M. boven Poetoes
Sibau, wat echter door do talrijke on zware ver
snellingen in de bovenste helft van dit riviergedeolte reeds veel moeite meebrengt; hoogerop is de Kapocas geheel en al een bergstroom. Do bronnen be
vinden zich op ± 700 M; Poctoos Sibau, 245 K.M.
van hier en 900 K.M. van zee op slechts 50 M. Een
merkwaardig verschijnsel (dat zich echter mot eenige wijziging ook bij do Mahakam voordoet) is de
vorming van een pseudo-benedenloop boven Semi
tau, waarop weer een middenloop volgt. De 93 K.M.
van Djonkong tot Semitau hebben een verval van 1:
77 066, ongeveer x/3 van dat in den werkelijken bene
denloop, West van Tajan; ja, van Soehaid tot Se
mitau (25 K.M.) is het heele verval slechts 20 c.M.
Do geringo helling van de Boven-Kapoeasvlakte,
haar karakter van dichtgeslibd meer en de opstuwing
van het water boven het doorbrekii^gsdal van Se
mitau zijn oorzaak, dat zich hier alle typische ver
schijnselen van een benedenloop vertoonen: gelijk
matige diepte, sterko kronkelingen, stroomverleggingen, danau’s, pintassans, uit gestrekte moerassen
enz. In den Noordwesthoek der vlakto ligt een aan
tal grooto meren, eveneens danau’s genoemd, dio
onderling en met de Kapoeas door tal van kanalen
in verbinding staan; do voornaamste zijn D. Loe
it:ar, D. Sentaroem on D. Serijang. Zij bewijzen goede
diensten voor de regeling van den waterstand, dio
zonder hun aanwezigheid nog krasser uitersten zou
vertoonen Bij hoogen stand stroomt namelijk het
water uit do Kapoeas naar do meren; bij laag water
daarentegen helpen deze mee om de rivier cp poil
te houden. In zeer droge tijden kunnen zij zoo
goed als geheel leeg loopen; in den natten tijd daar
entegen treden zij ver buiten hun oevers; de BovenKapoeasvlakte is dan (ook hoogerop) wijd en zijd
overstroomd en bij do eerste ontdekking werd dan
ook het heele merengebied voor één groot water
vlak gehouden. Laag moeraswoud omzoomt de ran
den en het water heeft do typische bruine vcenkleur,
zoodat er veol is wat aan de Hollandsche veonplasson zou doen donken, als niet naar alle zijden het
uitzicht door borgen word begronsd. Het riviergodcelto van Semitau tot Tajan kan men beschouwen
als middenloop; wel blijft ook hier hot verval gering
en komt in do omgoving van Sintang zelfs overstrooming van aanzienlijke oppervlakten bij hoog wator
voor, maar de rivier heeft hier toch overal een scherp
aangegeven bedding, dio zij niet verlaat, zoodat
de afsnijding van bochten en al wat daarmee sa-
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menhangt hier zoo goed als geheel achterwege blijft.
Tevens vindt men, in plaats van de tallooze kleine
kronkelingen, die hoogerop worden aangetroffen
minder talrijke, grootere bochten, die niet meer uit
sluitend door de eigen sedimentatie van de rivier
worden bepaald, maar nauwen samenhang vertoonen met de orografische gesteldheid van het
terrein. Bij Tajan eindelijk begint de echte beneden
loop, die zich spoedig in verschillende delta-armon
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De oevers van de Kapoeas zijn uiterst eentonig;
Wat trouwens van alle rivieren op Bomeo geldt;
slechts hier en daar wordt het woud, waarboven
eilandsgewijs de heuveltoppen uitsteken, door een
kleine nederzetting onderbroken. In de Boven-Kapoesvlaktc liggen deze op de oeverwallen van de
rivier. Reeds noemden wij enkele plaatsen; alle
liggen aan of dicht bij de monding van een zij
rivier.
*
De belangrijkste zijrivieren in den bovenloop zijn
de Boengan en de'Kerijau; beide kunnen, hoewel
met groote moeite, een eindweegs bevaren worden.
De Boengan is 87 K.M. lang; van haar zijriviertje
de Bodit voert een pad naar de Penaneh, die tot
het stroomstelsel van de Mahakam behoort; op de
zelfde wijze leidt van de Kerijau een pad naar het
Barito-gebied. De Mendalam en de Sibau, de eerste
zijrivieren in de vlakte, zijn ook de eerste welker
oevers eenigermato beter bevolkt zijn; aan eerstge
noemde telt men een 1200, aan de laatste een 300
bewoners, die echter met uitzondering van eenige
Poenans en Boekats in enkele nederzettingen dicht
boven de mondingen gevestigd zijn, zoodat ook bij
deze rivieren het bovenstroomgebied zoo goed als
onbewoond is. De Sibau heeft eenig belang als ver
keersweg naar de Batang Redjangstreek in Sera
wak, de Mendalam is echter beter bevaarbaar.
Poetoe-s Sibau is de hoogste noemenswaardigc ves
tiging aan de Kapoeas; de bevolking bestaat uit
Malciers, Dajaks en Chineezen. Toen het Gouverne
ment zijn invloed over Centraal-Bomeo begon
uit te breiden werd dit punt, ver in ’tbinnenland en
gunstig gelegen bij de monding van twee zijrivieren,
als bestuurscentrum uitgekozen; het is de stand
plaats van een controleur. De Mandai, de EmhaloeJi, de Boenoet en de Tawang (het afvoerkanaal
van het merengebied, waarvan de Embuloeh Lebojan de voornaamste bronrivier is) zijn reeds grooter
dan de hiervoor genoemde en elk, in de vlakte, een
flink eind voor stoombarkassen bevaarbaar. De
Mandai is naar verhouding van de andere zijrivie
ren vrij sterk bevolkt; zij komt uit het vulkanische
Müllergebergtc en wel uit het Westelijk gedeelte
ervan, de streek van de tafelvormige tuf bergen. Ook
de Boenoet heeft een niet onaanzienlijke bevolking;
het Maleische plaatsje Boenoet aan haar monding,
is dan ook een vrij belangrijk handelsccntrum. De
lange bovenloop van de Embaloeh in het ketenge
bergte is zoo goed als onbevaarbaar, zoodat de in
zameling van boschproductcn voornamelijk van
Serawak uit plaats heeft. Aan een slechts zeer on
beduidend zijriviertje ligt Semitau; toch had dit
punt een zekere beteekenis wegens de vernauwing,
die de bedding der Kapoeas hier ondergaat, waar
door ook bij hoog water slechts een enkele vaar
geul aanwezig is, zoodat men hier gemakkelijk
het verkeer ouder controle houden kan. In 1885
toen Semitau als bestuursvestiging werd uitgeko
zen, was dit zeer gewctfecht om de woelingen in do
^^xisatang Loeparlanden^usschen Boenoet en Semitau noemen wij Djoi ng, Piasa, Salimbau (waar

wat steenkolen gegraven worden) en Soehaid, niet
omdat zij ook maar eenigermato belangrijk zouden
mogen heeton, maar alleen als hoofdplaatsen van
de gelijknamige miniatuurlandschappen. Stroomaf
waarts van Semitau vindt men met dezelfde beteekenis Silat. Na in ’t voorbijgaan de kleine Seberoewang te hebben vermeld als merkwaardig wegens het
ontbreken van stroomversnellingen (welk voordeel
voor de vaart echter grootendcels weer te niet
wordt gedaan door de talrijke boom versperringen,
die plaag van alle kleinere rivieren op Bomeo), ko
men wij aan de Ketoengau. Deze groote zijrivier is
door haar gering verval tot dicht aan haar bron be
vaarbaar en vormt daardoor de natuurlijke ver
keersweg van Sintang naar Serawak, waarlangs nog
al wat smokkelhandel in opium en kruit gedreven
wordt. Het dal is breed en ook hoogerop zeer drassig,
terwijl het benedenste gedeelte een onbewoonde
boschvlakte vormt, die bij eiken hoogen water
stand onderloopt. Tusschen den Gocnoeng Daoeh
en de monding, een afstand van 296 K.M., is het
licele verval slechts 40 M. He bevolking is armoedig
en schaarsch.
De grootste zijrivier van de Kapoeas is de Melawi.
Haar stroomgebied vormt 1/6 van dat der hoofdri
vier; niet minder dan 21 van haar zijrivieren worden
als bevaarbaar beschouwd; zij zelf kan, schoon in
het bovengedeelte een zeer zware versnelling, de
Itiam Tambock, te overwinnen is, tot het vereen igingspunt van haar bronrivieren bevaren worden,
terwijl met een stoombarkas Nangah Pinoh kan
worden bereikt. De lengte der Melawi is ± 500 K.M.
Waar de Boven-Kapoeas in haar uitgestrekt overstroomingsterrein een middel tot regeling van den
waterstand heeft, is het vooral aan de Melawi, dat
de sterk uiteenloopende waterhoogten bij Sintang
en verder stroomafwaarts zijn toe te schrijven. Aan
de monding van een zoo belangrijke zijrivier kan
men een meer aanzienlijke plaats verwachten. Te
Sinlang is dan ook een assistont-rosident gevestigd,
men vindt er een compagnie soldaten als garnizoen,
een bedrijvige en welvarende Chincesche bevolking,
kortom, het is de eerste plaats aan de Kapoeas die
werkelijk wat te beteekenen heeft. Het kindschap
Sintang is eveneens hot eerste, dat inderdaad een
zekere uitgestrektheid bezit. Aan de Melawi zelf
liggen geen plaatsen van belang; ook Nangah Pi
noh, het handelscentrum voor de Boven-Molawi
en het geheelc Pinoh-gebied heeft slechts geringe
betcekonis; het is de standplaats van een contro
leur.
Van de verdere zijrivieren noemen wij de Sckadau,
die een zeer snellen stroom bezit en, hoewel tot
dicht bij haar bron bevaarbaar, daarbij moeilijkhe
den biedt, die aan de zijrivieren van hot boven
stroomgebied der Kapoeas doen denken, verder de
Sekajam en de Tajan. De Sekajam is een belangrijke
zijrivier door haar lengte (311 K.M. waarvan 289
K.M. bevaarbaar) en haar vrij talrijke nederzettin
gen. Zij stroomt echter door een nauw dal en heeft
steile oevers en talrijke versnellingen. Van do Boven-Sekajam leidt een pad, dat een goede handels
weg vormt, naar Serawak. De Tajan heeft een kal
mer stroom, zonder noemenswaardige versnellin
gen in het bevaarbare gedeelte (118 K.M., totale
lengte 134 K.M.). In den bovenloop is het dal nauw,
in het langere benedendeel der rivier zijn daaren
tegen de oevers vlak en dikwijls vrij drassig. Aan de
monding van de Sekajam ligt Sanggau, evonals
Sekadau en Tajan (aan de mondingen der gelijk
namige rivieren) hoofdplaats van een Maleisch
-

I

I
I

l

BORNEO.
vorstendom; geen van de drie plaatsen heeft veel te
beduiden, al zijn zij niet op één lijn te stellen mot de
' caricaturen van vorstclijkc residenties boven
Sintang.
De Delta der Kapocas heeft een oppervlakte van
8000 K.M2, grootcndeels drassig woud, dat slechts
op enkele plaatsen (o.a. bij Koeala Kakap) door het
graven van slooten is drooggelegd en dan een zeer
goed terrein voor klapperaanplantingen blijkt te
zijn (deze boom ondervindt namelijk weinig na
deel van de bij hooge vloeden voorkomende overstroomingen door zeewater). De talrijke dclta-armen en zijkreken, met hun vaak wisselende namen,
doen zich aan den buitenstander als een waro chaos voor; wij noemen slechts de voor de scheepvaart
belangrijke. Dat zoovele armen hiervoor onbruik
baar zijn ligt minder aan hun eigen te geringe diepte
dan wel aan de „baar” voor hun monding; deze is
het, die bij alle rivieren van Bornco in de eerste
plaats do bevaarbaarheid bepaalt. In de tweede
plaats is hierop van invloed de breedte der rivierar
men en de vraag of zij scherpe bochten bezitten en
Ion slotte ook, in een gebied, waar nog weinig voor
betonning en belichting kan worden gedaan, omdat
het verkeer nog zoo gering is, het al of niet aan
wezig zijn van natuurlijke landmerken, die bij het
eentonig karakter der kust dikwijls weinig talrijk
zijn.
De eerste zijarm, dien de Kapocas afzendt, is
de Mendawak; deze heeft als voomaamsten zijarm
de Djenoe, welke uitmondt in het warnet van rivier
armen, dat overgaat in de Padang Tikar-baai. De
Mendawak zelf heet van de afsplitsing der Djenoe
nf Lida en stroomt met twee mondingsarmen ter
weerszijden van Poeloe Maja in zee. De hoofdrivier
stroomt in westelijke richting en splitst bij Soeka
jAinting de Kapoeas Ketjil (Kleine Kapoeas) af, welke
bij Pontianak do Landak opneemt. Van Soeka Lanting af draagt de hoofdstroom den naam van Poengoer Besar; haar zijarm, de Kocboe stroomt, na zelf
ook weer een zijtak te hebben afgesplitst, als Koeboe
Ketjil in de Padang Tikar baai uit. De Pocngocr
Besar zelf mondt onder zeer sterke vertakking en
typische deltavorming in zee; haar mondingsarmen
zijn slechts voor visschersprauwen geschikt, zoodat
de hoofdarm van de Kapoeas voor de scheepvaart
liet minst bctcckent. Voor den mond van do Kapoeas
Ketjil is, nu do uitdieping dor geul met behulp van
slibraderen in 1915 voltooid is, de diepte bij ge
woon laag water 8 voet, bij vloed 3 voet meer.
Vroeger was deze toegang alleen bij hoog water
bruikbaar voor niet zeer grooto schepen, die zich
dan dikwijls nog con voet diep door den mod
der moesten werken. Daar do buitenreede geheel
open is, kon bij slecht weer het wachten op hoog
water zoor bezwaarlijk zijn. Bij eb namen dan ook
de meeste booton de route door do Padang Tikarbaai on do Koeboe, die in 8 uur werd afgelcgd. Wel
is ook voor de Koeboe-monding de diepte bij gewoon
hoog water slechts 8 voet, maar hot gunstig tij kan
hier in beschutte ligging worden afgewacht. Sche
pen met meer dan 11 voet diepgang echter moeten
den weg door de Djenoe en Mendawak nemen. Deze
is diep genoog voor vaartuigen van 12 voet, maar op
sommige plaatsen zoo nauw, dat do bochten moei
lijkheden opleveron voor lange schepen. Daar in do
nauwere gedeelten ’s nachts niet kan worden door
gestoomd, kost dozo weg minstens 24 uur.
Met uitzondoring van Pontianak on Koeala Ka
kap (zie onder „Kust”) zijn de noderzottingon in do I
delta zeer klein; ook hun aantal is gering; wij noo-
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men slechts Koehoe, dat, schoon een vorstenzetel, een
onbeduidende kampong is.
Ten slotte moge nog vermeld worden de Landak,
de laatste grooto zijrivier van het Kapoeasstelsel,
die zich bij Pontianak met de Kapoeas Ketjil voreenigt; vroeger stroomde zij waarschijnlijk zelf
standig in zee. Haar zijrivier de Mandor doorstroomt
het lanclschap van dien naam, eertijds vermaard, als
het gebied der kongsi Lanfong (zie onder „Politieke
Toestand”). Aan de Landak ligt Ngabang de hoofd
plaats van het landschap Landak.
C. Ten Zuiden van de Kapoeas vindt men veel
aanzienlijker rivieren dan ten Noorden ervan, waar
alleen do Sambas grootere afmetingen bereikt;
bij do meeste is echter de geschiktheid voor de
scheepvaart gering.
De Simpang, met het plaatsje van dien naam
(waarvoor men 3000 inw. vindt opgegeven), hoofd
plaats van het gelijknamige landschap, is alleen
voor inlandschc vaartuigen toegankelijk. Een flinke
rivier is de Pavaan; in lengte komt zij met de Weste
lijkste rivieren van de Zuidkust overeen; zij vormt
een kleine delta, waarvan echter de beide mondingsai'men zelfs voor sloepen slechts met moeite toegan
kelijk zijn. Aan de monding ligt Kelapang, hoogerop
Moeara Kajoeng, do hoofdplaats van het landschap
Matan. De Pesagoean bezit een breede monding,
die echter slechts voor kleine inlandschc scheepjes
bruikbaar is; de bevolking van haar stroomgebied
is zeer gering. Van iets meer beteekenis is de Kendawan'jan; hot plaatsje van dien naam heeft een
kleine Maleische bevolking, die wat handel drijft
met de Dajaks; voor kleine stoomschepen is de
rivier een cindwecgs bevaarbaar.
D. De rivieren van de Zuidkust vertoonen onder
ling con grooto mate van overeenkomst. Zij ontsprin
gen op het Schwancrgebergte of zijn Zuidelijke voor
bergen, stroomen aanvankelijk, in ’t ruwe genomen,
in Z. Z. Oostelijke richting, gaan langzamerhand
in een Zuidelijke hoofdrichting over en vloeien door
breede trechtermonden in zee (alleen de Katingan
bezit iets wat op een .niet tot ontwikkeling gekomen
delta gelijkt). De stroomgebieden zijn smal. Slechts
in een zeer regen rijk klimaat kunnen zoo dicht naast
elkaar een aantal rivieren met zoo sterken watcrafvoer voorkomen. Zijrivieren bereiken alleen dan
een aanzienlijke lengte als zij ongeveer evenwijdig
aan do hoofdrivier stroomen voor zij zich met dezo
verconigcn. Op een korton, woeligcn bovonloop tusschen bergachtige oovors, in welks benedengedeelte
het mecgevoordo puin in rolstcencilandcn en -ban
ken (karangm) wordt afgezet, volgt een veel langer
gedeelte, waar do rivier door lage vlakke strekon
stroomt en vrij is van eilanden; daarbij simt zich
dat deel dor rivior aan, waarin eb en vloed hun in
vloed doen govoelen en dat weer rijk is aan eilanden,
hior bestaande uit slib. Dit eenvoudig riviortypo is
in dit gebied zoo geprononceerd, dat Schwaner, die
vooral dit terrein bestudeerde, het typo voor allo
rivieren van Bomeo geldig achtte — ten onrechte,
zooals wij bij do Kapoeas gozien hebben. Voor do
grooto scheepvaart zijndeze rivieren weinig geschikt;
schepen mot conigcn diepgang moeten bij allo op
hoog water wachten, om to kunnen binnenloopon.
Voor prauwvorkccr bieden zij goede wegen naar hot
binnonland, dat echter nog weinig ontwikkeld en
dun bevolkt is; bij do Wcstelijksto zijn de haven
plaatsjes aan do mondingen zolfs do cenigo noemenswaardigc nederzettingen. Naar het Oosten toe
worden stroomlongto on beteekenis grooter.
Do Airltam Besar, niet moer dan con kust riviertje,
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alleen voor prauwen toegankelijk en met bijna onbe
woonde oevers, behoort nog tot Matan. Van iets
meer beteekenis is de Djelai, al kan ook zij alleen
door kleine vaartuigen worden binnengeloopen.
Haar stroomgebied behoort half tot Matan in deWcsterafdeeling, half tot Ivcta Waringin in dc Zuideren Oosterafdceling; in haar benedenloop vormt zij
zelfs de grens tusschen beide landschappen; voor
Bomeo een zeldzaam geval. Aan de monding van
haar zijrivier de Bila ligt. de vrij belangrijke kam
pong Soehamara. De Rivier van Koia Waringin, wel
ker mond een breedte van twee mijl bezit, heeft ook
bij hoog wrater slechts G a 8 voet diepte, zoodat ook
zij voor bet groote verkeer weinig beteekent. Zij
ontstaat uit de ÏAimandaoe en de Aroet. De eerste is
als de hoofdriviei te beschouwen; in liaar brongebied
vertoont de waterscheiding (wat iets and eis is dan
heigebergte) een plotselinge scherpe uitbuiging naar
het Noorden, waarmee door de politieke grens geen
rekening wordt gehouden. Aan de Aroet ligt Pangkalan Bon of Kola Waringin Baror (zie onder „Kust”)
aan de Lamandaoe Kota Waringin {-Lama of -Oeloe). Dc Koemai doet zich, met. baar breede monding,
van zee uit als een aanzienlijke ïivier voor; zij is
echter zeer kort en meer naar boven bijna onbe
woond. Het landschap Kota Waringin, dat ook de
Koemai omvat, moet ongeveer 15 000 inw. hebben.
Van meer gewicht is de lange Pemboeawj; haar mon
ding is breed, maar ondiep; de voornaamste neder
zetting is Koeala Pembocang, de zetel van het dis
trictshoofd, w'aarvoor men 1400 inwoners vindt opgegeven; hoewel deze streek in de laatste jaren wel
wat vooruit is gegaan, zooals trouwens al de ZuidWestelijke stroomgebieden, is hier toch nog w'einig
vertier; schepen van 6 voet diepgang kunnen tot het
plaatsje opvaren. De Sampit of Mentaja ontspringt
niet cp het Schwanergebergle, maar ten Zuiden er
van, de stroomgebieden van Pembocang en Katin
gan omsluitcn het hare. De monding gaat over in
een breede, vrij beschutte baai en de benedenloop
der rivier is goed bevaarbaar. De bevolking is echter
ook bier nog gering; voor de Sampit vindt men 2000
Dajaks en 1800 Maleiers, voor de Pembocang 2000
Dajaks en 1500 Maleiers opgegeven. De hoofd plaats
Sampit (zie onder „Kust”) schijnt in deze opgaven
niet inbegrepen te zijn; voor haar alleen toch geeft
men reeds 4000 inwoners aan. Het stroomgebied der
Katingan is weer iets minder slecht bevolkt: de Da
jaks worden op 13000 geschat, de Maleiers echter
hebben slechts enkele kleine kampongs in het mon
dingsgebied. Dc Katingan ontspringt op bet Schwa
nergebergle; daar zij in baar bovenloop over groolen
afstand een bijna Oostelijke richting heeft, vormt zij
voor een aanzienlijk deel van het gebergt e de afvoor
weg van het naar ’t Zuiden stroomende water en
ontvangt in dit gedeelte van haar loop haar meeste
zijrivieren. De voornaamste hiervan zijn de Senamang, de Jliran en de Samba. Boven de monding der
Senamang is de Katingan rijk aan versnellingen,
doch kan met zeer kleine booten nog een eind weegs
bevaren worden. De Samba ontspringt aan den voet
van den Bt. Raja; met haar zijrivier MenjoekoeiRassahooi diende zij Molengraaff als reisweg op zijn
tocht uit het Kapoeasgebied naar de Zuidkust. De
groote kampong Toembang Samba aan haar mon
ding (800 inw.), waai behalve Dajaks ook kooplieden van Marabahan aan de Barito gevestigd zijn,
is het centrum
. van den handel in de bovenstreken;
van hier af is de Katingan voor kleine stoomschcepjes bruikbaar, zij begint hier meer en meer een Zui
delijke hoofdrichting aan te nemen en stroomt door

een vlak, laag land, waar de gewone verscliijnselen
van danau’s, antassans en moerasvorming zich voor
doen. De kampong Kasoengan, aan dit gedeelte der
rivier gelegen, is de woonplaats van het districts
hoofd; deze en een deel der bevolking zijn Christe
nen; het plaatsje is een filiaalpost der Rijnscho
zending. Van de Maleische kampongs in het mondingsgebied moeten genoemd worden Mendawai,
dal den handel meer en meer tot zich trekt, omdat
daarbeneden de rivier nogal cens onstuimig is, en
Pegatan (zie onder „Kust”), dat toch nog altijd do
hoofduitvoerplaats is. Het verkeer is evenwel ge
ring en kan slechts door kleine stoomschepen on
derhouden worden, omdat de monding weinig
diepte heeft.
De Kaliajan ontspringt eveneens in het Sehwancrgebergte; ook zij stroomt in haar bovenloop over
aanzienlijken afstand in Ocstelijke richting, haar
voornaamste zijrivier is hier de Miri. Dit gedeelte
is slechts bruikbaar voor vaartuigjes van de aller
lichtste soort, wat eerst eenigermato verandert be
neden het cloorbrekingsdal van Pohon Batoe. Toch
treft men ook daar nog verscheiden groote versnel
lingen aan, van welke vooral de Labeho Tampang,
dicht bij de monding der kleine Koeroen voor opgaan
de reizigers soms weken lang onbevaarbaar is en
daardoor de voornaamste hindernis vormt voor het
verkeer met do bovenrivier. Hier ligt de vestiging
Koeala Koeroen, de standplaats van een controleur.
De aanwezigheid van een bestuursambtenaar zoo
ver in het binnenland zegt ons, dat wij hier reeds heel
andere toestanden aantreffen dan in de Westelijke
stroomgebieden. Voor do Rijnsche Zending is de Boven-Kahajan in den laatstcn tijd een der vrucht
baarste arbeidsvelden gebleken; er is zelfs sprake
van geweest haar seminarium van Bandjermasin
naar Koeala Koeroen te verplaatsen. De voornaam
ste zijrivier is de Roengan. Door haar Zuid-Zuidoos
telijke hoofdrichring loopt zij bijna evenwijdig aan
do Kaliajan en bereikt daardoor afmetingen, die an
ders bij de affluenten der Zuidkustrivieren niet voor
komen; alleen de Barito bezit in de Negara een zijri
vier, die do Roengan in grootte overtreft. Hoewel de
ze aanzienlijke rivier door haar banken en versnel
lingen voor de vaart nogal moeilijkheden c plevert, is
zij goed bevolkt. Jets boven haar monding ligt aan
de hoofdrivier Rawi, dat nogal boschproducten uit
voert ; schepen van 5 voet diepgang kunnen bij eiken
waterstand tot hier opvaren. Pahandoel, een weinig
beneden de Roengan, is steeds bereikbaar voorsche
pen van 9 voet. Het verkeer op de Kaliajan heeft
echter vrijwel uitsluitend met prauwen plaats; een
enkele maal slechts loopt een schoenert jo van Java
de rivier op; de monding heoit dan ook een geringe
diepte. Voor Pangkoeh, de woonplaats van liet dis
trictshoofd, in liet mondingsgebied gelegen, vindt
men slechts 1000 inwoners opgegeven. Het verkeer
van de Boven-Kaliajan richt zich meer op Koeala
JCapoeas en Bandjermasin; „de” Antassan, een deels
natuurlijke, deels gegraven, alleen voor prauw'en
bruikbare sloot verbindt namelijk bij Poelang Pisau
de Kaliajan met de Kapoeas Moeroeng. Dicht aan
zee vormt de Troesan een natuurlijke verbinding
tusschen beide rivieren, die echter aan de zijde van
de Kaliajan zoo nauw, ondiep en met boomen ver
stopt is, dat zelfs de kleinste prauwen haar slechts
met moeite passeeren kunnen. De bevolking van
Kaliajan en J£apoeas Moeroeng tezamen wordt als
36.000 opgegeven. De Kahajanners zijn vaak onder
nemende lieden; men vindt ze veel als handelaars en
invloedrijke personen aan do Katingan.
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Do Kapoeas Moeroeng, hoewel korter dan de Kahajan, welker stroomgebied tezamen met dat van de
Barito het hare omsluit, is toch ook een zeei aanzien
lijke rivier. Haar hoofdrichting is aanvankelijk
Z.Z.O., ten slotte recht Zuid; dezen vooi de rivieren
der Zuidkust typischen loop vertoont zij zuiverder
dan een der andere stroomen. Djankang is het hoog
ste punt, waartoe bij zeer hoogen waterstand een
klein stoomschip kan opvaren; bij gemiddelden
stand is dit mogclijk tot Toembang Iliang, waar do
rivier naar het Zuiden buigt; inden Oostmoesson
echter slechts tot weinig boven de monding der
Maroeöei, de voornaamste zijrivier. Bij Mandoemai
(Mandowai), een flinke kampong van 2500 inwo
ners, vindt men de monding der Antassan. Met do
Barito heeft de Kapoeas een natuurlijke verbinding
in de Poeloepelak, een breede en diepe rivierarm en een
kunstmatige in het Meicrkanaal, een verkeersweg
voor prauwen. Aan de monding der Poeloepctak ligt
Koeala Kapoeas. Deze goedbevolkte plaats, welker
handelaars op verschillende rivieren een grootc rol
spelen, is de standplaats van een assistent-resident.
Het terrein in haar omgeving wordt grootendeels,
evenals trouwens met aanzienlijke uitgestrektheden
lands aan de Benedcn-Barito en ook wel aan de Kahajan het geval is, bij eiken vloed overstroomd; toch
is hot een der best bevolkte districten van Bomco. Do
breede trechtcrmood der Kapoeas Mocrocng is zeer
ondiep; schepen van 12 voet kunnen zelfs bij spring
vloed slechts met moeite binnenkomen; een haven
plaats van eenig belang is Koeala Kapoeas dan ook
niet.
1'j. Do Barito, of zooals zij met haar Dajakschen
naam in den lovcnloop genoemd wordt, de Moeroeng
ontspringt Noordelijk van dc gebergten, dio het
Sohwanorgebergte naar het Oosten voortzetten, niet
ver van Jx>ng Deho aan de Mahakam, van welker
stroomgebied het hare door do Batoe Losong on de
Batoe Ajo is gescheiden. Na don gewonen, onstuiinigen bovenloop van Bomco’s rivieren vindt men
een gedeelte, waar de Moeroeng vrij breed turschen
lage oovors voort stroomt om, na zich vereonigd te
hebben met do ongeveer ever grootc Djoeloi, door
het Zuidelijk bergland te breken, waarbij opnieuw
een lange rij zware versnellingen gevormd wordt;
een der voornaamste is do Riam At as, waar dc rivier
over een lengte van 1 K.M. «slechts GO M. breed is.
Beneden kampong Toembang Toean zijn do versnel
lingen niet meer gevaarlijk. Aanvankelijk stroomt
nu do Barito nog door hot gebergte, maar weldra
gaat dit over in een heuvelland, dat zelfs hier on daar
eenigszins van de rivier tcrugwijkt, zoodat het plaatsclijk tot moerasvorming komt; beneden de monding
dor kleine Monawing komen geen rotsachtigo oevers
meer voor, maar bestaan deze overal uit zand on klei.
JntuBschcn is de stroomrichting, die eerst zuidweste
lijk was, zuidelijk, dan oostelijk, eindelijk zelfs eonigszins noordoostclijk geworden, tot do rivier ten slotto
met ecu groote bocht zich opnieuw naar het Zuiden
wendt, om deze hoofdrichting tot in haar mondingsgebied to behouden. In hot si room gedeelte beneden
de groote versnellingen, dat i.-. dus daar waar de ri
vier een zuidoostelijke en oostelijke richting heeft,
vindt men do meeste roistceneilanden. De groote
bocht naar ’t Zuiden ligt nog geheel in hot houvelJaiul en tot Moeara Towe zijn do oevers vrij hoog;
daar beneden krijgen zo moor on meer een moerassig
karakter, terwijl weldra do vorming van antassans,
danau’s enz. een aanvang neemt; nergens op Bomco
vindt men deze op zoo gioole sohaal als bij do Badto. Een geweldige oppervlakte aan don benedenloop
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wordt dagelijks bij vloed overstroomd en in den
natten tijd rekent men zelfs, dat */3 van het geheole
stroomgebied onder water staat. De breede monding
is weinig gunstig; zelfs schepen van 12 voet moeten
al op hoog water wachter om binnen te loopen. Ove
rigens is de rivier voor de scheepvaart niet onge
schikt ; in de streek der groote versnellingen en daar
boven kan deze natuurlijk slechts met de kleine, uit
een enkelen boomstam vervaardigde Dajaksche boo
ten (hier „djoekoeng” genoemd) plaats hebben.
Meer naar beneden heeft men in droge tijden op ver
schillende plaatsen last van ondiepten, zoodat het
verkeer soms geheel ónmogelijk wordt, zelfs voor een
liekwielstoomor van 3 a 4 voet diepgang, die in ge
wone omstandigheden tot Batoe Poetih kan op
varen. Aan de monding der Montalat bijv. vindt men
een punt, waar bij groote droogte slechts 1 voet water
staat; bij hoog water kan op dezelfde plaats de
diepte 7 vadem bedragen! In den Westmoesson kun
nen schepen van ll/2 voet tot voorbij Moeara Tewe
opvaren.
Belangrijke zijrivieren kunnen zich over het
grootste gedeelte van den stroom alleen op den lin
keroever ontwikkelen, daar rechts de Kapoeas Moeroeng te nabij is en bovendien de waterscheiding
veel dichter bij de Barito dan bij deze rivier ligt;
slechts in den bovenloop vindt men ze aan beide zij
den. Wij noomdon hier reeds do Djoeloi, wolko mede
door haar zeer aanzienlijke zijrivier de Boesang, een
ongeveer even grooten waterafvoer heeft alsdeBovcn-Moeroong. De Laoeng is de laatste groote
zijrivier in het oostelijk gerichte stroomgedeolte.
De nederzettingen aan den bovenloop der Barito
zijn slechts Dajaksche kampongs; beneden de
groote versnellingen beginnen ook kleine Maleischo vestigingen voor te komen; in het stroom
gebied van do Barito vindt men dus de Maleiers
niet minder ver binnenwaarts doorgedrongen
dan in dat der Kapoeas. Wij vermelden alleen
de kampong Batoe Poetih, waar een niet onbelang
rijke steenkoollaag door de inlanders op primitieve
wij/o wordt ontgonnen en Poeroek Tjahoe, na de
vestiging van het gouvomementsgezag in do boven
streken als bestuurscentrum uitgekozen en in do
weinige jaren, welke sindsdien zijn verloopcn een
levendig plaatsje geworden. Van do nu volgonde
zijtakken noemen wij do Lalie, die nog geheel door
borg- en heuvelland stroomt, evenals de Tewe. Door
haar zuiver westelijke richting is deze laatste rivier
ondanks haar vele versnellingen, een belangrijke
verkeersweg van Pasir naar do Bovon-Barito;
wat bovolkingstal aangaat, behooft zij onder do
zijrivioron van do Barito alleen voor do Negara
en de Martapoora ondor to doen. Grootc plaatson
worden aan haar echter niot gevonden; aan haar
monding ligt Moeara Tewe, de zetel van een assis
tent-resident. Do Barito is hior reeds 210 M. breed.
Van do nu volgende zijrivieren noemen wij de goed
bevaarbare Montalat, do Ajoeh en do Karaoe, allo
met eon niot onbelangrijko lengt o, maar zonder
plaatsen van botcokonis. Als bestuursvestiging moot
in deze streek Boentok, do standplaats van een controlour, vermeld wordon, Do Mcngkatip is do eerste
zijarm, die zich voor goed van do Barito afsplitst;
zij stroomt over gfooton afstand evenwijdig mot do
hoofdrivior en mondt uit in do Poeloepelak, dio zich
meer bonedenwaarts van do Barito afscheidt. In
dit laatsto gcdeolt o van haar loopheoft cleBaritohaar
belangrijkste zijrivieren.DoNegara, t egenover wclkor
monding Marabahan ligt en welker stroomgebied
het best bovolkte on welvarendsto deol van Nedcr-
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landsch Bomeo vormt, is de grootste. In haar bene
denloop is zij zelfs voor zeeschepen bevaarbaar en
zelve heeft zij weer verschillende belangrijke zijri
vieren, waarvan de Amandil de voornaamste is. Aan
deze laatste rivier ligt Kandangan, standplaats van
den assistent-resident der afdeeling Ocloe Soengei.
Andere belangrijke plaatsen in het Ncgara-gebied
zijn Margasari, een handelsplaatsje, waar zich Hindoe-oudliedcn bevinden, Negara, bekend door de
vervaardiging van wapens, Amocntai, waarvoor
'
3000 inwoners worden opgegeven, het centrum van
i
uitgebreido inlandschc cultures en van een niet onaanzienlijkcn handel en ten slotte Parabat. Ook de
Martapoera is een zeer belangrijke zijrivier; zij ont
staat uit de samenvloeiing der Riant Kiwa en Riant
Kanon. Even beneden het vereenigingspunt ligt do
welvarende plaats Martapoera, de zetel van den dia
manthandel en het centrum van de vruchtencultuur
voorde markt van Bandjermasin (zie onder „Kust'’),
dat kort boven de monding der rivier gelegen is.
i
Een eigenlijke delta wordt door de Barito niet ge
vormd ; de afsplitsing der Poclocpetak is geen reden
om het terrein op den rechteroever van de monding
der Barito, tot de Kapoeas Moeroeng toe, maar
kortweg tot het stroomgebied der eerste te rekenen
en als haar delta te beschouwen; de Kapoeas is een
zelfstandige rivier. Molengraaf! beschouwt de Kahajan, Kapoeas Moeroeng en Barito als drie rivieren,
die een gezamenlijken mondingstrechter juist met
slib gevuld kunnen houden (hij denkt hierbij aan een
geringe daling van het land ten opzichte van den zee
spiegel, die de sedimentatie zou tegenwerken.)
F. Aan de Zuidoostkust vindt men slechts kleine
rivieren, daar de nabijheid van het Meratoes-ge!
bergte voor de ontwikkeling van eenigszins be
.
langrijke stroomstelsels geen ruimte laat. Wij
noemen alleen de Pegatan, die in straat Laoet uit
mondt, en de Pasir. Deze laatste bereikt vrij aan
zienlijke afmetingen, doordat zij, over grooten af
'
stand een lengtedal volgend, in de hoofdrichting van
'
het gebergte stroomt vóór zij zich, loodrecht daarop,
:
naar do kust ombuigt. Als plaatsen aan deze rivier
noemen wij Pasir (zie onder „Kust”), vóór de inlij
ving van het gelijknamige landschap een sultanszetel, en de bestuursvestiging Tanah Grogot.
.
• ' G. Zooals gezegd word, vertoonen de gebergten
r J/.van het Zuidoosten een Z. Z. W.—N. N. O. gerichte
I
'
'strekking. In het Zuiden behcerscht deze den geheelen bouw van het land en daarmee ook de hydro:\ *Isls* ( • •'
grafie; meer naar het Noorden daarentegen, waar
j ' //
bet waterscheidend gebergte uit zijn meridionale
*•' 4. y
richting in de gewone Oost-Westelijko overgaat,
1 *■’ t • < •bomt genoemde strekking slechts tot uiting in een
weinig aanzienlijke, evenwijdig aan de kust loopende
!(,
heuvelrug, die wel aan het daarachter liggende land
een min of meer bekkenvormig karakter geeft, maar
niet in staat is dit geheel van de kust af te sluiten.
Hier is het gebied van de machtige Mahakam, die,
y
ingesloten tusschen de Zuidelijke en de Noordelijke
berglanden, in alle opzichten als de pendant der
Kapoeas mag worden beschouwd. Ook de Mahakam
' ■ r. }■■ 1'
ontspringt in het Boven-Kapoeas gebergte, ook zij
ƒ p ^/ ct^-stroomt aanvankelijk door een lengtedal, om vervolJ r
) genBbi zuid westelijke richting door alle ketenen heen
A
breken. Evenals bij de Barito bestaat hier de bo
venloop uit twee gedeelten, die rijk zijn aan versnel. lingen, door een kalmer stroomvak gescheiden en
y. bezit hij een veel grooter lengte dan bij de Kapoeas.
Een sterke
jr overeenkomst daarentegen met wat men
edeelte vaTh* fantre^’ v®rt°ont bet bekkenvormig
.
^oomgoburf, dat zich bij het eerst-

/oi'
' /
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genoemde aansluit en een tegenhanger der BovenIvapoeasvlakte vormt; het ligt hier echter veel dich
ter bij zee, zoodat de tweede middenloop, waar de
rivier door de kustheuvels breekt , slechts kort is.
Bij alle verschil, dat natuurlijk vanzelf sprekend
is, valt toch een grooto mate van overeenstemming
met de Kapoeas niet te miskennen.
Onder den naam Selirong ontspringt do rivier
aan den voet van den Batoe Tibang; haar zuid wes
telijke richting behoudt zij tot de monding der Howong, waar zij zich naar het Zuiden buigt om weldra
in zuidoostelijkc, oostelijke en zelfs bijna noordoos
telijke richting over te gaan. Dit gehecle in hoofd
zaak oostelijk gerichte stroomgedeelte is betrekke
lijk kalm, ja, tusschen Long Bloeöc en Long Tepai
bedraagt het verval slechts 20 M; de Mahakam
stroomt hier vrij sterk kronkelend in haar eigen af
zettingen en vertoont talrijke rolsteeneilanden. De
oorzaak van deze verschijnselen vindt men in do
sterke vernauwing van het bed der rivier daar, waar
zij zich opnieuw naar het Zuidoosten wendt. Bene
den Long Tepai vindt men een doorbrekingsdal,
waar de breedte der rivier, die op hoogcr gelegen
punten reeds meer dan 200 M. is geweest, slechts 15 a
40 M. bedraagt. Deze bovenste van de drie groote
versnellingen wordt Kepala Kiharn genoemd; een
weinig lager vindt men de Kiharn Oedang, een derge
lijk dal van slechts 30 M. breed en ten slotte her
haalt zich nog eenmaal hetzelfde verschijnsel in doKiharn Halo, een vernauwing tot 20 a 50 M. Deze
zware versnellingen vormen natuurlijk een verkeersbelemmcring van de grootste heleckenis. Be
neden LongBagoeng komt de rivier in de vlakte, die
hier echter nog uit grint en zand bestaat; tusschen
de monding van dcMöra* en Ma Mchak Tebo vindt
men talrijke rolsteen ei land en; bij Ana, 50 M. boven
den zeespiegel, worden de laatste grintbanken aan
getroffen. Eerst beneden den Goenocng Sindawar
begint de benedenloop door het alluviale laagland;
het terrein zoowel ten Noorden als ten Zuiden van
de rivier is volkomen vlak en evenals bij de Kapoeas
schijnen de ook hier aanwezige grooto danau’s de
overblijfselen van een vroeger meerbekken te vor
men; men vindt ze op beide oevers, dicht bij de r i
vier. Tusschen 'Mocara Kaman en Samarinda doorbreekt de rivier de kustheuvels, waarna zij ondci ty
pische deltavorming in zee stroomt. Het boven
stroomgebied der Mahakam is niet breed, ingesleten
als het is tusschen de noordelijke en zuidelijke ge
bergten; de zijrivieren bereiken hier dan ook niet de
afmetingen van die der Boven-Kapoeas. De kleine
Selikoe verdient vermelding als tweede bronrivier;
haar vereenigingspunt met de Selirong ligt 550 M.
boven de zee. De Uowong en de Kaso met do Pertaneh noemen wij als wegen naar het Kapocasgebied.
De grootste zijrivier in den bovenloop is de Bok,
waar langs de weg naar Apo Kajan leidt. Aan het
Oost-West gerichte gedeelte van den bovenloop
vindt men talrijke belangrijke Dajaksche nederzet
tingen, meest aan de monding van een of ander zijri
viertje, waarvan zij den naam dragen; wij noemen
Long Bloeöe, Long Tepai en Long Delin. Deze vesti
gingen boven de grooto versnellingen hebben, door
hun moeilijke bereikbaarheid, tegenover Koel ei
steeds een groote mate van zelfstandigheid bewaard.
Beneden de Kiharn Halo ligt Long Bagoeng, welks
Maleische bevolking in 1902 op bevel der rcgccring
moest verhuizen omdat zij, langs de kleine Bocnoet,
smokkelhandel in krijgsbehoeften dreef naar de
Boven-Doesoenlandcn. Ook hier, in den middenloop,
bereiken de zijrivieren geen groote afmetingen; de
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belangrijkste is de liala, op den rechteroever; links
verdienen de Mera en de Pari vermelding. De neder
zettingen aan dit riviergedeclte zijn nog Dajaksche
dorpen, waar men echter veel Band jareesche en Boegineeschc handelaars gevestigd vindt. Het in 1900
als bestuurscentrum gestichte Long Iram ontwik
kelde zich in korten tijd tot de belangrijkste han
delsplaats aan de Midden-Mahakam. Het is ruim ge
bouwd en bezit flinke toko’s; de controleur beschikt
over een tachtigtal politie-soldaten tot ondersteu
ning van zijn gezag. Moejoeb, aan de monding der
gelijknamige rivier, is de laatste nederzetting in het
gouvemementsgebied. De nu volgende zijrivieren
bereiken een veel aanzienlijker ontwikkeling. Aller
eerst de Kedang Pakoe op den rechteroever: Moeara
Pakoe aan de monding is de hoogste zuiver Maleische
nederzetting aan de Mahakam. Vervolgens krijgt
men rechts en weldra ook links van den stroom de
groote meren, evenals die in de Boven-Kapoeasvlakte ondiepe plassen van wisselende uitgestrekt
heid, die door verschillende geulen onderling en met
de Mahakam in verbinding staan. Op den rechter
oever noemen wij de meren Djempang, Tempalong en
Prian (do beide laatste vormen samen eigenlijk een
enkel watervlak), op den linkeroever het meer Semajang. Het laatste heeft zijn afwatering in de Kajoe
Boenga, het meer Prian in de Moentei. Een belang
rijke plaats aan dit gedeelte der rivier is Kola Bangoen, de grootsto boven Tengaroeng, met wel 3000
inwoners. Deze Maleische kampongs, waarvan wij de
meeste natuurlijk stilzwijgend voorbijgaan, hebben
alle hetzelfde uiterlijk: één rij huizen langs een smallen oeverweg en een tweede daartegenover op vlotten.
In liet nu volgend stroomgcdcelte monden de be
langrijkste zijrivieren. De Bclajan, in den bovenloop
Tabang geheeten, heeft nog grootendecls hooge
oevers; do belangrijkste Dajakvestiging is Long
Blek. Do Kedang Kepala dnarentegon is een cchto
laaglandstroom; haar voornaamste zijrivier is de
Antjalong of Klindjav, boven welker monding zij
zelve den naam Telen draagt. Kenmerkend voorden
aard van hot land is, dat zich, kort boven Moeara
Antjalong, de Kedang Bantaa uit de Telen afsplitst
on aLs zelfstandige zijrivier naar de Mahakam
stroomt. Do Kedang Kantau en do Kedang Kepala
met de Telen zijn tot ver naar boven bevaarbaar;
ook hun stroomgebied heeft een niet onbeduidendo
Dajaksche bevolking. Thans volgen nog enkele kleino zijrivieren op den rechtoroevor. Tengaroeng, de
residentio van den Sultan van Koetei, ligt aan de
monding van het gelijknamig riviertje. Het is een
flinke plaats van een 6000 inwoners, die zich hoe
langer hoe mcor, ook landwaarts in, uitbreidt on be
zig is zich van een Maleische kampong tot een stadjo
te ontwikkelen, ja zelfs reeds elektrisch licht bezit.
Enkele uren stoomens stroomafwaarts ligt Samarinda (zie onder „Kitst”). Beneden deze plaats noe
men wij nog Pelarang, waar vroeger het Europcesch
bestuur gevestigd was en Moeara Djawa, woonplaats
van den havenmeester voor de Mahakam en om die
reden aangcloopen door allo schepen, onvorscliillig
welke monding zij zijn binnen gekomen; het ligt eon
emdweegs beneden do eerste splitsing. Op tal van
plaatson aan den benedenloop dor Mahakam vindt
men steenkool, zoo te Moeara Djawa, Pelarang, Batoo Panggal on Tengaroeng; do kwalitoit w'ordt boter
naarmate men vorder hot land in komt, maar do
exploitatie heeft woinig to betcekonon. Als laatsto
zijrivier noemen wij de Sanga Sanga, mot een vesti
ging der Bataafscho Potroloummaatschappij.
Do delta der Mahakam bezit een bijzondor regol-
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matigen waaiervorm; de noordelijks te en de zuide,
lijkste mondingsarm hebben bijna zuiver tegenge
stelde richting. Hoofdmond is de Moeara Bajorwelker geringste diepte bij laag water 9 voet be
draagt; schepen uit het zuiden, welker diepgang niet
meer dan 10 voet bedraagt, kunnen bij hoogwater
gebruik maken van de Moeara Djaica, wat een be
korting van 40 zeemijlen geeft. Op dezelfde wijze is
de weg door de Moeara Beraoe 25 mijl korter voor
schepen uit het Noorden; bij hoogwater is deze voor
vaartuigen van 12 voet bruikbaar. Van do overige
mondmgen heeft alleen de Moeara Bekapai nog eenig
belang voor de scheepvaart. De kampongs in de Mahakam-delta leveren nogal wat rijst; overigens is ook
hier het terrein grootendecls met moerasbosch be
dekt.
H. De rivieren ten Noorden van de Mahakam
zijn eerst in den aan vang der 20e eeuw beter bekend
geworden. Evenals aan de Zuidkust zijn de stroom
gebieden smal en vindt men verscheidene aanzien
lijke rivieren dicht naast elkaar. Terwijl men ze vroe
ger op de kaart placht weer te geven als evenwijdige,
stroomen, tusschen eveneens parallel aan elkaar loopende bergketenen ingesloten, hebben de nieuwerereizen ons een heel wat minder eenvoudig kaartbeeld
geschonken. De onderlinge overeenkomst in stroom
richting, die men aan de Zuidkust aantreft, vindt
men hier dan ook niet; alleen in hun benedenloop
stroomen deze noordelijke rivieren evenwijdig aan
elkaar naar het Oosten. De voornaamste vormen
groote, moerassige delta’s, die echter niet in zeeuitsteken, zoodat Molengraaff hier van overgangs
vormen tusschen het mondingstvpc der Kapoeas.
on dat van de Barito spreekt^/
q
Met voorbijgang van do kustrivieren tusschen dn 5~
' (
Mahakamdelta en Tg. Mangkalihat en van de zeer
kleine stroompjes ten Noorden van deze kaap noe
men wij allereerst de Beraoe. Deze ontstaat uit do
Keiei en de Makam, die zich eerst een 30 K.M. boven
het begin van do delta vorcenigen. Aan hun samen
vloeiing ligt de bestuursvestiging Tandjoeng Redéb•
(zie onder „Kust”) en do sultanszetels Goenoeng Ta
loer en Sambalioeng; hot eerste sultanaat omvat het
stroomgebied van do Makam. hot tweede dat van do
Kelci. Do Kelei is verreweg de langste van do twee*
haar bronnen liggen ver in het binnenland; zij heeft
echter geen cnkclo zijrivier van belang en haar be
vaarbaarheid is gering. Voor stoomboot jes is do ri
vier niet verdor geschikt dan tot do Dajaksche kam
pong Tana Morah. Kampong Moeara Lasan, aan descherpe uit buiging naar ’t Zuiden, is de hoogsto vasto
nederzetting; daarboven is het stroomgebied alleen
door Poenans bewoond. De Makam wordt op vele
kaarten Ser/ah gonoemd; zij ontstaat namelijk uit
tweo bronriviortjes, do Makam en do Segah, van
welke de eerste door do Dajaks, do tweede door de
Maleiers voor do hoofdrivier wordt gehouden, wat
tot gevolg heeft, dat de vereenigde rivier bij de Ma
leiers Segah, bij do Dajaks Makam heet; dezo laatste
opvatting schijnt do meest juisto to zijn. Do beido
bronriviortjes vorcenigen zich bij kampong Adji In tan; boneden dit vereenigingspunt vindt men twee
zware versnellingen, do Kiliam Landoek on do lviham Pandjang, dio den handel mot do bovenstreken
bijna ónmogelijk maken. Ovorigens is do Makam tot
aan do laatste grintbank, 50 zeemijl bovon Tg. Redob, voor stoombootjes van 6 voet geregeld bovaarbaar. Slechts cnkclo mijlen boven Tg. Redob ont
vangt zij haar voornaamste zijrivier, do Birang, be
kend door haar vogolncstgrotten. In de groote delta
der Beraoe zijn do voornaamste mondingsarmon do
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noordelijkste en de zuidelijksle, de Moeara Tidoeng
en de Moeara Pantai; met hoogwater is de eerste
bruikbaar voor schepen van 15, de tweede voor
schepen van 13 voet.
De grootste van de noordelijke rivieren is de Bocloengan of Kajan, die in lengte ongeveer met de
Kahajan overeenkomt. Haar stroomgebied buigt
zich achter dat van de Beraoe om en grenst aan dat
van de Mahakam. Zij ontspringt op. het Bawoei ge
bergte, stroomt aanvankelijk naar het Noorden,
wendt zich dan naar het Oosten, krijgt vervolgens
opnieuw een noordelijke, later noordoostelijkc hoofd
richting, die ten slott e ten tweeden male in een ooste
lijke overgaat, waarna zij onder de vorming van een
uitgebreide delta in zee vloeit. Voor het verkeer is de
Kajan weinig gunstig; tot de monding van de Pangian zou zij voor kleine hekwielstoomers bevaarbaar
zijn; reeds dicht daarboven vindt men een zeer
moeilijke versnelling, de Giram Raja. De Bem Bremversnellingen in het middelste, noordelijk gerichte
stroomgodeelte, tezamen 19 K.M. lang, zijn de
zwaarste, die men op Bomeo_aantreft; de mogelijk
heid om ze te bevaren is volkomen buiten gesloten
en kapitein Merens, die ze in 1909 bezocht om te on
derzoeken of hierin verbetering zou te brengen zijn,
c.onstateerde, dat daarop niet de geringste kans be
stond. Het bovenstroomgebied van de rivier, Apo
Kajan genaamd, is dan ook een sterk afgesloten
bergland met een krachtige, krijgshaftige en voor
Borneo zelfs vrij dichte bevolking, die van Boelocngan steeds geheel onafhankelijk is gebleven en waar
onder eerst in de laatste jaren het Nederlandsch ge
zag eenige beteekenis gekregen heeft. (Met uitzon
dering van enkele patrouilletochten ter berechting
van snelzaken is dit geheel op vreedzame wijze in
zijn werk gegaan). De weg van Boeloengan naar Apo
Kajan leidt langs de Baliau, de grootste zijrivier en
vervolgens over land naar een van de kleinere afiluenten der Boven-Kajan. Minstens even gebruikelijk
als verbinding met zee is de route naar Beraoe
langs de Kelei, terwijl ook die naar het Mahakamgebied langs de Boh en enkele verbindingen met
Serawak vermelding verdienen. De handel niet Apo
Kajan is natuurlijk uiterst bezwaarlijk; zelfs zout
kan niet in voldoende hoeveelheid worden inge
voerd.
Aan den benedenloop der Boeloengan reiken do
Dajaksche vestigingen tot dicht aan de kast; de be
nedenste ligt slechts enkele uren stoomens boven
Tg. Seilor, aan het begin van de delta (zie onder
„Kust”). Tegenover Tg. Seilor ligt Tg. Pelas, do
woonplaats van den sultan van Boeloengan.
Een zekere overeenkomst in vorm met het Booloengan-stroomgebied vertoont dat van de Sesajap,
in haar bovenloop Melinau geheeten. Ook bij deze
rivier ligt de bron zuidelijker dan de monding en
•evenals de Kajan loopt zij aanvankelijk achter de
stroomgebieden van kleinere rivieren om naar het
Noorden, vóór zij zich naar het Oosten wendt. Haar
voornaamste zijrivier is de Mentarang, welke zij uit
het Noorden ontvangt en die reeds de stroomrich
ting van de Boven-Sembakoeng en -Seboekoe ver
toont. In het bovenstroomgebied vindt men een niet
onbelangrijke Dajaksche bevolking; de weinig tal
rijke Maleiers wonen in enkele nederzettingen aan
den benedenloop, o.a. kampong Sesajap. De delta
der rivier vormt een heelen archipel, waarin de mondingstakken langzamerhand in breede zeearmen
overgaan; men onderscheidt drie hoofdmondin'gen,
waarvoor echter geen andere namen dan Zuid-, Mid
den- en Noord-Sesajapmond gebruikelijk zijn.

Do Sembakoeng ontspringt in hot binnenland van
Britsch Noord-Borneo, stroomt recht naar het Zui
den, overschrijdt de grens en wendt zich vervolgens
met een groote bocht naar het Oosten. Haar voor
naamste zijrivieren heeft zij in den bovenloop (o.a.
de Ta/jcl en de Sedalir) en dit gedeelte van haar
stroomgebied is ook het best bevolkt. De Maleische
(Boegineesche) bevolking bezit slechts een tweetal
kampongs: Pdadjoe en Peladjoe Baroc-, stoom scheepjes van 5 a 6 voet kunnen tot een eindweegs
boven Peladjoe Baroe opvaren; versnellingen vindt
men alleen in het Noord-Zuid gerichte stroomgedeelte.
Een zeer groote gelijkenis in stroomrichting met
de Sembakoeng vertoont de Seboekoe. Ook deze ont
springt op Britsch gebied, loopt aanvankelijk Zuid
waarts en vervolgens naar het Oosten. Van haar zij
rivieren noemen wij de Tikoeng, aan welker monding
de voornaamste kampong Pcmbdiangan ligt: tot
hier is de rivier bevaarbaar voor een stoomscheepjo
van 5 a 6 voet. De bevolking is nog schaarschor dan
aan de Sembakoeng; het brongebied heeft zelfs in
het geheel geen vaste inwoners.
De kleine Simengaris is niet anders dan een kustrivicr; in tegenstelling met de beide vorige stroom
gebieden is het hare geheel Nederlandscb.
V. Kust.
Reeds een enkele blik op de kaart leert, dat do
kusten van Borneo weinig gunstig mogen heeten.
Beschutte baaien die aan schepen een veilige lig
plaats bieden, komen slechts bij uitzondering voor;
regel zijn kustlijnen van het licht gebogen type met
wijde, open baaien, die aan stormen vrijen toegang
laten. Voegt men hierbij, dat de kust bijna overal
vlak is, met eentonig, onbegaanbaar bosch begroeid
en slechts zelden, waar de bergen dicht aan zee ko
men, zich enkele meters boven den waterspiegel ver
heft, terwijl in overeenstemming daarmee tot oj»
grooten afstand van het land de zeediepte gering
blijft, dan blijkt voldoende, dat de kusten van Bor
neo hot verkeer niet bepaald aanmoedigen. Wel zijn
zij niet over hun geheele lengte moerassig, maar do
gedeelten, waar een zandig strand het oerwoud van
de zee scheidt, staan in uitgestrektheid toch aan
zienlijk achter bij die, waar rhizophorenwildernissen
elk gebruik door den mcnsch onmogelijk maken. In
dergelijke omstandigheden zijn de riviermonden do
eenigo havens en al verliezen deze veel van hun
bruikbaarheid door den sterken slibafvoer,die zo met
banken verspert, toch vindt men er een aantal, die
aan schepen van middelmatige afmetingen toegang
verleenen. Daar nu eenerzijds dergelijke schepen
voor liet verkeer van Borneo met de buitenwereld
voorloopig nog voldoende zijn en andcrerzijds ook
in het binnenland de toestand van het verkeer nog
primitief blijft en de rivieren de eenige wegen daar
voor vormen, zoodat de aangewezen eindpunten van
binnen- en buitenverkcer dezelfde zijn, wordt deze
armoede aan goede havens minder zwaar gevoeld
dan in een meer tot ontwikkeling gekomen land het
geval zou zijn. Java’s Noordkust bijv. verkeert, zoowel door de hoogere eischen van het verkeer als door
het ontbreken van groote riviermonden in vrij wat
ongunstiger conditie — voor zoover clan natuurlijk
als men niet kunstmatig verbetering hierin heeft ge
bracht. Tot de beste havens van Bomco belmoren do
breede mondingstreehters van sommige kleine riviertjes, die men vooral aan de Zuidoostkust aan
treft. Deze baaien staan zoo buiten alle verhouding
tot de grootte van de rivieron, dat men ze niet meer
als do mondingen daarvan in den eigenlijken zin kan
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beschouwen; het zijn getij wateren, die natuurlijk
geen last hebben van banken voor den ingang. Juist
de kleinheid der betrokken rivieren echter reduceert
de practische waarde van deze zeeboezems vrijwel
tot nihil, daar zij hierdoor allo verbinding mot het
achterland missen. Alleen de Balik Papan-baai heeft
zich tot een van Bomeo’s hoofdhavens kunnen ont
wikkelen, sedert hier de petroleumindustrie haar
zetel gevestigd heeft.
Tusschen Tg. Daloe en de Sambas is de kust over
’t algemeen zandig; van daar tot de Kapoeas Ketjil
is zij grootendeels met rhizophoren begroeid, maar
bezit toch een niet onaanzienlijk aantal nederzettin
gen, aan do mondingen van de vele kleine riviertjes
gelogen; in de Kapoeasdelta daarentegen en ten Zui
den daarvan tot Tg. Sambar is zij uiterst schaars
bevolkt, terwijl overigens haar karakter hetzelfde
blijft en alleen de drassigheid toeneemt. De Zuid
kust van Tg. Sambar tot Tg. Selatan draagt overal
hetzelfde eentonigo uiterlijk. Op enkele plaatsen
vindt men een zandstrand; meestal echter reikt de
plantengroei tot in het water on is de kust drassig,
zoodat zij dan ook zoo goed als onbewoond is. Een
gedeelte met iets vaster grond is dat tusschen do
Barito-monding en Tg. Selatan. De Oostkust is in
het Zuiden met vrij hoog bosch begroeid, dat tot in
het water reikt; voorbij Tg. Dciva wordt zij moeras
sig, alleen ten Zuiden van Tg. Aroc, verder tusschen
Balik Papan en de Mahakamdclta en eveneens tus
schen do Beraoe en de Boeloengan vindt men een
zandstrand, terwijl in de omgeving van Tg. Mangkalihat de kust hier en daar rotsachtig is en kustriffen
met lagunes worden aangotroffen. Zooals gezegd,
vindt men aan deze kust een aantal goede baaien,
gevormd door de wijde mondingen van kleine ri
viertjes. De voornaamste zijn do Kloempang-, do
Pumockan-, do Adang-, de Balik Papan- en do Sangkoelirang-baai.
Een vraag van veel belang Ls hot of op Bomco hot
land zich al dan niot door aanslibbing voortdurend
uitbreidt. In het algemeon kan men hierop wol be
vestigend antwoorden, do grooto slibmassa’s door do
rivieren afgevoerd en de flauwglooionde zeebodem
vormen dan ook ongetwijfeld zeor gunstige omstan
digheden er voor. Nauwkeurigo waarneming leert
echter, dat grootc plaatselijke verschillen worden
aangetrofïen. Voor de vorming van delta’s schijnen
aan Oost- on Westkust do voor waarden noch gun
stig, noch bepaald ongunstig te zijn, zoodat het al of
niet ontstaan ervan afhangt van den slibafvoer der
betrokken rivieren enden plaatselijken toestand van
do kust. Kapoeas, Batang Redjang en Mahakam be
zitten groote delta’s; bij Sambas en Batang Locpar
daarentegen ontbreken dozo geheel, terwijl Boraoo
on Boeloengan wel met hun veelvertakto mondingsarmon een uitgestrekt delta vormen, maar duidelijke
teokenen van zeowaartschcn groei daaraan niet zijn
waar te nemen.
Aan de Zuidkust schijnen do omstandigheden voor
deltavorming beslist ongunstig te moeten heeten;
voor een deel waarschijnlijk tengevolge van do sterke
Btrooming, die hot goheelo jaar door, afwisselend in
Oostelijko en Westelijke richting langs do kust loopt,
voor een ander deel wellicht als govolg van geringe
positieve strandverschuivingcn. De rivieren mot
weinig waterafvoer hebben hier trechtcrmonden
(Djelai, Koomai, Sampit); dio van groot vormogon
vormen eon zeer rudimentaire delta, zooals de Katingan, of omsluiten als do Kahajan, Kapooas Mooroeng en Barito met hun onderling verbonden mon
dingen een soort deltaland, dat niot in zee uitstcokt,

alleen gevormd is door herhaalde stroomverleggingen en wellicht is op te vatten als een met slib gevul
de trechtermond (als het resultaat dus van een ze
ker evenwicht tusschen de niveauverandering en de
slibafzetting).
Aan een dergolijke kust liggen natuurlijk geen
menschclijke nederzettingen van eenig belang; hier
en daar slechts vindt men een klapperaanplanting
met enkele woningen erbij; zelfs de kleinste kam
pongs liggen nog als regel een weinig binnenwaarts,
aan de mondingen der kleinere en grootere rivieren.
De havenplaatsen vindt men aan de groote rivieren
op 20, 30, 40 K.M. van zee; wij behandelen ze echter
toch in dit verband, omdat zij aan de nabijheid der
kust hun ontstaan te danken hebben.
Pontianak, de hoofdplaats van het gelijknamig
sultanaat en van de residentie van Bomeo’s Westerafdeeling, ligt aan de monding van de Landakinde
Kapoeas KetjiL Op de landtong tusschen de beide
rivieren resideert de sultan. Het Ncderlandsch be
stuur, het garnizoen, do luttele niet in regeeringsdienst staande Europeanen en de Chineezen zijn ge
vestigd aan den linkeroever dor Kapoeas; dit deel
der stad heeft hot meeste vertier, daar de Chineezen
den handel in handen hebben. Hierboven en vooral
ook rondom do vestiging van den sultan woont de
Maleischo on Boogineescko bovolking. Aan den rech
teroever van Kapoeas en Landak eindelijk vindt
men een aantal Chineesche timmerwerven; de hier
uitgeoefende scheepsbouw is een vrij belangrijke in
dustrie. Een groot deel van de „stad” loopt met ei
ken vloed onder water; de huizen staan dan ook allo
op palen en de erven zijn omgeven door slooten,
waarmee men het drassige land nog eenigormate
tracht te draineeren. Denkt men aan de moddermassa’s, die bij eb achterblijven en weet men, dat
goed drinkwater ontbreekt, dan lijkt het een wonder,
dat Pontianak een der gezondste steden van Nederlandsch Indië blijkt te zijn; wellicht draagt hiertoe
juist bij hot geregeld wegvoeren door den krachtigen
ebstroom van al hot vuil, dat zich in inlandsche ves
tigingen pleegt op te hoopen.
Pontianak bezit enkele fabrieken (o.a. van klapporolie) on behcorscht don uit- on invoer van het Kapoeasgebiod, het is do zetel van een landraad en een
rosidentiogorecht. De bevolking bedroeg bij do op
neming van 1905: 13278 inlanders, 7085 Chineezen,
223 Europeanen, 212 Arabieren on 186 andere
vreemdo Oosterlingen; totaal 20 984 zielen. Of
schoon het do motropolis is van een gebied, 3 a 4
maal zoo groot als Nederland, een ligging heeft als
Rotterdam on dezelfde, ja een grootcro beteekonis
15erit~vööf'zyh achtorland, is hot met dat al een on
beduidend provinciestadje. Eon waarschuwond
voorbeeld uit velo om het verschil tusschen botrekkelykc on volstrekto betcokenis dor vorscliijnselcn in
do cultuurgcografie van een zoo weinig ontwikkeld
land als Bomco niet uit het oog te verliezen.
Bandjcrmasin komt met Pontianak in velo op
zichten overeen; ook hier dezelfde ligging in drassig
terrein, dezelfde slooton, bruggetjes en huizen op pa
len. Eon deel dor bovolking woont op vlotten, wat
trouwens ook in do Westorafdeeling voorkomt. Do
wogon zyn thans zoover verbotord, dat slechts bij
zeor hoogon waterstand onkolo er van ondorloopon.
Do stad ligt aan de Martapoera, een 10 K.M. boven
haar monding in do Barito, grootendcols op hot oiland Tatas, gevormd door do afsplitsing van do S.
Koo-ien uit do Martapoora naar do hoofdvivior. Do
Europeescho nedorzo' ting vindt men op do punt vaii
het oiland, do Chineesche wijk is aan den
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Pemangkat, Singkawang, Mampawa mot een 2400
linlceroever der Martapoera gebouwd, terwijl de ininwoners, Soekcidana, hoofdplaats van het landschap
landsche bevolking aan beide oevers woont. Volgens
van dien naam, dat in zijn geheel 1200 inwoners be
do opgave van 1905 had de stad 16 /OS inwoners, te
zit en Ketapang, waar gewoonlijk do radja van Maweten: 455 Europeanen, 12 6S4 inlanders, 2581 Chi
neezen, 910 Arabieren en 78 andere VTcemdo Ooster tan, het welvarendste landschap van de Westkust,
verblijf houdt. Sa7nbas heeft ook cenig zeeverkeer,
lingen. (Vroegere, veel hoogere opgaven berusten op
maar zeer onbeduidend in verhouding tot zijn groot*
samenvatting van de stad met haar ommelanden).
te; wij beschouwen het daarom bij zijn binnenland Bandjermasin is residentiehoofdplaats en zetel van
scho ligging niet als zeeplaats, evenmin als Koeboe
een landraad en een resident iegerecht. Men vindt er
of Simpang. Hoewel geen havenplaats, verdient
een kweekschool voor onderwijzers van de Rijnsche
hier, om zijn ligging aan zee, vermelding Koeala
Zending. Voor het Barito-gebied heeft do stad een
Kakap, een in hoofdzaak Chineesche vestiging, in
dorgelijke beteekenis als Pontianak voor dat van do
welker omgeving een belangrijke oppervlakte gronds
Kapocas; als haven bctcekent zij wat meer, daar de
door middel van slooton min of meer is drooggelegd
streek ten Westen van het Meratoesgebergte het
en voor klappercultuur is geschikt gemaakt. Al de
eonige vrij goed bevolkte en meer welvarende ge
genoemde plaatsen zijn de zetels van bestuursamb
deelte van Nederlandsck Borneo, tot haar achter
tenaren ; Sambas, Mampawa, Koeboe en Simpang
land behoort en ook de kustvaart hier een groot er
zijn de hoofdplaatson der gelijknamige Maleische
omvang heeft.
landschappen.
Samarinda aan de monding van de derde van
In de Zuider- en Oosterafdeeling noemen wij aller
Bomeo’s groote stroomen is veel kleiner; het ach
eerst Pangkalan Bon (ook wel Sockaboemi of Kota
terland van deze plaats is dan ook nog het minst
Waringin Baroe genoemd), aan do Aroet, hoofd
ontwikkeld. Het heeft (1905) 4733 inwoners, van wie
plaats van het'landschap Kota Waringin. Gewoon
109 Europeanen, 3375 inlanders, 1162 Cliineezen,
lijk worden voor dit plaatsje 2S00 inwoners opgege
37 Arabieren en 50 andere vreemde Oosterlingen.
ven, een getal, dat afkomstig blijkt van Von Gafïron!
Er is een assistent-resident gevestigd, alsmede een
Wij herinneren aan wat wij hiervoor opmerkten over
landraad; de sultan van Koetei woont te Tengade zeer betrekkelijko waarde van deze geschatte
roeng; hij heeft echter een huis te Samarinda, in do
inlandsche kampong, aan den rechteroever der Mabevolkingscijfers. Zoo vindt men voor Koemai 1000,
voor Pe/jatan 800 inwoners. Sampit, heeft, volgens do
hakam. De Europeesche nederzetting bevindt zich
opgave van 1905,3550 inw. (waarvan 6 Europeanen).
op den linkeroever der rivier, waar ook de Chineosche en Bandjareesche handelaars wonen.
Alle dragenhetzelfdekarakter :bewoonddoorMaleicra
en enkele Chineezen zijn zij elk voor zich haven
Een eigenaardige positie als havenplaats neemt
Balik Papan in. Gelegen aan een zeer bruikbare
plaats en cultuurcentrum voor een geheel stroom
gebied, van w'elks geringe ontwikkeling hun onbe
baai, die echter alle verbinding mot het achterland
langrijkheid een duidelijk beeld geeft. In den laatmist, is het in korten tijd de drukste haven van Nesten tijd heeft de uitbreiding van hot boschproducderlandsch Borneo geworden sinds hier het centrum
ten zoeken ook hier wat meer vertier gebracht. Van
der petroleum-industric ontstond. De Bataafsche
denzelfden aard zijn cenige plaatsjes aan de Oost
Petroleum-Maatschappij vervoert naar de op dit
gunstig gelegen boorterrein gevestigde raffinaderij
kust: Pasir, met een voornamelijk Booginccscho be
volking en een vrij levendigen handel, Bcraoe (Tg.
zoo goed als al de ruwe olie, die zij op Borneo wint.
Haar petroleumvelden liggen vooral in het monRedeb) en Bodoen/jun (Tg. Seilor). Tg. Redeb ligt aan
dingsgebied van de Maliakam (Sembodjah, Sanga
de samenvloeiing van de Makam en do Keloi, die sa
Sanga, Soengei Mariam) en verder op Poeloe Miang
men de Beraoe vormen. He grens tusschen do sulta
en Poeloe Tarakan; kleine tankbooten en tankliclinaten van Sambalioeng en Goenoeng Taboer ver
ters onderhouden do gemeenschap van al die plaat loopt tusschen beide eerstgenoemde rivieren en volgt
sen met Balik Papan, terwijl ook pijpleidingen in
verder de Beraoe. I)e bestuursvestiging bevindt
gebruik zijn. Hier en aan de overzijde der baai bij
zich op den rechteroever der Makam; daartegenover
Pantjoer heeft zich een levendige industrie ontwik op den linkeroever woont de sultan van Goenoeng
keld, welker producten een vrij druk scheepsverkeer
Taboer; op den rechteroever der Kelei die van Sambalioeng. Twee plaatsen, die in do havenstatistiek
veroorzaken. De grootste schepen kunnen te Balik
een goed figuur maken, zijn Kola Baroe en Slagen op
Papan aan de steigers vastmaken; de minslo diepte
in het vaarwater bedraagt 7 M. Waar de mondingen
Poeloo Laoet. Beide hebben slechts weinig inwoners
der Mahakam zelfs bij de gunstigste waterhoogte
en danken hun beteekenis aan de kolenmijnen; Kota
slechts voor schepen van veel geringeren diepgang
Baroe is daarbij afdeclingshoofdplaats en voert veel
bruikbaar- zijn (voor de Moeara Djawa is het maxi peper en rotlan uit. Het eigenlijke plaatsje Stagen
mum van diepgang 3 M., voor de Moeara Bajor iets
ligt op eenigen afstand van do kust; aan zee is een
meer dan 5 M.) is het duidelijk, waarom Balik Pa kolenstation gevestigd, mot aanlegsteigers en kolen
pan, niettegenstaande het ontbreken van binnentip, dat dooi- een spoorlijntje van 0 K.M. met do
waartsche verbindingen, een belangrijke haven wor mijnen verbonden is.
den moest, zoodra het scheepsverkeer eenigszins
Gaat men de topografie van Borneo na, dan blijkt
grootcr afmetingen begon aan te nemen. De Euro hoe alle plaatsen van ook maar eenig belang, in hot
peanen wonen te Klandasan aan het zeestrand; hier
gebied der Maleicrs liggen, dat is dus aan de kust of
bevinden zich ook" heTliöspitaal en de gouvenieaan enkele der grootste rivieren. Sleden zijn slechts
mentaschool. Tusschen Pantjoer en Klandasan be mogelijk bij een meer gevorderde cultuur,dan Borneo
staat, via de verschillende aanlegsteigers in de baai,
zelf heeft kunnen voortbrengen; de economische
een geregelde motorbootdienst.
voorwaarden voor hun ontstaan konden alleen door
Van de minder belangrijke „haven”-plaatsen
vreemde kolonisten worden geschapen.
(men vindt er, die slechts een open roede hebben en
VI. Economische toestand.
zelfs, die ternauwernood voor sloepen bereikbaar
^.Voortbrenging.
zijn) geven wij een kort overzicht.
1. Do behoeften van den Dajak zijn weinige; toch
In de Westerafdeeling vindt men:
is er geen sprake van, dat een Dajakscho stam econo-
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misch nog een afgesloten geheel zou vormen, dat op
zichzelf zou kunnen bestaan. Zelfs de zworvendo
stammen (Poenans, Boekats), die zich voeden met
wat het woud oplovort, hebben in zout, tabak en andero voortbrengselen der beschaving levensbehoef
ten lecren zien, zoodat zij daarin mot de gezeten Da
jaks een geregelden handel drijven; en deze laat
ste, hoewel zij van den landbouw hun hoofdbedrijf
maken, slagen er gewoonlijk niet in om ook maar
hun hoofd voedsel, de rijst, in voldoende hoeveelheid
te produceeren, met het gevolg, dat zij zelfs hiervoor
gedeeltelijk van invoer afhankelijk zijn. De geringo
opbrengst van den landbouw vindt haar verklaring
in do buitengewone slordige bewerking der velden en
in hof geloof aan gunstige on ongunstige dagen en
teekenen, waardoor men dikwijls het beste tijdstip
voor de verschillende landbouwwerkzaamheden
voorbij laat gaan. De rijstbouw heeft plaats op droge
velden, „ladangs”, verkregen door het vellen van hot
woud en, voor zoover mogelijk, verbranden van de
omgehakte stammen; wat niet branden uil blijft
eenvoudig liggen. Na één, hoogstens na twee jaar
worden do velden weer verlaten en zijn spoedig op
nieuw met woud begroeid (alang-alang, zooals ge
zegd, komt alleen in het Oosten van het eiland wol
voor). Met uitzondering van de gebergten dragen
dan ook waarschijnlijk weinig deelen van Bomeo
meer oerwoud in don eigenlijken zin; dikwijls treft
men midden in het dichtste bosch overblijfselen van
menschelijken arbeid aan, die bewijzen, dat mon
zich op oude ladangs bevindt. De eenige bewerking,
welke do akkers ondergaan, bestaat hierin, dat men
met een punligen stok gaten in den grond maakt om
daarin het zaad te leggen. Bij zulle een wijze van
landbouw kan het geen verwondering wekken, dat er
stammen zijn, die slechts ccns in de 2 of 3 jaar een
goeden oogst hebben en dus telkens weer genood
zaakt zijn rijst in te voeren. De regeeringsambtenaron doen bij voortduring hun best om do bevolking
in do streken,die daarvoor in aanmerking komen, tot
het aanloggen van sawah’s to brengen, waarbij zij in
verschillende streken door do zending lei achtig wor
den gesteund. Tot nog toe echter hebben al deze po
gingen slechts gering succes; alleen uit Landak en
Mcmpawah wordt een zokoro neiging in do goedo
richting gemeld. Bohalvo do meerdere zekerheid van
do opbrengst der akkers, dio op zichzelf reeds con
grooten socialen vooruitgang botcokcnt, heeft do sawah-bouw hot voordeel dat do bevolking hiorbij veel
moer geconcentreerd kan wonen on minder gemak kclijk tot verhuizen komt. De verstrooide woon wij zo
on do veelvuldige verplaatsingen bohooron tot do
omstigsto bolommoringon voor allen vooruitgang. Bo
halvo rijst verbouwt men in goringcr hoeveelheid
ook andoro voedingsgowasson (o.a. mais) on tabak.
Do veeteelt beperkt zich tot hot houden van varkons, welker vleosch door don Dajak zeor op pnys
wordt gestold. Een zeer bolangrijko plaats in cïo
voeding neemt ook de visch in, dio mot haken, net
ton, worpsporen of met visschenvergif (toeba) govangon wordt. Eenige beteekenis heeft ook do inza
meling van honing on was der wilde bijen.
Do klccding word vroeger algomeon uit goklopto
boombast vervaardigd; rijke lieden droegen gowoven stoffon van Dajaksch maaksol (als grondstof
diondon daarvoor katoen of lianonvozols). Tegen
woordig dringen moor en meer Europccsoho katoonon stolïon binnen, wat op do inlandscho woverij na
tuurlijk een zeer ongunstigon invlood heeft. Trou
wens, dozo zelfde verdringing door Europeoscho in
dustrieproducten geldt voor tal van zakon van dage-
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lijksch gebruik. IJzer wordt nog slechts bij uitzondering door de Dajaks zelf uitgcsmolten, daar hét
Europeesche van veel beter kwaliteit is; ijzeren en
stalen voorwerpen echter vervaardigen zij veelal nog
zelf, al worden bijv. reeds veel bijlen ingevoerd. Zeer
nadeolig heeft de invoer ook gewerkt op de potten
bakkerij. Takken van nijverheid daarentegen, die
door aanraking met de kustbevolking eerder vooruit
dan achteruit zijn gegaan, zijn de vervaardiging van
het fraaie snij- en vlechtwerk en van booteri, die in de
benedenstreken zeer gewild zijn. Het handwerk
blijft echter voor den Dajak steeds bijzaak, iets wat
gedaan wordt in den tijd, dio door de landbouwwerk
zaamheden wordt vrijgelaten. Van een industrie in
onzen zin, zelfs van een huisindustrie, kan dan ook
eigonlijk geen sprake zijn. De verschillende zaken,
welke de Dajak van de kustbewoners koopt, betaalt
hij niet met do opbrengst van zijn landbouw of
handwerk, maar met „boschproducten”; alle andere
voortbrengselen van het land zijn zoo goed als ge
heel voor eigen gebruik bestemd, de boschproducten
zijn het, die de beteekenis van Midden-Bomeo voor
de wereldeconomie bepalen; het zijn vooral de ver
schillende getahsoorten, rotan, damar, copal enz.
Het inzamelcn van boschproducten voor de Europccschc markt is een van do voornaamste omvor
mende krachten in het volksleven der Dajaks. Niet
alleen de bewoners van het binnenland nemen er aan
deel, troepen Maleischo avonturiers uit de beneden
streken trekken voor langen tijd do wildernis in, aan
gelokt door de voor hun omstandigheden ruime ver
diensten en do geneuchten van een dergelijk vrijbuitersbestaan. Daar de inzameling op zeer irrationeole wijze plaats heeft en vrijwel met uitroeiing van
de gezochto planten gelijk staat, moeten do boschproductonzoekers zich tolkons dieper het binnen
land in begeven, zoodat welhaast geen deel van Bornco meer van hun bezoeken verschoond blijft — zeer
tot nadeel van de in menig opzicht onbedorven zeden
der Dajaks. Zij vervoeren de opbrengst naar do
naastbijgelegcn Maleischo nederzetting om ze daar te
leveren aan den handelaar, gewoonlijk een Chinees,
dio hun do benoodigdheden voor den tocht in voor
schot heeft veistrekt. Daar liet verdiende geld meest
zoo spoedig mogelijk er door wordt gebracht, blijven
dezo lieden in den regel voortdurend in schuldon en
daardoor van de handelaars afhankelijk, zoodat hot
dezo en niet do inzamelaars zijn, die de grooto win
sten opstrijkon. Do tegonwoordigo vorm van boschoxploitatio (eenige woinig effectieve verordeningen
op hot spaarzaam omgaan met nuttige planten zijn
do eenige uitingen van regeoringsvoorzorg in dezen),
dio den rijkdom van het eiland uitput zonder iots te
doen om diou weor aan te vullen en de natuurvolkon
van hot binnonland in nauwe aanraking brongt met
do ongunstigste element on dor bonedonstroken, is
een dor schaduwzijdon van Bomco’s economische
ontwikkeling.
2. Onder do kustbevolking wordt de landbouw
in volo streken geheol op dozolfdo wijze uitgeoofend
als bij do Dajaks; ja, in zoovor is bij hen do toestand
vaak nog ongunstigor, als de Malciers in den rogol
voor hun ladangs torroinon gebruiken,dio eerst 5 ti
jaar lovoron zijn verlaten en dus alleen mot struik
gewas zijn begroeid, in plaats van hoog bosch te
vollon zooals do Dajaks doon. Er bestaat echter in
dit opzicht groot ondorscheid, dat dikwijls tot vorschillon in do samenstolling dor bovolking to korloidon is. Zoo is hot byv. opvallend, dat do Bandjarcozon, een vormonging van Maleiore met Javanen
economisch meer prest coron dan do zuivoro Ma-
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dtawtanigraven. Do groote toevloed van Kaapsche
leiors, zoodat in het stroomgebied van Martapoera
diamanten heeft do prijzen sterk gedrukt, wat voor
on Negara landbouw en nijverheid op hoogeron trap
don kleinen mijnbouw op Bomeo fnuikend is go
staan dan elders, terwijl tovons op allerlei plaatsen
weest; tegenwoordig worden nogal Kaapsche stcovan Bomeo de welvarendste inlandsche kooplieden
nen ingevoerd en op Bomeo geslepon en verhandeld.
telkens weer Bandjareezen blijken te zijn. Hetzelfde
Do vindplaatsen op Bomeo zijn Landak en de omge
geldt natuurlijk in nog sterker mate van de groote
ving van Martapoera. Vermelding verdient ten slotte
■Chineesche bevolking in do Wosterafdceling, welker
de exploitatie van sommige steen- en bruinkool!agen
landbouwbedrijven in de officieelo publicaties onder
door de inlandschobevolking jdezeheeftalleen plaats,
de inlandsche gerangschikt worden. In dergelijko
waar afgraving aan de oppervlakte, zonder eigen
meor ontwikkelde stroken vindt men niet alleen
lijke mijn bouwkundige werkzaamheden, mogelijk is.
dikwijls reeds sawdh-bouw, en rijstuitvoer naar do
Ook hier kan soms de inlander nog een voor hem
binnenlanden, liier worden ook door de bevolking
voldoende winst maken, waar Europeesche onderne
de verschillende handelsgewassen aangeplant. Be
mingen met verlies zouden werken. De hoeveelheden
langrijk zijn vooral peper in do rcs. Westerafd. v.
zijn natuurlijk niet groot; uit het Riam KJwadis
Borneo en in do afd. Zuidoostkust der Z. & O. afd.
trict bijv. wordt jaarlijks een 2000 ton uil gevoerd,
v. Horneo; gambir en sago in de afdeelingon Ponuit do Midden-Doesoen een 8000 a 10 000 ton, bij
tianak en Sambas (vooral do sagocultuur breidt
Parapatan (Koetei) heeft mon een jaarproductie van
zich sterk uit); pinang, die overal in den Archipel
10 000 a 12 000 ton. Het geldt hier gewoonlijk kleine
voor eigen gebruik wordt aangeplant, maar alleen
leveranties aan stoombootondcmemingeir voor lo
op Sumatra’s Oostkust, in Atjeh en in Borneo’s
caal gebruik.
Westcrafdèeling'lLls hahdelsgeVas vermelding ver
Het handwerk staat in vele streken op slechte
dient; sirih, die in de omstreken van Martapoera
weinig hooger trap dan bij de Dajaks; van een eigen
van veel belang is. Ver boven allo andere echter staat
lijke nijverheid is zelden sprake. Hoewel de behoefte
in beteekenis de klapper, welks cultuur zich in de
aan kleeding natuurlijk grooler is dan in het binnen
kuststreken jaar op jaar uitbreidt; niet slechts groote
uitgestrektheden drassige kustbosschen, zelfs tal land, heeft ook hier do weverij weinig meer te berijke sawah’s worden in klappertuinen veranderd.
teekenen door de concurrentie van Europa; alleen
Op kleinere schaal worden verder ook andere ge do betere kwaliteiten van geweven stoffen worden
wassen verbouwd: suikerriet, tabak, caoutchoucnog in vrij belangrijke hoeveelheid vervaardigd.
leverendo planten enz. Van zeer veel belang zijn de
Als een werkelijke industrie kan men hot maken van
inlandsche cultures in de afdeeling Oeloo Soengoi.
allerlei vlechtwerk, vooral matten voor verpakking
Veeteelt komt bij do Maleiors niot in noomensvan verschillende producten, beschouwen en verder
waardigen om vang voor; men houdt alleen wat
den scheepsbouw,dia liieren daar wordt uitgeoefend.
slachtvee, dat door invoer voortdurend wordt aanVermelding verdienen de koperslagerij en de ijzersmederij te Negara, die verschillende gebruiksvoor
govuld. De vischvangsl, hoe druk ook beoefend in do
talrijke binnen wateren, is zelden hoofdbedrijf. De
werpen leveren, welke heinde en ver hun weg vin
zeevisscherij hoeft nog niet veel te boteokenon; in
don; bekend zijn o.a. de wapens en de kapmessen.
dit opzicht mag hot armoodigo volkje der Badjau’s
Te Martapoera worden nog altijd diamanten ge
genoemd worden, dat verspreid woont langs do
slepon.
Oostkust en van vischvangst leeft; vroeger waren
3. De Europeesche plantagelandbouw begint eerst
zij beruchte zeeroovers.
in don laatsten tijd wat meer uitbreiding te krijgen;
Ook de mijiibouio van de inlandsche en Chineesche
vele ondernemingen lijden aan kapitaalgcbrck; in
"bevolking heeft wel eenige, maar toch geen zeer
liet gouvemementsgebied zijn zij gevestigd op erfgroote economische beteekenis. Langs verschillende
pachtsgronden, in do zelfbesturend o landschappen
rivieren in geheel Bomeo wordt goud gewasschon; do
op terreinen, waarvoor door dc radja’s, met goed
hoovcolheid, waarin het voorkomt, is gewoonlijk zoo
keuring van het gouvernement, concessie i- ver
gering, dat alleen voor den inlander, die mot zeer
leend. Van do eerste soort telt men er in de Zuiderbescheiden verdiensten tevreden is, do arbeid eenion Oostcrafdeeling een 40-tal, meerendeels in de afgermato loonend kan worden geacht; zoowel Dadcoling Bandjermasin gelegen, welke vooral rubber
jaks als Maleiers nemen er aan deel. In do Ciiineescho
on klappers on verdei ook wat rotan produceerc*^
districten bestond vroeger dc levendige mijnbouw
in do VVo.storafde.ding vindt men er slechts één, ae
van de kongsi’s, die evenwel in de „Chineesche oor rubboraanplanting van de katholieke zending aan
logen” van het midden der vorige eeuw, door do vor de Soboroewang. Allo andcro ondernemingen
meling aan kapitaal en mensehonlovcns eon zwaron
werken hier op concessies van zelfbesturen; het zijn
slag ontving. De sterke waardedaling van hot goed
er eveneens een 40, waarvan echter sommige nog
in denzelfdcn tijd maakte hot vrijwel ónmogelijk niot in oxploitatio zijn, en ook hier vormen klappers
voor deze induatrio om zich lo horstellen, zoodat zij
on rubber do hoofdproducten. In do Zuidcr- en Oosmeer en meer verliep on thans vrijwel tot niets is
torafdcoling, meest in Koetei, treft men een 20-tal
toruggebracht. In hoever hierbij tovons van uit van deze concessies aan, waar men zich vooral op do
putting der goudgronden sprake is, lijkt onzeker,
cultuur van rubber on Liboria-kotlie, daarnaast
misschien zou een grondig onderzoek nog bruikba ook van 'klappers toelegt. .luister dan „Europcescho
re lagen aan hot licht brengen; de enkele Europoolandbouw” ware wellicht do benaming „grö°tü
scho ondernemingen echter, die naar goud zochten,
landbouw”; verschillende van do hierboven ge
hebben nooit hun exploitatiekosten kunnen goodnoemde ondernemingen toch bevinden zich in pin
•nuikon. Tezamen mot liet goud Jcomt hier on daar
den van rijke (Ihineezen en Arabieren of inlandscho
m nog geringer hoeveelheid platina voor; oudtijds
hmlji’s; „Europoeseh” is in zoo’n geval alleen de
werd het door do inlanders als waardeloos wegge grootoro «clmal, waarop het. bodriif wordt uitgoworpen (maa kodok-kikvorsehengoud); in do lbo
oofond.
oeuw is men begonnen het uil te voeren, maar do
Europoeaoho ImchcxploHatic \n den oigenl‘jken
produetio is steeds onbeduidend gebleven. Van wei zin komt nog niet voor. Wol zijn in de laatste j»roU
nig meer beteekenis dun do goudwinning is hot
oonigo concessies uitgegeven, maar deze worden op
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de gewone wijze door inlanders bewerkt, alleen mot
dit verschil, dat deze thans in dienst van een Europeosche maatschappij staan. Men heeft hier dus
meer een Europeescho organisatie on concentratie
van het inlandsch bedrijf dan een werkelijk systema
tisch, Europeesch boschbeheer.
Van veel meer belang dan voor den landbouw en
do boschexploitatic is in den jongs ten tijd de werk
zaamheid der ‘ Europeanen voor den mijnbouw,
althans wanneer men daaronder ook de petroleum
industrie verstaat. Goud en diamant kunnen, zooals
gezegd, nog altijd niet met voordeel door hen wor
den ontgonnen; de enkele bestaande goudondomemingen hebben slechts een onbeduidende productie.
Ook do ontwikkeling van den s/ee?ïA'ooZ-mijnbouw
op Bomeo was langen tijd een lijdensgeschiedenis;
het vijftal mijnen, dat gedurende korter of langer
tijd in het Martapoeragobied in exploitatie is ge
weest, en die te Polarang in Kootei hebben nooit met
winst kunnón werken en zijn dan ook alle weer stop
gezet. Het groote bezwaar vormden steeds de hooge
transportkosten, een gevolg van de gebrekkigo ver
keerswegen, waardoor concurrentie mot buitenlandscho kolen niet mogelijk was. In 1903 echter
begon do Mij. Poeloe Laoet don mijnbouw bij Sta
gen ; hoewel de beginjaren ook hier moeilijkheden
leverden, beloofden de groote voorraad en de bui
tengewoon gunstige ligging ten opzichte van het
zeeverkeer hier een zeer winstgevend bedrijf; voor
waarde was echter, dat de exploitatie op groot er
schaal zou gescliiedcn, wat den prijs per ton natuur
lijk verlaagt. Daar do gewenschtc uitbreiding de
financiecle kracht der maatschappij te boven ging,
was zij bereid haar bedrijf aan de regeering over te
doen, die zich, met het oog op de hooge vervoer
kosten van Padang af, oolc in het Oosten van den
Archipel een kolenvoorraad wilde verzekeren cn
op deze wijze tevens reconstructie met vreemd
kapitaal voorkwam In 1913 ging do geheelc on
derneming voor / 3 200 000 aan den staat over. De
jaarproductio bedraagt reeds 100 000 ton en men
hoopt die tot 300 000 ton op to vooren; bedenkt
men, dat do Gmbilinmijnen slechts even 400 000
ton per jaar leveren, dan blijkt welk een belangrijke
plaats de kolen van Poeloe Laoet reeds thans in
liet economisch loven van den Archipel innemen.
Op zoor bescheiden schaal wordt ook in Koctci nog
wat mijnbouw gedreven door de Oost-'Bomeo Mij, die
een 8000 a 9000 ton steenkool per jaar produceert.
Van nog grooter beteckcnis dan de steenkool is
de petroleum. In 1913 bedroeg de opbrengst hier
van in afgeronde cijfors voor Java 212 000 ton, voor
Pnlembang 258 000 ton, voor Sumatra’s Oostkust
121 000 ton, voor At oj h cn ondorhoorighedon 178 00
ton, voor Bomeo’s Zuider- cn Ooslerafdceling
750 000 ton (vorder levert alleen liet gewest Amboina nog wat petroleum, in 1913: 120 ton). Hoe- '
wel do productie, als overal elders, aan vrij sterke
schommelingen onderhevig is, kan men op grond
van deze cijfors toch veilig zeggen, dat do Zuidoron Ooslerafdceling bijna do helft opbrengt van alle
aardolie, dio in den Archipel gewonnen wordt. Do
voornaamste boorterreinen vindt men to Balik
Papan, in hot mondingsgebied dor Mahakam en op
hot eiland Tarakan; liet goheelo bedrijf is in han
den van do Bataafscho Petrol. Mij.
Do Europeescho industrie heeft nog weinig te
beduiden; zij beperkt zich tot het omzotton van
sommige massa-arlikelon, door hot land voort
gebracht, in produoten welker vervoer mindor kos
ten meebrengt. Zoo verdienen genoemd to worden
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ODkele groote klapperoliei&bnóken en een houtzagerij
te Pontianak, ccn „6'u<c/i”-fabriqk van de Kocboo
Houtkap Mij., dc inrichtingen voor het raffineerem
van petroleum en het verwerken van do bijproducten!
daarvan to Balik Papan (vervaardiging van parafinekaarsen bijv), en enkele andere dergelijke.
B. Handel.
Van veel grooter beteekenis dan do nijverheid is
voor de kustbevolking de handel. Niet alleen Chineezon en Arabieren, ook do Malciers geven hier
aan boven elke andere bezigheid de voorkeur. Do
groothandelaars zijn, behalve enkele Europeeschofirma’s en een aantal Arabieren, vooral Chineezen,
dio gevestigd zijn in dc voornaamste havenplaatsen
on de gemeenschap onderhouden mot Singapore,in mindere mate ook met Java. In tegenstelling
echter mot wat men op dit laatste eiland aantreft,
worden op Bomeo ook onder de inlandsche bevol
king zeer aanzienlijke kooplieden gevonden; vooral
velo Bandjareczen drijven groote zaken, waarbij
zich natuurlijk dc hadji’s in de eerste plaats onder
scheiden. Do uitvoor uit het binnenland bestaat uit
boscliproducten, waarvoor do kleine Maleische ne
derzettingen aan de mondingen der zijrivieren de
stapelplaatsen zijn; hier worden ze opgekocht door
Chineezen cn Malciers, die ze naar de havenplaat
sen verschepen on daarvoor manufacturen, rijst,
zout, ijzer enz. opvoeren; do meost ondernemende
van deze kleinere handelaars uit het binnenland
staan soms ook wel direct met Singapore in ver
binding. Vooral do Maleiers strekken hun hand els reizen zoover naar boven uit als do rivieren maar
cenigszins bevaarbaar zijn, waardoor van hen op do
Dajaks een groote, over ’t algemeen weinig gunstige
invloed uitgaat. Door de wisselvalligheid in de op
brengst van den rijstbouw vindt men gewoonlijk,
naast dezen gercgeldon handel, een ongercgelden,
maar niet onbelangrijken uitvoer van rijst uit stre
ken, waar do oogst goed is geweest, naar andere,
waar gebrek hcorscht. Tot ver in hot binnenland
wordt tegenwoordig gold als betaalmiddel gebruikt.
Een overzicht over Borneo’s ovcrzecschen handel
krijgt men hot zuiverst uit dc zeer uitvocrigo gewestelijke maandstatistk ken, gcpabliceerd door het
cncyclopncdisch bureau. Jaarcijfers geeft dc „Sta
tistiek van den handelen dein- en uitvoerrechten”;
deze hebben echter alleen betrekking op den han
del met buiten Ncdorlandsch-Indië gelegen plaat
sen en omvatten dus niet den lieden in-en uit voer.
Toch zijn zij wel bruikbaar om de relatieve betee
kenis dor verschillende posten duidelijk to maken;
Wij geven cijfers voor 1913. uitgedrukt in duizen
den guldens.
In do Westorafdeoling zijn de voomaamsto in
voerartikelen rijst (1.541) on gowovon stoffen (967);
do rystinvocr bedraagt ongoveer l/i0 van dien op
Java en Madocra. Hierop volgen eetwaren, onder
welke benaming Europeescho blikjes, kaas, cacao
enz. samengovat worden (513), tabak, sigaren cn si
garetten (235) en zout. Dit laatste is een belangrijk
invoerartikel, maar neemt in do statistiek een on
beduidende plaats in omdat hot bijna uitsluitond
van Madoora komt; ook de tabak wordt natuurlijk
veel uit andere gewesten van Ncdcrlandsch Indiö
ingevoerd. Verder volgen dan „kramorijen” (121),
biscuits (110), potroleum, ijzerwaren enz.
Ook voor do Zuider- en OostorafdeeUng nemen
rijst (2.555) on gowovon stoffen (1.003) eon zeer be
langrijke plaats op de lijst in; daarnaast komen ech
ter twep andere hooge posten voor; yzorwaron (2.790
on machinerieën (2.422), eon govolg van dc mijn-
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stoomboot verkeer hebben, ofschoon zij daartoe zeer
bouwondemomingon. Voor tabakswalen (407) on
goed goscliikt zouden zijn. In het eerste geval is de
fcout geldt hier liotzelfdo als in de Wostorafdeoling,
aard van den verkeersweg, in het tweede do verterwijl vorder genoemd moeten worden: eetwaren
kcersbohoofto niet zoodanig, dat van stoomvaart
(404), biscuits (253), moei (206), chemicaliën (171),
sprake kan zijn. Beide factoren van het verkeer
oliën, kloeren, garens, rijwielen, kramerijon, comont,
willen wij in ’t kort bespreken.
papier enz.
Met door den mensch aangelegde wegen is BorDe uitvocr heeft in de West erafdceling als verroneo verre van rijk bedeeld. Spoorwegen treft men
wegden grootst en post oopra (5.7 IS), waarmec men
in het Nederlandscho gebied nog niet aan, wanneer
klapperolie (671) en veekoeken (216) kan samenvoomen althans enkele kleine spoor- en tramlijntjes
gon. Dan konten de boseliproductcn: getah hankang
uitzondert, die op sommige ondernemingen voor
(55S), rotan (546), getah djclootoeng (273), copal
plaatselijk gebruik zijn aangelegd (zoo te Balik Pa
(210), getah pertja (195), caoutchouc (300), waarvan
pan en tusschen de mijnen van Poeloe Laoet en do
cchter 231 plant agoproduct), damar (45) enz. Hierop
kust). Wel is in den laatsten tijd een plan ter sprake
volgen pinangnoten (516), peper (4SS), sago, cutch
gekomen tot het aanleggen van een tramweg van
(tannine) enz.
Bandjcrmasin over Martapoera naar Kendangan,
Voor den uitvoer van de Zuider- en Oosterafdeelater wellicht over Amoentai naar Moeara Tewe
ling hoeft de petroleum een alles overhcerschcnde
door te trekken, maar bij den eerbiedv aardigen
heteekenis (46.4641: daarop volgen de boscliproducleeftijd, welken dergelijke projecten plegen te be
ten, waarvoor Bandjcrmasin de eerste haven van den
reiken, vóór ze tot een begin van uitvoering geraken
Archipel is: rotan (1.471), getah pertja (S24), getah
(indien het al zoover komt), maken wij hiervan
djeloetoeng (769), getah hankang (522), caoutchouc,
alleen melding als bewijs, dat meer moderne ver
damar enz. Als derde belangrijke post moet de
keersmiddelen voor Bomeo althans niet meer geheel
oopra 1.102) genoemd worden, terwijl met kleinere
ondenkbaar worden geacht.
bedragen op de lijst voorkomen peper (545), planGewone wegen, die voor paarden en voertuigen
tfccecaont-c.-l'H'ne, matten, steenkolen .129, deze wordrci Tï&BMÜgvk moest als V-unkerkolea verkocht, of j min of meer bruikbaar zijn, vindt men alleen in de
ar'dörs fornrjfc; Xe&raL Icdie verbruikt en verschijnaaste omgeving der hoofdplaatsen. Hierbuiten is
sakdhas aaeft. Èn de 5Ë*ow«*satl*sliet) enz.
j land verkeer uitsluitend voor voetgangers mogelijk,
Ofna*«5srig verciiarji, dat ét invoer veel meer in ! waarbij ook het goederenvervoer door middel van
L-c ycistan •srööSBX&ih dar. de uiTvofir: Bomeo is; ; dragers moet plaats hebben. En zelfs dit voeivcr'tLj&Zti
om. lard- ii.~. m
riLzb&k sjscd's mwe p'c.-xdsto5en
keer wordt zoowel door de moera^sigheid van vele
,«wt:m/rjrsnur;. wimriri- ri. aHzaalL lerwip het daaren- ] streken als door de wouden met hun dichten on
dergroei van kleinere hoornen, struiken, slingvrrein. Li
ridenhesd v&n industrierr.'cur^r. 7-i,r. ccirtea betrekken moet.
planten enz. ten zeerste bemoeilijkt'Het ligt daarom
voor de hand, dat overal, waar dit maar eenigszins
j_ is Li LikZiL-il van Bomeo in den jongsten tijd
mogelijk is, de rivieren als verkeerswegen gebruikt
kr-achdic ■mi;tnL~. g^r-ian, wat natuurlijk samenhangt
worden en het landverkeer alleen dient om, over de
mee ■Lm uisbreiidajig der cultures en de opkomst van
waterscheidingen heen, het eene stroomgei:• ,>r
den mijnbouw,. toch zal er nog lieel wat moeten
vemmier'in, voor 'net eiland den roep van groot en
met hot andere in verbinding te houden.
In elk stroomstelsel vormt de momimgshaven
rijkriem reciicvaardigt, die er vroeger van placht
het middelpunt van het verkeer, dat door de in
oio te gaaz.
Ten slotte moge er aan herinnerd worden, dat do
aantal en heteekenis toenemende versnellingen ^roowaarde van den uit voer natuurlijk geen volkomen
tor moeilijkheden ontmoet, naarmate men dichter
nauwkeurige maatstaf is voor de economische
tot de grenzen van het stroomgebied nadert, terwijl
heteekenis, die bepaalde producten voor Bornco zelf
hot in dezelfde mate afneemt in intciu-iteit. Dit
hebben. Van de geweldige bedragen aan petroleum
laatste nu hangt tevens samen met de behoeften,
bijv. komt na aftrek van salarissen, tantièmes, di
waarin het verkeer heeft te voorzien. Waren de om
videnden, afschrijving op bedrijfsinstallaties enz.
standigheden zoo, ilat er een sterke drang tot hamlel
een heel wat geringer percentage in den vorm van
tusschen do stroomgebieden onderling bestond, het
loonen aan het economisch leven van Bornco ton
verkeer zou ongetwijfeld ook op de moeilijke bovengoede dan van den copra-uitvoer, welks opbrengst
rivioron voel drukker zijn. hit is echter niet. het ge
bijna geheel in de zakken van den kleinen landbou
val; zoowel in do voortbrenging als in het verbruik
wer en handelsman vloeit. Het is vooral do lioogo
bestaat tusschen de velschillende stroomgebieden
vlucht van de klappercultuur, waaraan de toene
een grooto male van overeenkomst; wat zij noodig
mende welvaart der inlandsche bevolking te danken
hebben is dtuirom niet ondmlinge ruiling van pro
ia.
ducten, maar hamlel van het binnenland mot do
C. Verkeer.
kast, van de kustplaatsen met de buitenwereld Het verkeerswezen van een land wordt eenerzijds
en deze handel neemt natuurlijk den goodkoopston,
bepaald door de behoeften, waarin hot heeft te
dat is das den gemakkelijkston weg. Alleen waar
voorzien, andererzijds door de wegen, die or voor
onoverkomelijke stroomversnellingen of kunstma
openstaan,al of niet (in overeenstemming met die be tige belemmeringen don natuurlijken weg naar do
hoeften) kunstmatig verbeterd. Om een voorbeeld te
kust versperren, hooft oen noemenswaardigo handel
nemen: de stoomvaart op de rivieren van Bomeo
over de waterscheidingen plaats. Van hot eerste Ucoft
wordt beperkt door de geringe bevaarbaarheid in
men een voorbeeld in don handel op Apo Kajan,
den bovenloop, zoodat verschillende betrekkelijk
van het laatste in den smokkelhandel van Sera wak
welvarende streken in het binnenland, die anders
naar het Kapoeasgebied on in de vroeger veel voor
zeker voor atoombootverbindingen in aanmerking
komende gevallen, waarin de bewoners van hot
~
emen, thana daarvan verstoken zijn. Omgebovenstroomgebied op voet van oorlog verkeerden
eor zyn er evenzeer tal van rivieren, die, als gemet de meer benedenwaarts wonende stammen.
. g van e geringe economische ontwikkeling hun
Over het geheel echter is het handelsverkeer over de
ner stroomgebieden, in ’t geheel geen geregeld
waterscheidingen gering on bereikt zelfs daar, waar
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andere wegen niet beschikbaar zijn, geen grooto af
metingen, zoodat do sluiting van een rivier voor
den handel steeds een doeltreffend middel is geble
ken voor de Maleische vorsten, om op de Dajaks
van het binnenland althans zekeren indirecten
invloed te oefenen. Wanneer nu toch een geregelde
gemeenschap tusschen de stroomgebieden wordt
aangotroffen, die, de schaarsche bevolking in aan
merking genomen, niet onbelangrijk heeten mag,
dan is dit hieraan toe te schrijven, dat het verkeer
nog andere doeleinden dient dan den handel: volks
verhuizing, oorlog, koppensnellen, het sluiten van
vrede en vriendschap, het innen van boeten, het
regelen van schuldzaken, bezoeken aan verwanten
enz. zijn even zoovele aanleidingen tot het onderno
men van grooto reizen.
Aanzienlijke verschillen ten opzichte van het ver
keer hangen samen met den trap van beschaving,
waarop de onderscheiden bostanddeelen der bevol
king staan. Immers, naarmate men hooger eischen
stelt aan zijn levensomstandigheden, vormen stre
ken, waar deze minder gunstig zijn, een ernstiger be
letsel voor elke verplaatsing. Do Dajaks van het
binnenland, met hun minimale eischen aan voeding,
kleeding en nachtverblijf, maken zonder bezwaar
grooto reizen in streken, die voor Maleiers en Chineezen reeds moeilijk toegankelijk zijn en waarheen
de Europeaan zich slechts begeven kan met een
talrijk geleide van roeiers en dragers, wat dikwijls
een maandenlange voorbereiding en steeds zware
uitgaven noodzakelijk maakt. Het gevolg is, dat
men wel het eiland kan indeelen in verkeersgebie
den, welker grenzen en eigenaardigheden geheel be
rusten op die der rivierstclscls, maar dat volstrekt
niet voor eiken vorm van verkeer de afscheiding
tusschen die gebieden even scherp is. Terwijl ten
opzichte van bijna het gcheclo goederenvervoer
en hot niet-Dajaksch reizigersverkeer deze gebieden
los naast elkaar liggen en onderling alleen
over zee gemeenschap onderhouden, vormt Bornco
voor hot verkeer dor Dajaks vrijwel een eenheid on
behooron voor hen reizen naar andere stroomge
bieden, schoon altijd als belangrijke ondernemingen
beschouwd, volstrekt niet tot de zeldzaamheden.
Van hot Europecsch verkeer daarentegen kan men
zeggen, dat het alleen mot bijzondere politieke of
wetenschappelijke bedoelingen do waterscheidingen
overschrijdt. Hoe .weinig intussehen ook de onder
linge gemeenschap der verschillende verkeersgebie
den over zee te beduiden heeft, blijkt wel hieruit, dat
de Pakotvaartvcrbinding tusschen Pontianak en
Bandjormasin over Batavia en Soerabaja leidt.
De nederzettingen op Borncó zijn allo aan, voor
een groot deel zelfs (door do vele vlotwoningon)
op hot water gelegen. Het gevolg is, dat niet allcon
het intorlocalo, maar zelfs hot gewone plaatselijko
verkeer in aanzienlijke mate mot vaartuigen plaats
heeft. In do nabijheid der hoofdplaatsen leveren do
rivieren dan ook een zeer drukken en lovendigon
aan blik op. Buiten deze centra en do weinige dich
ter bewoonde districten echter ontmoet men slechts
af en toe een prauwtje, een enkele maal een groot
vlot, dat langzaam de rivier afdrijft, of een stoom
boot. Bomeo is te dun bevolkt, dan dat zolfs
de hoofdrivieren den indruk zouden maken van
druk bevaren te worden.
Hoewel hot verkeer natuurlijk nog in hoofdzaak
mot inlandsohe vaartuigen plaats heoft, begint toch
do stoomvaart hoe langer hoe meer botcokonis
te krijgen. Het drukst is zij op do ICapoeas, waar
zij, althans in do delta, do kleine inlandsche vracht
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vaart vrijwel verdrongen heeft. De regeeringsalmanak geeft voor de Kapoeas een 40-tal booten op;
mot die voor de kustvaart mee bezit Pontianak er
meer dan 50, dio meest aan Chineezen toebehooren.
Verscheidene varen op tot Sintang en verder; de
meeste zijn echter niet groot en hebben meer het
sleepen van laadprauwen dan het rechtstreeksch
reizigers- en goederenvervoer ten doel, zoodat dan
ook niet op geregelde tijden gevaren wordt. Ook op
de Barito vindt men nogal Chineescho booten; op de
Mahakam daarentegen zijn de meeste in handen van
Europeesche ondernemingen of van leden van het
Sultansgeslacht. Vaste diensten met grooter en meer
gerieflijke booten onderhoudt de Paketvaart Mij.
op de Mahakam tusschen Samarinda en Long Iram
(10-daagsch) en op de Negara en de Barito tot Poerock Tjahoe (14-daagsch). Op de Kapoeas vindt
men, met aansluiting op do Paketvaartbooten te
Pontianak, het gouvememontstransport naar Sin
tang on hooger gelegen plaatsen, uitgeoefend door
een gesleepte huisboot. Do gegevens spreken voor
zichzelf; Bon?co is nog altijd een groot, leeg land,
door den mensch slechts in zeer geringe mate ge
ëxploiteerd. Alleen tusschen de plaatsen in het
mondingsgebied der hoofdrivieren is het verkeer
wat drukker en heeft men eenmaal of zelfs meer
malen daags verbinding.
Op trajecten, waar geen stoomvaart gevonden
wordt, zijn groote, overdekte roeivaartuigen het
gewone vervoermiddel voor Europeanen en gegoede
inlanders; voor goederen gebruikt men groote laad
prauwen, die men, zoo mogolijk, door een stoomboot
laat sleepen. Hout en rotan worden veel in den vorm
van vlotten afgevoerd.
Met vaartuigen als de tot nog toe genoemde
kan men echter een versnelling van eenige beteekenis niet overwinnen. Op de bovenrivieren worden
dan ook slechts de Dajaksche rooibooten (Boeng,
Djookoeng) gebruikt, uit een enkelon boomstam
vervaardigd. Het overtrekken van ernstige ver
snellingen kost veel tijd, daar men hierbij de goede
ren langs den oever dragen on de geheel ontladen
boot aan rotantouwen opsleopen moet. Hot afvaron, waarbij men do boot, die daartoe dikwijls even
zeer ontladen moot worden, door den stroom laat
mcovoorcn, eischt van den stuurman een groote
mate van handigheid en localo Kennis. Tal van on
gelukken, dio herhaaldelijk zolfs menschenlevens
kosten, komen daarbij voor.
Waar een rivier geheel onbevaarbaar wordt (na
tuurlijk is dit niet bij eiken waterstand op dezelfde
plaats het geval) begint in den regel een Dajaksch
voetpad, dat naar een overeenkomstig punt in eon
naburig stroomgebied loidt. Gewoonlijk volgt dit
vrijwel do kortst mogelijko route, zonder zich veel
to storen aan de gesteldheid van hot terrein; het
gaat recht tegen steile hellingen op en dwars door
beken on moerassen heen; over do moerassigste
plaatsen on de diepste beken heoft men hier en daar
boomstammen gelegd, maar overigens wordt er ter
verharding van den weg niets gedaan. Het pad biedt
slechts voor één persoon breedte, hot is ontstaan,
doordat men do kloinero planten wegkapte on do
grooto hoornen vermeed on het blijft in stand, door
dat elke volgende groep roizigers het weer bijwerkt,
wat bij den snellen plantengroei on het geringe
vorkoor meestal noodig blijkt, maar toch altijd
gemakkolyker is dan een geheel nieuw te banen.
Ook hot conservatisme dor Dajaks trouwens draagt
or toe bij,dat men slechts zoldon van do eenmaal aan
genomen richting afwykt, zoodat dozo padon in den

I
i
376

BORNEO.

loop der jaren slechts geringe wijzigingen ondergaan.
Molengraaff vond do door Schwanor vermelde paden
onveranderd terug. Wisselvalliger is het bestaan van
paden, welker richting met de ligging van Dajaksclie kampongs samenhangt, daar deze laatste zelf
zoo vaak van plaats veranderen. Eenigszins betere
wegen vindt men in Apo kajan, waar het waterver
keer zoo moeilijk is. Kenschetsend voor do toestan
den op Bomeo is het, dat een pad, naar schatting
door ongeveer honderd personen per jaar begaan,
bij Molengraaff een belangrijke verkeersweg heet!
Bij zijn uitgestrekto voetreizen draagt de Dajak
bagage en leeftocht in zijn rugzak, die van fijn ge
spleten rotan gevlochten en daardoor buigzaam
en toch zeer sterk is.
Daar de havens van Bomeo geen voldoende beteekenis hebben om het eigenlijke wereldverkeer tot
zich te trekken, moet liet zijn aansluiting daarbij
zoeken door verbindingen roet naburige havenplaat
sen, die wèl in de groote routes liggen: Singapore,
Batavia en Soerabaja. De Paketvaart Mij. speelt
hierbij natuurlijk de hoofdrol; daarnaast zijn een
aantal booten van Chineescho firma’s in de vaart.
Zoo onderhouden er 4 de gemeenschap tusschen
Pontianak en Singapore; 5 die tusschen Singapore
en Bandjermasin, doorgaand naar de Oostkust of
naar Soerabaja; een Hollandscho boet vaart tus
schen Soerabaja, Bandjermasin en de Oostkust.
Een geheel afzonderlijk verkeer is ontstaan ten
dienste van de petroleumindustrie op de Oostkust;
vooral de flinke booten van de Bataafsche Petrole
um Mij., de Nederl. Indische Tankboot Mij., de Nederl. Indische Industrie en Handels Mij. en de Anglo
Saxon Petr. Co. verdienen hier vermelding. Balik
Papan wordt ook aangedaan door de vrachtbooten
van de Mij. Nederland en van de Rotterdamscho
Llcyd, soms ook door de schepen der Java-ChinaJapanlijn. Ten slotte zijn ook een aantal op Europeesche wijze getuigde zeilscheepjes in de vaart en
behooren op Bomeo een 125, meest zeer kleine inlandsche vaartuigen thuis, die een jaarpas voor
zeeverkeer hebben en niet alleen de kustvaart uit
oefenen, maar ook groote reizen naar verschillende
havens van den Archipel maken.
Pontianak in het Westen, Bandjermasin in het
Zuiden, Balik Papan en Samarinda aan do Oostkust
zijn de voornaamste uitvoerhavens; de andere ha
venplaatsen staan met deze door kustvaart in ver
binding; een afzonderlijke plaats nemen Stagen en
Kota Baroe in, als echte aanloopliavens. De kust
vaart wordt zoowel door Paket vaart booten als door
kleine stoom- en zeilscheepjes en vooral door
inlandsehe vaartuigen onderhouden.
Leerrijk is de frequentie der stoomvaartdiensten.
De Paketvaart Mij. heeft een 4-daagschen dienst
tusschen Pontianak en Singapore; daarentegen
slechts een 14-daagschen tusschen Pontianak en
Batavia; haar schepen vertrekken eenmaal per week
van Soerabaja naar Bandjermasin, eveneens elke
week van Singapore naar Bandjermasin en Sama
rinda (om de andere week via Soerabaja). Duidelijk
spreekt uit deze cijfers de overwegende beteekenis
van Singapore als verkeenseentrum, die trouwens
ook reeds uit de opgaven der Cliineesche stoomvaartdieasten gebleken is. Ook de politieke verbin
ding met Java is niet in staat daarin groote wijzigrng te brengen; alleen voor de oostelijke stroomge^Lr.?n
^ met Singapore concurreeren. Het
r.yorrneld, dat ook tusschen Java en de
Tn Hit x
i^mlel steeds toenemende is.
dit verband mag miaechien ook Makaexor go-

noemd worden, dat als verkeerscontrum sterk in beteckenis toeneemt en als zoodanig wel cenig belang
heeft voor de noordelijke stroomgebieden van
Bomeo; het is met Samarinda en de noordelijker ge
legen havenplaatsen door een 14-daagschen dienst
der Paketvaart Mij. verbonden.
De netto-inhoud in kubieke meters der binnen
gekomen schepen (met uitzondering van oorlogs- en
andere gouvememcntsvaartuigen) bedroeg in 1913
voor:
1.853.893
Ba lik Papan .
983.422
Stagen ........
884.395
Samarinda ...
602.492
Bandjermasin
404.820
Kota Baroo ,
275.835
Pontianak
Pemangkat...
162.551
108.854
Beraoe..........
97.548
Singkawang .
79.054
Sambas ....
71.316
Sampit........
63.611
Boeloengan
(Ter vergelijking diene, dat hetzelfde cijfer voor
Batavia 8.382.009 bedroeg en dat de grootste Paketvaartboot, een schip van 5000 ton, dr 9000 M3. nettoinhoud heeft, de kleinste ± 500 M3).
Door de Paketvaart worden, behalve de hier ge
noemde plaatsen, regelmatig aangedaan: Mampawa,
Koemai, Pegatan (Katinganmonding), Pasir, Sangkoelirang en Tarakan.
Bij de beoordeeling van al deze gegevens houdo
men in het oog, dat niet slechts de gewone kust
vaarders, maar ook do booten, die do verbinding
onderhouden met Java en Singapore, meestal meer
dere havens op Bomeo aandoen, zoodat hun tonnenmaat op elke reis voor drie, vier of meer plaat
sen in de havenstatistiek wordt opgenomen.Dat deze
laatste geen scheiding maakt tusschon kustvaart en
ovorzeeverkeer, heeft bovendien tot gevolg, dat
plaatsjes, die slechts als tusschenstation worden oangeloopen, voor hetzelfde bedrag genoteerd worden
als havens, waar een boot van gelijko afmetingen
haar gehecle lading inneemt. En zelfs voor de hoofdhavcnplaatsen wordt, door het voorbijzien van ge
noemd onderscheid, een onjuiste indruk gewekt.
Zoo dankt bijv. Samarinda zijn positie in de statis
tiek voor een aanzienlijk deel aan het groote vervoer
naar Balik Papan (340.300 M3 kwamen voor reke
ning van lichters). Terloops moge hier opgemerkt
worden, dat hot hooge cijfer voor Stagen meer wijst
op een zekere beteokenis als kolenstation dan op een
belangrijken handel.
Waar een zoo groot deel van liet scheepsverkeer
kustvaart is, schenken statistische gegevens zonder
meer geen juist beeld van de relatieve beteokenis
der velschillende havenplaatsen. Zooveel blijkt
echter wel, dat vooral in de Oostelijke havens (ais
gevolg van de petroleum- en steenkoolexploitatie)
het verkeer niet onaanzienlijk is. Bovendien is het,
ais bijna overal in den Archipel, steeds stijgende
(niet zonder schommelingen natuurlijk). Voor Pon
tianak bedroeg de netto-inhoud der binnengekomen
schepen in 1900 nog niet meer dan 00.904 M3; voor
Bandjermasin in hetzelfde jaar 469.199 M3; voor
Balik Papan 1.340.100 Ma; voor Stagen in 1009
eerst 485.533 M3. Voor Samarinda daarentegen be
vond zij zich in 1906 reeds bijna op haar tegenwoor
dig niveau (819.401 M3); in 1911 bereikte zij hier een
maximum van 1.435.020 M3; welke groote schomme
ling geheel voor rekening van hot lichterverkcer
naar Balik Papan komt, zoodat ook deze laatste
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haven in 1911 een maximum vertoont (2.468.948
M3.). Buitengewoon sterk is de toeneming dus voor
Pontianak en Stagen; ook voor Bandjermasin en
Balik Papan is zij belangrijk te noemen.
Hoewel de cijfers voor 1914 reeds tot onze be
schikking stonden, gaven wij liever die voor 1913
omdat deze op normale omstandigheden betrekking
hebben. Do invloed van den oorlogstoestand heeft
zich natuurlijk ook in Indië doen gevoelen; wel is het
totale scheepsverkeer nog vrij belangrijk toegeno
men, maar dat onder vreemde vlag is aanzienlijk ver
minderd. Sommige havens vertoonen een ongestoorden voortgang van de opwaartsche beweging der
laatste jaren, andere een plotselinge daling van de
inklaringscijfers. Stagen vertoont een verminde
ring van ± 157.000 M3., die bijna geheel voor reke
ning van Engelsche en Duitsche reederijen komt;
ook de kleine vermindering voor Balik Papan
(± 4000 M3.) vindt haar oorzaak in het verdwijnen
van de vreemde vlag. Do aanzienlijke daling voor
Samarinda (± 45.000 M3), Pemangkat (J- 68.000
M8) en Sambas (i 22.000 M3) echter komt bijna
geheel voor Nederlandsche rekening. Vooruitgegaan
zijn Bandjermasin (± 45.000 M3.), Kota Baroo
(± 36.000 M3), Pontianak (± 15.000 M8.) en Beraoe
(i 18.000 M3.).
Van telegrafische verbindingen met de buitenwe
reld is Bomco vrij goed voorzien. Pontianak heeft
kabels naar Saigon en Batavia (via Tg. Pandan),
Balik Papan naar Java, Makasser en Mcnado,
Bandjermasin naar Java (Sitoebondo). Tusschen
Bandjermasin en Balik Papan bestaat een landtelegraaflijn. Plaatselijke telefoonnetten bezitten
Pontianak en Bandjermasin.
Terugblik.
Bomeo’s boteekenis voor do wereldeconomie i«,
vergeleken bij dio van Java of zelfs van Sumatra,
nog altijd niet groot. Hoe gering do economische ont
wikkeling over het algemeen nog is, blijkt wol hier
uit, dat het ontstaan van een enkele flinke indus
trie (die van de petroleum) een omkcor kon brengen
in do scheepvaartverbindingen en een geheel ander
uiterlijk heeft gegeven aan do handelsbalans. Er is
echter één punt, dat men niet uit het oog dient te
verliezen: zoowel de handels- als do scheepvaart
statistiek vertoonen, hoewel do volstrekte hoogto
hunner cijfers nog niet zeer groot is, juist in de laat
ste decenniën hun sterkste stijging. Samcnvattendo
mogen wij dan ook zeggen, dat Bomeo een periode
van krachtiger opbloei schijnt te zijn ingegaan, dat
het eiland vó£r allo dingen, tot ontwikkeling van
zijn verkeerswezen, van zijn mijnbouw en boschoxploitatie, dio eerst daarna geheel tot hun recht
kunnen komen, en van zijn cultures, behoefte heeft
aan kapitaal, dat hot zich meor on meer ontwikkelt,
naarmate dit toevloeit en ongetwijfeld een grooto
toekomst tegemoet gaat.
VII. Politieke toestand.
Do Dajaks kennen geen grootero politieke eenheid
dan hun stam, dio soms slechts een honderdtal
personen omvat. Hoogstens komt het voor, dat
eon krachtig hoofd enkele van zijn buren tot er
kenning van zijn oppergezag weet te brengen. Wer
kelijke staatsgomcenschappon ontstonden op Borneo eerst uit de vestigingen dor Maleiers, dio bij
do komst der Europeanen don politioken too.-tand
van liet land beheerschtcn. Wel zijn zij, zooals
gezegd, aan de Zuidkust mot Javanen, aan do
Oost- en Westkust mot Boegineezen vermengd,
maar het resultaat van dio menging was toch eon
ovorwegend Maleischo bevolking. De politieke ver-
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snippering, voor de Maleiers zoo karakteristiek,
maakte ook Bomeo tot een land van „Kleinstaaterei”; nog. thans bestaan in het Nederlandsche gebied
niet minder dan 22 Maleische staatjes; zelfs een
„groot” sultanaat als Koetei heeft dan ook, naar
schatting, niet meer dan 100.000 inwoners en in de
Westerafdeeling komen staatjes voor welker in
wonertal slechts enkele honderden bedraagt. Nu is
het eigenaardig, dat het wezen van deze Maleische
vorstenmacht veel meer bestaat in het heffen van
tollen en belastingen, dan in het werkelijk regeeren
en besturen van het daartoe gebruikte gebied. Men
vestigde zich aan een riviermonding, breidde zijn
macht binnenwaarts zoover uit, als dit zonder veel
moeite geschieden kon en vergenoegde zich verder
met het innen van tol op het handelsverkeer, dat
men door zijn geografische positie beheerschte. De
Dajaks in de onmiddellijke omgeving van den vor
stenzetel werden onderworpen en op alle manieren
uitgeperst; hot grootste deel van het binnenland
echter bleef vrijwel onafhankelijk — wat intussclien
den vorst niet belette het geheel tot zijn gebied te
rekenen. Het verst drong de politieke macht der
Maleiers binnenwaarts langs do Kapoeas, waar zij
aan de mondingen van verschillende zijrivieren weer
afzonderlijke staatjes stichtten; zeer oppervlakkig
daarentegen was zij aan de Zuidkust, waar zij alleen
langs do Barito wat verder naar binnen reikte en
vooral ook in de noord-oostelijke sultanaten. Doel
van de regecring was in deze Maleische staatjes de
vulling der particuliere vorstelijke kas; zelfs goed
willende vorsten moesten hierop in de eerste plaats
aansturen, daartoe gedwongen door de hooge uitga
ven voor het onderhoud van hun tallooze familie
leden. Het groote aanzien, dat deze vorstentelgen
genieten, stelde de ongunstigste individuen onder
hen in staat ook voor eigen rekening bepaalde deelen _
van het land, hun als apanage toegewezen, uit te
persen, zonder dat de bevolking zich hiertegen
krachtig durfde verzetten. Eerst in den laatsten tijd
begint in al deze wantoestanden verbetering te
komen door do instelling van landschapskassen on
de krachtige uitbreiding der bestuursbemoeiingen
in hot binnenland. Ook heeft de regeering bij herha
ling ingegrepen waar het wanbeheor te erg werd en
vorston geschorst, door andere vervangen of zolfs
hun lamlschap geheel bij het gouvemementsgebied
ingelijfd. Do overheersehing van de Dajaks door de
Maloiors wordt mogelijk gemaakt door de volslagen
politieko versnippering van do eersten tegenover de
betero organisatie en hoogore matoricele cultuur der
laatsten. Ovor deze Maleischo vorstenmacht nu be
gon zich van hot laatst der lSe eeuw af de Nedorlandscho invloed uit te breiden (mot een onderbre
king in den Eranschcn tijd, zooals bekend is) om
haar in do 19o couwmceren meer te overvleugelen en
aan eigen politiek systeem ondergeschikt te maken.
De verhouding tusschen het gouvemementsge
bied on do door vorsten bestuurdo landen is thans
als volgt.
In do Westerafdeeling zijn alleen Meliau, het Pinoh-gobied en de schaars bovolkte streken aan de
Bovon-Kapoeas gouvomoniontsgobied. Verrewog
hot grootst o deel der residontio heoft zolfbestuur; de
namen dor landschappen zijn: Pontianak, Sambas,
Mampawa, Landak, Tajan, Sanggau, Sokadau, Sintaug, Selimbau, Soehaid, Piasa, Silat, Djonkong,
Koeboo, Soekadana, Simpang on Matan. Do vorst
van Piasa echter is in 1913 wegens wanbeheer afgezot; hot bestuur over zyn landschap werd tijdelyk
aan hot districtshoofd van Embahoo opgedragen.
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In do Zuider- en Oostorafdeeling is de toostend
andersom; hier heeft het gouvememcntsgebicd de
grootste uitgestrektheid en omvat de belangrijkste
streken. Zelfbestuur hebben liicr Kota Waringin in
het stroomgebied van dien naam en de sultanaten
Kootei, Sambalioeng, Goenoeng Taboer en Boeloengan, welke de noordelijke stroomgebieden innemen.
De landen aan den bovenloop der Makakam echter
zijn gouvemementsgebied (de grens loopt even ten
Oosten van Long Iram), zoodat thans geheel Centraal-Bomeo onder rechtstrecksch Nederlandsch
bestuur staat. De zoogenaamde Tidoengsche landen,
een aantal zeer kleine MaleLscho vorstendommetjes,
zijn, althans in naam, ouderhoorig aan Boeloengan.
De eerste bestaansvoorwaarde voor een staatsgemeenschap is do mogelijkheid van machtsuit
oefening door het centrale gezag in alle deelen
van zijn grondgebied. Daarom staat de uitgebreid
heid van elke politieke macht in nauw verband
met het beloop der verkeerswegen — voor Borneo dus met dat der rivieren. Wat over het verkeerswezen gezegd is doet zien, dat, zoowel voor de
Maleische staatjes (die, elk vair een klein deel der
kust uitgaande, door do verkeersbolemmeringen der
bovenrivieren van nature beperkt waren tot de
stroomgebieden, waarin zij ontstonden) als voor de
bestuursindeeling van het Nederlandsch gezag (dat
eveneens aan de kust zijn uitgangspunten had, al
was het in staat het geheel te omvatten en te beheerschen), de waterscheidingen do aangewezen grenzen
waren. Van dezen regel vertoont do kaart van Borneo dan ook slechts zeer weinig afwijkingen; men
houde evenwel in ’t oog, dat de grenzen der Maleische
staten ver in ’t binnenland meer de aanspraken der
verschillende vorsten dan hun werkelijke machts
uitbreiding aangeven. Bij het sluiten der politieke
, contracten echter zijn deze grenzen, voor een groot
deel uit onbekendheid met den feitelijkon toestand,
ter kwader uur door liet Nederlandsch gezag erkend.
De hoofdwaterscheiding tusschen de rivieren van
de Westkust en die van de Zuid- en Oostkust vormt
de grens tusschen de residentiën van de Westeraf
deeling en de Zuider- en Oosterafdeoling. De eerste
bestaat uit vier afdeelingen, elk onder een assistentresident en genoemd naar haar hoofdplaats: Pontia'aak en Sintang, die tezamen het stroomgebied
van de Kapoeas innemen, Savibas, het gebied der
noordelijke en Kdapawj, dat der zuidelijke kleine
rivieren. De tweede residentie heeft zes afdeelingen,
eveneens elk onder een assistent resident: Bandjermos in, Oeloe Soengei, liet stroomgebied van do
Negara (hoofdplaats Kandangan), de Doesoenlanden, het geheele stroomgebied van de Barito mot
uitzondering van de „delta” (hoofdplaats Moeara
Tewe), Koeala Kapoeas, al het land ten Westen van
het Barito-gebied, met gelijknamige hoofdplaats, de
Zuidoostkust van Borneo (hoofdplaats Kota Baroe)
en Samari'nda, mot de hoofdplaats van dien naam,
het gebied van de Mahakam en de noordelijke rivie
ren.
De Zuider- en Oosterafdeeling had volgens de op
neming van 1905 ruim 782.000 inwoners, waarvan
1008 Europeanen, 7174 Chineezen, 1799 Arabieren,
213 andere vreemde Oosterlingen en ruim 772.000
inlanders. Voor de Wester-afdeeling wordt in dat
jaar een totaal van ruim 450.000 opgegeven, waar
van 374 Europeanen, 48.348 Chineezen, 1342 Ara
bieren, 533 andere vreemde Oosterlingen en ruim
400.000 inlanders. Opmerking verdient het hooge
percentage aan Chineezen, waarover hieronder meer.
De invloed van het Nederlandsch gezag in do bin-

nenlanden is in de laatste tientallen jaren sterk toogenomen; in do Boven-Doesoenlanden na het sneu
velen van don pretendent-sultan van Bandjermasin, elders zoo goed als overal zonder strijd, daar
liet gouvernement voor de Dajaks de natuurlijke
bondgenoot tegen de Maleiers is. Van zeer gunstige
gevolgen is dit geweest voor de verhouding tot Serawak, waarmeo vroeger nog al eens kwesties voorkwa
men wegens snelzaken. In sommige streken van de
Westerafdeeling (Landak o. a.), waar het Nederlandsch gezag reeds geruimen tijd is gevestigd, is het
in do laatste jaren herhaaldelijk min of meer ru
moerig geweest .
Wij wezen reeds op het groot aantal Chineezen in
de Westerafdeeling. De oorzaak hiervan is, dat de
Chineesche immigratie, in tegenstelling met wat
men elders in den Archipel aantreft, in het Noorden
van deze residentie eenmaal het karakter van een
politieke kolonisatie gedragen heeft. De lieden, die
zich hier neerzetten, behoorden meest tot de stam
men der Hakka’s en Iloklo’s uit Kwang Toeng, die
als de meest geharde, arbeidzame on krijgshaftige
onder alle Chineezen worden beschouwd; zij vestig
den zich niet als kooplieden onder de inheemscho
bevolking,- maar vormden, als echte volksplantcrs,
afzonderlijke koloniën van mijnwerkers en landbouwers. In het schaars bewoonde land maakten zij
woldra een aanzienlijk deel der bevolking uit en in
de 18e eeuw begonnen zij een politieke macht te
worden (onwillekeurig denkt men aan de positie van
den Witwatersrand in do Zuid-Afrikaansche repu
bliek). Hun Kongsi’s werden onafhankelijke staat
jes, die naast en tegenover de Maleische vorsten, in
wier gebied zij gevestigd waren, een eigen politiek
voerden en ook met het Nederlandsch gouvernoment zelfstandig onderhandelden. Na een zeer hard
nekkig verzet in de zoogenaamde Chineesche oorlo
gen werd in 1854 do autonomie dor Kongsi’s opgolieven; slechts de Kongsi Lanfong, in hot landschap
Mandor, die de zijde dor regeering gehouden had,
bleef tot 1800 bestaan. Do vernietiging van hun
politieke zelfstandigheid bleek voor do Chineezen
van do Westerafdeeling een zware slag; hun aantal
is sinds dien tijd sterk verminderd. Toch vormen
zij nog altijd meer dan 10% der bevolking.
Ten slotte moge hier nog als een merkwaardig ver
schijnsel op politiek gebied worden vermeld, dat bij
de Dajaks do hoofden der gezeten stammen in den
regel een zeker gezag bezitten over de zwervende
Poenans, die zich in de nabijheid van hun nederzet
tingen ophouden. Waarschijnlijk heeft men hier eenerzijds met een moreel overwicht, andererzijds mot
een zekere economische afhankelijkheid te doen; im
mers zooals gezegd, zijnde Poenans voor hef verkrij
gen van verscliillende artikelen op handel met do
gezeten bevolking aangewezen. Achten zij zich on
rechtvaardig behandeld, dan gebeurt het wel, dat zij
uit wraak naar een andere streek verhuizen; voor het
betrokken hoofd is dit een groote ramp, daar de na
bijheid van welgezinde Poenans als de beste bewa
king tegen koppensnellers wordt beschouwd, ter
wijl omgekeerd de Poenans dikwijls gebruikt worden
als sluipmoordenaars en gidsen op sneltochton — die
nog altijd nu en dan voorkomen, al zijn ze door den
invloed van het bestuur al heel wat verminderd.
VIII. Mohammedaansche en Europecschc cul
tuurinvloed.
1. Reeds herhaaldelijk maakten wij een scherp on
derscheid tusschen de bevolking van do kuststreken
en die van het binnenland. De eerste, gewoonlijk on
der den naam „Maleiers” samengevat, maakt door
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haar godsdienst deel uit van den grooten Mohammedaanschon cultuurkring. Do laatste, de Dajaks, zijn
heidenen; over dezen en hun eigenaardige beschavingstoestand zie het art: DAJAKS.
Dikwyls vindt men met nadruk vermeld, hoe de
meeste bewoners van den Archipel vrij slechte Mo
hammedanen zijn, daar in hun religieuze voorstellin
gen als regel zeer veel uit oudere godsdienstvormen
is overgebleven. Voor do Mohammedanen van Borneo geldt dit waarschijnlijk in nog sterker mate dan
voor die van Java; toch zou men zich zeer vergissen
zoo men meende, dat hierom de Islam een minder
werkzame oorzaak van sociale differentiatie was.
Eenerzijds toch zoekt hij, op veel directer wijze dan
bijv. het Christendom, ook het maatschappelijk le
ven van zijn aanhangers te regelen; andererzijds ge
nieten in eiken Moliammedaanschen staat de volge
lingen van den waren godsdienst belangrijke voor
rechten. Dientengevolge heeft de Islam ook daar,
waar hij in religieus opzicht onzuiver is, een belang
rijken maatschappolijkon invloed, niet alleen omdat
sociale voorschriften gemakkebjker verbreid worden
dan juiste godsdienstige voorstellingen, maar vooral
ook omdat zijn aanhangers een bevoorrechte klasse
vormen. Afpersing en exploitatie van Dajaks door
Maleiers behoorde nog in zeer reconten tijd tot do
orde van den dag en ook daar, waar meer intensieve
bestuursbemoeiingen aan dergelijke wantoestanden
een eind maken, vindt de Mohammedaan toch steeds
het ontzag, dat de overheerscher nu eenmaal geniet.
Het is dan ook op Bomeo de godsdienst, veel meer
dan verschillen in taal en afkomst, die scheiding
maakt tusschen de beide hoofdgroepen der bevol
king; door den godsdienst, dien men aanhangt,
wordt bepaald of men tot de Maleiers dan wel tot de
Dajaks behoort en overgang tot den Islam wordt
aangeduid als „Maleior worden”.
Van een eigenlijke Mohammcdaanscho zondingswerkzaamheid is woinig sprake; hior on daar tracht
eon Maloischo handelaar wat bokeorlingon to makon
en ook do invloed van do kleine Mohammedaansche
pers met haar talrijke blaadjes on pamfletten is in
dezen tijd van toenemende verbreiding dor lees
kunst niet zonder beteckcnis. Hoofdzaak echter
blijft do uitbreiding langs indircclen weg, doordat do
sociale voordooien en het daarmee verbonden pres
tige don Islam voor do Dajaks begeeronswaardig
maakt. Zonder het te bedoelen heeft ook do regeering hiertoe dikwijls meegoworkt door bij voorkeur
Maleiers als districtshoofden to bonoomen; door
hun meerdere wereldkennis zijn deze lieden hiertoe
vaak meer geschikt dan de Dajaks. Niet zondor be
lang zijn ook do huwelijken van'Maleiers, dio zich in
hot binnenland vestigen, mot Dajakscho vrouwen,
dio daarbij natuurlijk tot den Islam overgaan. Zoo
is het duidelijk hoe. ook zonder krachtige propagan
da, een langzame, maar gestadige infiltratie van
Mohammed’s leer op Bornco plaats heeft. Tevens
volgt hieruit , dat de „Maleiselie” bovolking vooral in
de meer binnenwaarts gelegen streken van zeer ge
mengde afstamming is, ja, van zuiver Dajaksch
bloed kan zijn.
Meermalen is do vraag opgeworpen of van een
Moliammedaanschen cultmir-invloed oigenhjk wel
mag gesproken worden; Nieuwenhuis o. a. is op dit
punt al zeer sceptisch gezind. Overgang tot den Is
lam blijkt voor do Dajaks in menig opzicht een ach
teruitgang to zijn; zoo is bijv. bij hen do positie van
de vrouw veel hoogor dan bij do Maleiers on ook in
arbeidzaamheid, eerlijkhoid on betrouwbaarheid
stoken zij bij deze zeer gunstig af. En wat matoricolo
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cultuur (woningtoestanden, landbouw, nijverheid,
bijv.) betreft,staan do Maleiers in vele streken niet op
hooger trap dan do door hen zoo verachte heidenen.
Hier tegenover staat echter dat door zijn overgang
tot den Islam de Dajak wordt opgenomen in een
cultuurkring, die zich over drie werelddeelen uit
strekt. Dit brengt een verruiming van horizon
mee, die voor een breedore levensopvatting de
eerste voorwaarde vormt on reeds dadelijk tot
uiting komt in een krachtig toegenomen gevoel van
eigenwaarde — voor buitenstanders dikwijls cenigszins hinderlijk, maar voor dor^iatrokken persoon zelf
een onloochenbaar voordecl/Qvcrigens zal niemand
willen ontkennen, dat de M&leiers toch in elk geval
eon zekere mate van cultuur bezitten (geheel in ’t
midden latend of deze al dan niot boven Dajaksche
beschavingstoestanden te verkiezen is), noch dat
deze cultuur het stempel van den Islam draagt en
haar gebied voortdurend uitbreidt, zoodat wij te
recht van een belangrijken Mohammedaanschen
cultuurinvloed op Bomeo spreken mogen.
2. Geheel anders staat het met de Europeesche
beschaving. De Christelijke godsdienst vormt hierin
ongetwijfeld een belangrijke factor,maar het is er ver
van af, dat hij een zoo alles boheerschende en omvat-*
tende rol zou spelen als de Islam doet in de cultuurtoestanden der Mohammedaansche volken. De schei
ding tusschen Europeanen on „inlanders” is er een
van afkomst en huidskleur; het is niet mogelijk van
de eene sociale groep in de andere over te gaan en een
der voornaamste wijzen van uitbreiding der Moham
medaansche cultuur is hierdocr voor de Europeesche
buitengesloten. Daarentegen zijn de opzettelijke po
gingen tot verbreiding ervan hior veel meer van beteekenis; deze uiten zich eenerzijds in de werkzaam
heid der Christelijke zending, andererzijds in die van
het Europeesch bestuur, waardoor rechtspraak, poli
tie, belastingen enz. steeds meer met Westorsche be
grippen in overeenstemming worden gebracht; van
zeer veel belang is ook het onderwijs. Overigens vindt
men natuurlijk ook op Bomeo het voortdurend
verder doordringen van westorsche denkbeelden,
zienswijzen on levensgewoonten, dat in alle oostersche landen in meerder of minder mato wordt aange
troffen en eonerzijds samenhangt met een rechtstrcoksch strovon tot navolging (dit uit zich vooral
ten opzichto van vormakon, genotmiddelen, huis
raad en zelfs kleeding), andererzijds met hot binneustroomen van Europeescho industrieproducten,
waardoor de goheelo levens wijzo verandering onder
gaat. Deze vorm van cultuurovomoming echter be
perkt zich hoofdzakolijk tot don buitenkant der
dingen en veroorzaakt daardoor dio eigenaardige
verbinding van oostersch wezen en westerscheu
schijn, dio in onze dagen voor Zuidoost-Azië meor
en meer karakteristiek schijnt to worden.
Do katholieke zending der Paters Capucijnen ia
gevestigd in do Wcstcrafdeeling; zij hcoft gemeonten
te Pontianak, Singkawang, Pomangkat, Ngabang en
Nangah Sedjiram, tezamen mot eon 1500 leden. Do
protestantscho zending heeft de Zuider- on Oostorafdeeling als torrein van werkzaamheid gekozen. Do
Rijnsche zendingsvcrconiging heeft hior een twaalf
tal poston met talrijke filialen in do stroomgebieden
van do Barito, de Kapooas Mooroong, do Kahajan
en do Katingan, mot eon 4000 inlandsoho christonen
en een duizendtal doopcandidaton. Eon kleinere protostantscho zending van Amorikaanscho methodisten
met ruim 350 inlaudsche christonen is gevestigd to
Singkawang in do Wosterafdcoling. Schat mon het
totaal aantal inlandsoho christenon op Bomeo op
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7000, dan is men zeker niet ver van de waarheid.
Overgang tot het christendom brengt natuurlijk
ook zekere maatschappelijke wijzigingen mee; zoo
bewoont bij de christelijke Dajaks in den regel elk
‘ i
gezin een afzonderlijk huis en is de bestrijding van
het geloof aan ongunstige vooiteckenen een merk
baar voordeel voor den landbouw. De natte rijst
bouw, waarop ook door de zending sterk wordt aan
gedrongen, daar verbetering van de sociale toestan
'
den groote belemmeringen voor haar arbeid uit den
weg ruimt, vindt bij de bevolking nog weinig mede
werking. Over ’t algemeen echter is de maatschappe
lijke invloed van de zending voor de opvoedende
werkzaamheid van het bestuur een zeer gewaardeer
de steun.
De rechtspraak over inlanders en met hen gelijk
\
gestelden is, voor zoover niet aan radja’s en hoofden
^
gelaten in de zelfbesturendc landschappen en voor
i
zoover niet in gouvemementsgebied eigen inland, . rv»'"- ' _ sche rechtspraak is blijven bestaan, opgedragen aan
' ' magistraten, voor belangrijker zaken aan landraden.
i / ylyt/fr Als magistraten treden de bestuursambtenaren op;
landraden bestaan te Pontianak, Sintang, Sambas,
Bandjermasin, Martapoera, Kendangan, Amoentai, Moeara Tewe, Koeala Kapoeas, Sampit, Kota
Baroe en Samarinda. Zij hebben óf met twee of drie
gemeenschappelijk een jurist als voorzitter, óf wel de
bestuursambtenaar ter plaatse treedt als zoodanig
op. Een gemeenschappelijken voorzitter hebben de
raden te Pontianak, Sambas en Sintang, die te Ban
djermasin en te Samarinda en die van Kendangan
en Amoentai. Bedenkt men welk een overwegende
positie in een landraad door den voorzitter wordt
ingenomen, dan verliest het hooge getal van deze
lichamen op Bomeo wel iets van zijn fraaien schijn.
Voor Europeanen bestaat in elk der beide residenties
een residentiegerecht, gepresideerd door den landraadsvoorzitter der hoofdplaats; het houdt zitting
op verschillende eenigszins meer belangrijke plaat
sen en is dus rondreizend. Voor overtredingen, die

een straf van meer dan drie maanden kunnen mee
brengen, staan de Europeanen van do Westerafdceling onder jurisdictie van den raad van justitie te
Batavia, die van de Zuider- en Oosterafdeeling on
der die van het overeenkomstig college te Soerabaja.
Dat een vlugge rechtspraak bij de hier beschreven
inrichting zeer bezwaarlijk is, ligt voor de hand.
i.
Bij de geringe bevolking en de groote uitgestrekt
'i
heid van Bomeo echter lijkt zij voorloopig de eenig
. 5
mogelijke.
Een enkel woord ten slotte nog over het onderwijs.
Het gouvernement onderhoudt op Bomeo 28 scho
/
len, te weten: een eerste klas school tcBandjermasin,
t
een school voor kinderen van aanzienlijke inlanders
te Sambas en verder in de Westerafdeeling 6 scholen
der tweede klasse, in de Zuider- en Oosterafdeeling
20. Particuliere, door het gouvernement gesubsi
dieerde scholen vindt men in de Westerafdeeling
ten getale van 7, in de Zuider- en Oosterafdeeling
van 88. Dit laatste hooge getal is vooral te danken
aan de moeite, die de Rijnsche zending zich voor het
onderwijs geeft. Haar kweekschool voor onderwij
zers te Bandjermasin telt een 40 leerlingen en is do
hoogste onderwijsinrichting op Bomeo, waar men
dus voor overdreven luxe op dit gebied nog niet be
hoeft te vreezen. Over ’t algemeen wordt er over geklaagd, dat de inlandsche aanzienlijken nog te wei
nig het belang van een degelijke opleiding voor hun
kinderen inzien. Verschillende vorsten echter sturen
in den laatsten tijd hun zoons naar Java ter school.
IX. Britsch Bornco.
■
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Het Britsche gebied in het Noorden neemt, mot
een oppervlakte van bijna 204 000 K.M2., iets meer
dan 1/4 van het gebeelo eiland in. Het bestaat idt:
1° het Malcische staatje Broenei (25 000 inw.), het
onbeduidend overblijfsel van het eens zoo machtige
sultanaat, waaraan Bomeo zijn naam ontleende; 2°
het onder een radja van Europeeschen bloede staan
de staatje Scrawak, met een aantal inwoners dat
geschat wordt op 600 C00; 3° het dooreen „Chartered Ccmpany” bestuurde Brilish North Bornco met
100 000 inwoners; en 4° de ,.dependency” van de
Stiaits Settlements, Labuan. Zie over dit Britsche
gclied het art.: ENGELSCHEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL.
De kust van Serawak draagt ongeveer hetzelfde
karakter als die in het Zuiden en Westen van het
eiland. Noord-Bomeo daarentegen heeft tal van
prachtige baaien, die als havens uitmuntend ge
schikt zijn. Aan de kust liggen ook hier de voor
naamste nederzettingen. Serawak (Kuching), do
hoofdstad van het gelijknamige landschap, heeft
volgens opgave 30 000 inwoners en zou dus do
grootste plaats van Bomeo zijn. Broenei, aan het
riviertje van dien naam, is de hoofdplaats van hot
Sullanaat; die van Noord-Bomeo is Sandakan {Elopura), thans een welvarende plaats, voor 30 jaar
nog een Badjau-dorp.
Do rivieren van Britsch Bomeo verschillen in
zoover van die in het Zuiden, dat de benedenloop
minder sterk ontwikkeld is, al komt ook hier moe
rasvorming voor. De grootste van alle is de Redjang, die een kolossale delta bezit, dan volgt de Baram, die almede een delta heeft. De Limbang be
grenst het overblijfsel van het land scha] Broenei in
’t Oosten, zooals de Baram dat in’t Westen doet; zij
is kleiner, maar beter bevaarbaar dan deze. Do
Batang Loepar is merkwaardig om haar reusaehtigon
trechtermond. In Noord-Bomeo is de voornaamste
rivier de Kinabatangan, die tot ver in het binnen
land bevaarbaar is. Voor het verkeer, de lopografio
enz. hebben do rivieren van Britsch Bomeo dezclfdo
beteekenis als die in het Nederlandsch gebied. Ver
schillende belangrijke rivicrloopen in het Noord
oosten worden door de grens tusschen NoordBomeo en de Tidoengsehe landen loodrecht gesne
den. Uit onbekendheid met de plaatsclijke omstan
digheden werd voor deze streken bij verdrag een
mathematische grens vastgesteld, Een grensregelingscommissio heeft deze in 1912 althans cenigermate mot den toestand op het terrein in overeen
stemming gebracht.
Wat de economische gesteldheid aangaat, kan men
zeggen, dat deze vrijwel met die van Nederlandsch
Bomeo overeenkomt. Ook hier de primitieve land
bouw der inlanders, het zoeken van bos< hproducten
en wat mijnbouw. De Europeesche plantage-landbouw heeft, vooral in Noord-Bomeo een zekere be
teekenis (tabak, rubber,). Serawak is rijk aan
nuttige delfstoffen: steenkolen, petroleum, goud,
zilver, antimonium, kwikzilver — maar do opbrengst
is gering; de gouduitvoer echter is nipt zoo onbedui
dend als in West-Bomeo thans het geval is. Ook
Noord-Bomeo bezit goud, ijzer, steenkolen en potroleum, zonder dat daarom de mijnbouw zeer
belangrijk is. De handel richt zich natuurlijk in do
eerste plaats op Singapore, daarnaast vooral ook op
Hongkong. De uitvoer van Serawak heeft als hoog
ste posten: peper, gambir, sago on boschproducten;
voor Noord-Bomeo staan tabak, sago en boschproducten vooraan. Het verkeerswezen vertoont wei
nig verschil met dat in het Nederlandsch gebied;
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BORNEO—BOROBOEDOER,

Noord Bomeo alleen is in zoovorre vooruit, dat het
reeds een paar hondord kilometer spoorlijn bezit.
Voor do Geschiedenis van Borneo zie men do ari tikelon over de verschillende landschappen.
Literatuur over Bomeo. Deze bestaat voornamelijk
uit tijdschriftartikelen; een werk, dat Bomeo als ge
heel behandelt, bezitten wij nog altijd niet. Schwaner
beschrijft in zijn „Bomeo” (1854) alleen het Baritogebied en verder in dagboekvorm dat van enkele an
dere door hem zelf bereisde rivieren. Posewitz’ „Bor
neo” (1889) houdt zich wel met het hcele eiland be
zig, maar bijna uitsluitend uit geologisch oogpunt.
„Bomeo’s Westerafdceling” door P. J. Veth was
langen tijd de eenige systematische beschrijving van
de Westelijke residentie; thans is het natuurlijk in
menig opzicht verouderd en vindt daarom een wel
kome aanvulling in de „Bijdragen tot de. geografie
van Bomeo’s Westerafdceling” door J. J. K. Enthoven (1903), waarin echter alleen het Kapoeas-gebied
behandeld wordt. De verslagen en rapporten over do
oudere reizen zijn zelden in boekvorm gepubliceerd,
hoogstens als tijdschrift-artikelen. Reeds Carl Bock—
achter gaf zijn „Reis in Oost- en Zuid-Bomeo van
Koetei naar Bandjcrmasin” in het licht (1887) en de
groote expedities van den laatsten tijd zijn beschre
ven in zeer uitvoerige en belangwekkende werken:
Molengraaff, „Geologische Verkenningstochten in
Ccntraal-Bornco” en Nieuwenhuis „Quer durch
Borneo” (waarin zijn eerste publicatie „In ContraalBomeo” mede verwerkt is). Ook het rapport dor
grensrcgelingscommissie kan hier genoemd worden.
Een zeer volledig overzicht van de literatuur over
Borneo tot 1889 vindt men bij Posewitz. Voor do
i ijdschriftartikolen raadplege men hot repertorium
P. S.
van Hartmann met vervolgen.
BOROBOEDOER. Inleiding. Boeddhistisch
Mahayanistiscii heiligdom, gelegen in Midden-Java,
residentie Kcdoc; voorbeeld van stoepa-bouw. Do
stoepa komt in hot oude Indic, het stamland van
deze geloofs- tevens kunstuiting, veelvuldig voor.
Op Java echter is Boroboedoer als op zich zelf
staande stoepa een unicum gebleven, een unicum
evenwel, waarin de Boeddhistische bouw- en sier
kunst zich monumcnlaler heeft uitgesproken dan
in eenig ander bouwwerk der Javaanschc Hindoeperiodc. De stoepa, hot heiligdom ter eero van den
heiland van het Oosten, is do gewijde bouw
vorm bij uitnemendheid. Zij werd opgericht tor
bewaring van een reliek van den Boeddha of een
ander Boeddhistisch heilige, dan wel tor herdenking
van eon of ander belangrijk feit uit de Boeddhis
tische kerkgeschiedenis. Wat de aanleiding geweest
kan zijn tot do stichting van Boroboedoer is onbe
kend; het bouwdeel, waarin zich mogclijk het
reliekondepöt had kunnen bevinden, is door inlandsche schatgravers opengebroken on ontredderd,
voordat hot eersto onderzoek van den bouwval
plaats had. (1814).
De oervorm van dc stoepa is de eenvoud zelve; zo
bestaat uit een dom in de gedaante van een haLven
hol of bolsegment, bekroond door een zonnescherm
en rustend op een vierkant of cirkelvormig soubassement. Die oervorm heeft zich in den loop der eouwen gowijzigd. De dom vervormt zich, do bekroning
ontwikkelt zich tot een rijzige pinakel met verschei
dene zonneschermen, het soubassement vermenig
vuldigt zich.
Beschrijving. Boroboedoer is een stoepa
uit do jongero periode, waarin hot soubassement,
aanvankelijk liet bijkomstige, primair is geworden,
'vaarin hot esscntiëele bouwdcol, do eigenlijke stoe-
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pa, klein gelioudon is ten opzichte van den reusachtigen, zeer gedetailleerden onder bouw ‘). Deze telt 9
terrassen, waarvan de 6 onderste een vierkant, de 3
bovenste een cirkelvormig grondplan hebben.
Hot geheel is gebouwd op en om den top van een
natuurlijken heuvel, die daartoe terrasvormig moest
worden afgegraven.
De Hoofdingenieur J. W. Ijzerman ontdekte
in 1886 dat het monument in zijn oorspronkelijken
staat een geheel anderen voet had, dan het thans
vertoont. Die oorspronkelijke voet had de normale,
klassieke profileering, welke men aantreft bij elk
groot Midden-Javaansch Hindoe-bouwwerk. Aan
de plint werd een reeks van 160 uitmuntend be
waard gebleven reliefs aangetroffen, waarvan velen
niet voltooid bleken te zijn. De oorspronkelijke voet
is te zwak geweest en door de bouwmeesters ver
zwaard geworden door hot daartegen aanstapelen
van een breed terras. Eens werden de toegangen tot
dit breede terras overwelfd door monumentale
poorten; hiervan zijn enkele fragmenten terugge_ vonden. Van de tegen die poorten aansluitende lage
balustrade, eveneens geheel verdwenen, kon een
klein gedeelte uit de oudo fragmenten worden opgobouwd.
In de vijf hooger liggende terrasmuren vindt men
boven do kroonlijsten monumentale balustraden
waardoor 4 open gaandorijen ontstaan. In dit bo
venwerk der hoofdmuren heerscht een verbazende
eenheid en symmetrio. Eén enkel motief — Boeddha-beeld, zetelend in een nis, gevat in een tempelvormigen opzet en geflankeerd door lagere kazementen — vormt hierin de bouwcenheid, die 432
malen herhaald is, even gevarieerd voor elke gaan
derij. De trappen vallen samen met de hoofdassen
van het monument en zijn, waar zij de torrasmuren
doorbreken, overwelfd met poorten, waarin men
hot bouwkunstige motief der nistempeltjes terug
vindt. Do poortruimto is overdekt met het karak
teristieke Indische gewelf, zich toespitsend met
kantige, telkens vooruitspringende lagen. Niet al
leen het bouwkunstige, doch ook het versieringsschema van do nistompoltjes is doorgevoerd in de
poorten. Hierin overheorscht als omlijsting het z.g.
kala-makara-ornament, liet hoofdsiermotief van allo
Midden-Javaanscho Hindoekunst. Vrijstaande leeu
wenfiguren flanlceorden do 4 toegangen tot het
bouwwerk on stonden eons in de gaanderijen, achter
en ter weerszijde van do poorten.
In elk der 5 balustradon verzokerdon 20 monu
mentale spuiers don afvoor van hot hemelwater.
In den ondorston muur bobben die spuiers het makara-type, in do hoogore muren hot kala-kop-type.
In do 432 nissen zotoldcn mijrnor- of DhyaniBoeddha’s. In do 4 onderste terrasmuren vindt men
die van het Oosten, Zuiden, Westen on Noordon op
den overeonkomstigen govol van hot bouwwerk; in
don hoogston muur, in allo nissen, één on dcnzolfden Dhyani-Boeddha van hot Zenith. Allon hobbon
do hun eigone, symbolische, voor olke hcmolstroek
karakteristieke handhouding.
Behalvo de reeds genoemde ICO roliofs van don
bedolven voet tolt do stoepa in de 4 gaandorijen 1300
sprokonde sculpturon, voorkomond zoowel op de
hoofdmuron als op do balustraden. Voor zoover bokond, treft men de Boeddka-legendo in do lü gaan
derij, do jataka’s, d.z. do geschiedenissen, dio do
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J) Volgens een andere opvatting is dozo onder
bouw niot te beschouwen als soubassement, dooh
als deel van de eigenlyko stoepa.
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vroegere levens van den Boeddha behandelen, in de
lc gaanderij en de balustrade der 2C. De legenden
van Maitreya, den tockomstigen Boeddha, prijken
in de 3C en op een gedeelte der balustrade van de 4c
gaanderij, terwijl volgens Dj-, N. J. Krom (Bijdr.Kon.
Inst. T. L. en Vk. v. N. I~ 71 (1916) dëliooCdmuur
yder 4C gaanderij aan Samantabhadra gewijd is. Ook
Yde op den hoofdmuur der 2° gaanderij gevolgde
tekst is door denzelfde in hoofdzaak teruggevonden,
Nagenoeg het 2/, gedeelte van deze sprekende sculp
turen is nog onverklaard.
Naast de sprekende reliefs vindt men op de binnen- en buitenzijde der balustraden en tegen de
fries van den ondersten muur van den breeden om
gang een groot aantal sculpturen eveneens met figuraal beeldhouwwerk, doch van zuiver decoratief
karakter, De versiering der gaanderijen is buitenge
woon rijk. De reliefs zijn gevat tusschen fraaie pilas
ters en arabesken met het geliefkoosde recalcitrante
spiraalmotief. De friezen der kroonlijsten prijken
met lotusrozet- of papegaai-motieven. Alle figurale
beeldhouwwerk is, van hoogere orde zijnde, uitge
voerd in hoog relief, alle ornamentale in laag relief.
Tot en met de 3C gaanderij handhaaft zich het
vierkante grondplan met 2 uitsprongen op elke zijde;
in de 4C en hoogste valt de middelste uitsprong weg.
Daarboven krijgt het monument plots een geheel
ander aanzien. Het vierkante grondplan maakt
plaats voor het cirkelvormige. De 3 nu volgende
eenvoudige terrasmuren, zonder eenige profileering,
zijn bekroond met achtereenvolgens 32, 24 en 1G
opengewerkte stoepa’s, waarin beeltenissen van
den historischen Boeddha in de houding van predi
king. Op het bovenste terras verheft zich de groote
centrale stoepa, in welks achtkantige pinakel blij
kens de gevonden fragmenten eens drie zonnescher
men voorkwamen, bekroond door het Boeddliistische Juweel. In die stoepa bevindt zich een ontoe
gankelijke binnenkamer; daarin zat het merkwaar
dige onafgewerkte Boeddha-beeld, dat waarschijn
lijk beschouwd moet worden aLs een dubbelganger
van het befaamde, eveneens onvoltooide portretbeeld uit Voor-Indië, hetwelk zich bevond in de
Mahabodhistoepa, die opgericht werd ter plaatse
waar de Meester het Boeddhasehap bereikt zou heb
ben. Het beeld is thans uit de kamer verwijderd en
opgesteld aan den voet van het monument. Boven
de groote kamer bevindt zich nog een kleine cel,
omtrent welker bestemming niets bekend is.
Treffend is de tegenstelling tusschen do rijke,
hier en daar schier overdadige versiering in de gaan
derijen en den volstrekten eenvoud, welke heerscht
op de sloepa-terrassen, waar geen spoor van orna
ment te bekennen valt. Met de rechter-, de eerehand, gewend naar de plaats van hoogste wijding,
schreed de geloovige, in het Oosten aanvangend,
langs den nu bedolven voet en daarna door de open
gaanderijen. Het oog werd aanhoudend geboeid door
rijkelijk gedetailleerde architectuur en sculpturale
sier. De aandacht ging allereerst naar de nu bedolven
tafereelen, waarop het dagelijksch menschelijk ge
beuren is afgebeeld; de aanschouwing der ellende
van ’s levens kringloop duidde naar don weg der ver
lossing. Dan volgden de sculpturen, die loerend ver
haalden van des Meesters vroegere levens, van diens
laatste menschelijke incarnatie en van het verblijf
in de hemelen. Daarna kwamen onder veel, wat
thans voor ons nog met een geheimzinnig sluier
omhuld is, de legenden van den Heiland der Toe
komst. De groepeoring der sculpturen verraadt een
zekere stijging van de gedachte; deze wordt onder-
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steund door de plotselinge verandering in het aan'
zien van het bouwwerk boven de laatste gaanderijBij het naderen van het Heilige der Heiligen keert
hier de rijke praal tot soberheid en strengen eenvoud; do vreugdevolle, bewonderende aanschouwing klimt tot concentratie van den geest, tot
vroom gelooven. Het oog sluit zich, het gemoed
gaat spreken. De als in stil gepeinzen verzonken
mijmer-Boeddha’s der gaanderijen, tastbaar uitge
beeld in open nissen, maken hier plaats voor den
het Rad der Wet wentelenden, predikenden Mees
ter, nauwelijks waarneembaar in den geheimvollen
schemer van de opengewerkte stoepa’s, schakel
wederom tot het meest verhevene, het in zijn schets
matige uitbeelding schier vergeestelijkte, onzicht
bare hoofdbeeld, zetelend in de groote stoepa, in
het kernpunt van den ganschen bouw.
Het is duidelijk dat in een gedrukten terrasscnbouw als de Boroboedoer de horizontale lijn overheerseht. Deze Ls met nadruk belichaamd in do
zware, rustig doorloopende kroonlijsten der terras
muren, welke een krachtige schaduwwerking ver
zekeren in horizontalen zin. In verticale richting
wordt deze teweeggebracht door de forsche uitsprongen der terrasmuren van de gaanderijen. De strakheid
der horizontale profileeringen wordt gebroken door
de in kwistigen overvloed aangebrachte kroonlijstversieringen, de antefixen, welke in het geheel ccn
geslaagde facet-werking in het leven roepen. Prof.
Foucher heeft er op gewezen, dat men in het sil
houet van het geheel, zooals dit zich afteekent te
gen een avondhemel, den bolsegmentvorm terug
vindt van de elementaire stoepa.
Bouwtechniek. Het gebezigde materiaal,
een trachietgestecnte, is van vulcanischen oorsprong
en werd in do nabijheid aangetroffen in den vorm
van veld- of rivierkeien. Het geheel Ls een stapclconstructie van ton ruwe bekakte steenen. Do buitenste
laag evenwel van 0.00 M. dikte bestaat uit schoon
werk; in de hier met zorg bekapte lagen is een tras
mortel toegepast. De hechtheid werd bevorderd
door in het schoone werk de opvolgende lagen mot
inlatingen op elkaar te plaatsen; daarbij werd de
mortel zoodanig verwerkt, dat deze niet aan het
licht trad. Dit was gebiedend, aangezien het beeld
houwwerk eerst werd aangebracht, wanneer het
monument architectonisch voltooid was. Do steenen
van éénzelfde laag werden onderling veelal gekop
peld door in mortel gezette dubbel zwaluwstaartvormigo verbindingen. Hier en daar zijn overblijf
selen aangetroffen van een vroegere stucco-bod ekking, die mogelijk werd aangebracht om een gcschikten kleurgrond in het leven te roepen.
Aan den voet meet het bouwwerk ± 120 M.; de
hoogte tot bovenkant groote stoepa bedraagt ±
35 M.
Opmerkelijk is het feit dat Boroboedoer in één
lijn ligt met twee andere Boeddhistische tempels,
de groote Tjandi Mendoet en de kleine Tjandi Pawon, waarbij do afstand der uiterste bouwwerken
± 3 K.M. bedraagt.
Geschiedenis on literatuur. Er is
tot nu toe geen oorkonde gevonden, gewagend van
de stichting van Boroboedoer. Hot karakter der
inscripties, aangetroffen boven vele reliefs van den
bedolven voet, gaven Prof. Kern en Dr. Brandes
aanleiding te onderstellen, dat de bouw dateert uit
i 850 onzer jaartelling. Dit vermoeden vindt
steun in stijl en ornament, welke overeenkomen mot
die van enkele wol gedateerde Midden-Javaansche
monumenten.
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BOROBOEDOER—BOSCH (JOHANNES VAN DEN).
Ook omtrent den naam valt niets met zekerheid
te zeggen. Men heeft dien willen vereenzelvigen met
„de vele Boeddha’s”; door taalkundigen evenwel
wordt deze gissing zonder meer niet aanvaard.
In de eerste helft der 10e eeuw schijnen de mach
tige Midden-Javaansche Hindoerijken te gronde te
zijn gegaan. De cultuur verplaatst zich naar OostJava. De tempels worden verlaten en gaan een peri
ode tegemoet van verval. Eerst tijdens hot Engelsch
tusschenbestuur wordt de Boroboedoer, die in den
loop der eeuwen door inwerking van atmosferischen
neerslag a. a. vrijwel geheel met aarde en planten
groei bedekt was geraakt, op last van den Gouver
neur Raffles gedeeltelijk ontbloot. Dit geschiedde
onder leiding van den Luitenant ingenieur Comelius (1814), die tevens do eerste tcekeningen en
beschrijving vervaardigde, waaraan Raffles het zijne
ontleende voor zijn standaardwerk over Java.
In de jaren 1851 tot 18ö4 had de tweede bouwkun
dige opname plaats onder leiding van den begaafden
teekenaar der Genie Wilsen, die het grootste deel
der reliëfs afteekende. De door hem verstrekte gege
vens vormen den grondslag van het voornaamste
werk over Boroboedoer, de in 1873 in het Nederlandsch en het Fransch verschenen, thans verouder
de monografie van de hand van Dr. Leemans.
Omstreeks dien tijd vervaardigde Van Kinsborgen zijne serie van 40 grootc collodium-opnamcn,
waarvan het meerendeel meesterstukken zijn van
fotografische kunst. Deze onovertroffen foto’s zijn
te bewonderen in ’s Rijles Ethnographisch Museum
te Leiden, in de Koloniale Bibliotheek tb ’s Gra-venhage, in het Koloniaal Instituut te Amterdam
en o]) het Bureau van den Oudheidkundigen Dienst
te Batavia.
Als gevolg van de ontdekking van Ijzerman
vervaardigde Ccphas omstreeks 1890 fotografische
opnamen van de reliëfs van den bcdolvon voet. Met
voorbijgang van talrijke meorendcels in tijdschrif
ten verspreide artikelen worde melding gemaakt
van de namen van nog enkele personen, dio de Boroboedoer-literatuur verrijkt hebben: J. \V. Ijzer
man, de reeds genoemde ontdekker van don bedol
ven voet (Tijdschr. v. Ind. T. L. & Vk., 31, 1880). —
S. von Oldenburg, herkenner van do .Jatakamalaseulpturen van do balustrade der 1° gaanderij, (Prof.
H. Kern in Bijdr. Kon. lust. T. L. & Vk. v. N. L,
6o reeks, 3, 1897). — C M. Pleyto, lezer van de
Boeddlui-Legende (Die Buddha-Legondo in den
Skulpturen des Tempels von Börö-Budur, 1901). —
G. P. Roulïaor, aan wien we scherpe aesthelischo
waardebepalingen danken (Monumentalo Kunst op
Java, de Gids, 1901). — A. Fouchor, diodostoepa in 1907 bezocht on van wiens hand een uiterst
belangrijk artikel verscheen, waarin do religieuse
boteekonis van hot monument in grooto lijnen word
vastgelegd en de nieuwste identificaties worden
gegeven van talrijko avadana-sculpturen. (Bulletin
do 1’Eeole framjaiso d’Extrême-Oriënt, 9, 1909). —
J F Scheltcma (Monumental Java, 1912). Niet geïl
lustreerde gidsen bestaan van de hand van Dr. I.
Groneman, die hcrhaaldelijk wees op hot verre
gaande verval on daardoor mede don stoot gaf tot
do later ondernomen herstollingon. Do nieuwste ge
ïllustreerde gids is samengesteld door Dr. N. J. Krom
(Korte gids voor den Boro-Budur, Batavia, Lands
drukkerij, 1913, ook in Javaansche vertaling voi.
schonen). Ten slotto dient met cero genoemd to
worden Dr. J. L. A. Brandes, wiens mcdedeolingen m hoofdzaak to vinden zijn in do Oudheidkunigo Rapporten on dio ook een werkzaam aandeel
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had in de voorbereidingen tot de herstellingen.
Restauratie. Het onderzoek van een in 1900
benoemde commissie leidde tot eene restauratie,
dio in 1907 begonnen en in 1911 beëindigd werd, on
der leiding van den genieofficier T. van Erp. Aan
vankelijk waren de herstellingen uitsluitend gericht
op tegengaan van verder verval en omvatte het
werkplan in hoofdzaak verbetering van den wateraf
voer en voorziening van enkele wankele bouwdeelen.
De resultaten van de ontgraving van het stoepaplein
en van de heuvelhellingen waren evenwel zoo ver
blijdend, dat de mogelijkheid geopend werd aan vele
fragmenten een passende plaats in het bouwwerk
aan te wijzen. De restauratie werd toen verder op
voortreffelijke wijze door genoemden officier door
gevoerd. In hoofdzaak werd gestreefd naar opbouw
van kroonlijsten, van een groot aantal nistempel
tjes en van de stoepa’s der cirkelvormige terrassen.
Door een en ander kreeg het monument iets terug
van zijn heerlijke, oorspronkelijke silhouetwerking.
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat alle
imitatie van ornament achterwege bleef.
Gedurende dc herstellingen werden nieuwe bouwkundigo tcekeningen gemaakt en een algeheele foto
grafische opname volbracht. Deze gegevens zullen
verwerkt worden in een nieuwe monografie, waar
voor do regcoring een belangrijke som gelds be
schikbaar heeft gesteld en waarvan het bouwkundig
gedeelte door den Heer T. van Erp, het archaeologische door., Dr. ,N. J. Ivrom zal worden samen- .
f
gestold.
'2
** .
BOSCH (JOHANNES VAN DEN). Geboren te Herwijnen 2 Februari 17S0 uit het huwelijk van J. Van
den Bosch, geneesheer aldaar, en A. Poningh. Reeds
op 17-jarigen leeftijd vertrok hij als luitenant der ge
nie naar Batavia, werd daar op 6 febr. 1801 kapi
tein, aide-de-camp van den Gouv. Gen. Van Overstraten, onderscheidde zich door het ontwerpen van
een plan tot verdediging van Batavia, werd daarna
Majoor, aide-de-camp van G. G. Sibcrg (1S04), Lui
tenant-Kolonel en adjudant-gcneiaal van den Gouv.
Gen. Wicso (1807) en werd 18 Mei 1808, bijna onmid
dellijk na de optreding van Dac-ndels, op zijn verzoek
eervol uit den dienst ontslagen. Gehuwd met eene
dochter van Dc Sundol Roy, brigadier on hoofd over
de gehccle Indische militie, deelde hij in dc onge
nade, waarin deze bij Daendcls viel en moest binnen
24 uur Java verlaten; in Nov. 1810 vertrok hij naar
Nederland en werd daar spoedig in hooge militaire
betrekkingen geplaatst en o. a. 0 Nov. 1814 belast
met de directie der Oost-Indischo militaire zaken.
Bovendien hield hij zich veel bezig met aangelegen
heden van armenverzorging en stichtte o. a. do
Maatschappij van Weldadigheid. Ook vestigde hij de
aandacht van Koning Willem I op zich door dc uit
gave van een werk, getiteld: Ned. bezittingen in
Azië, Amerika en Afrika, in derzclvcr toestand en
aangelegenheid voor dit Rijk wijsgeerig, staathuis
houdkundig en geogvaphisch beschouwd. ’s-Grav.
1818, 2 dln. met atlas. Toen dan ook, naar het oor
deel van den Koning, de toestand der West-Indische
koloniën onbevredigend bleek, werd V. d. Bosch derwaa rts gezonden als Commissaris-Gcnoraal, teneinde
het bestuur aldaar op vasten voet to brengon (1827),
van welke zending hij zich tot grootc tevredenheid
van den Koning wist to kwijten.
In Nederland tcruggokeerd, word hij aanstonds
in eene voor Inclië hoogst belaugrijko aangelegen
heid betrokken. Door den Comm.-Gen. Du Bus do
Gisignies was een rapport ingediend, waarbij een
stolsel van beheer voor Java was ontworpen, steu-

.
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nende op vrijen arbeid en uitgifte van woeste gron
den aan particulieren(ZieDU BUS DEGISIGNIES).
dat met warmte door den Minister van Koloniën
Elout werd ondersteund. Deze stukken werden in
handen van V. d. Bosch gesteld, die in een eerste
rapport zijn gevoelen ontwikkelde, dat in het stelsel
van Du Bus veel aanbevelenswaardigs was, maar
toch reeds op het bezwaar van concurrentie mot den,
naar zijn oordeel goedkooperen, slaven-arbeid wees.
Met medewerking van Elout tot Luitenant-Generaal
Gouvemeur-Generaal van Ncd.-Indië benoemd,
bracht V. d. Bosch een nader rapport uit, waarin die
bezwaren breeder werden uiteengezet en het nemen
van een proef werd ontraden, ook met het oog op
het verlangen van den Koning, dat Indië in staat
zou worden gesteld de voor die kolonie opgenomen
gelden met de interessen ten spoedigste af te lossen.
Naar het oordeel, toen door V. d. Bosch uitgespro
ken, was het stelsel der Compagnie te verkiezen bo
ven dat door Du Bus voorgestaan. Ofschoon V. d.
Bosch uitdrukkelijk aan Elout verklaarde, niet voor
nemens te zijn dwangarbeid van den inlander in te
voeren, begreep deze, dat de plannen van V. d. Bosch
noodwendig daartoe moesten leiden, en nam hij zijn
ontslag als Minister. V. den Bosch kon dus ongehin
derd zijne plannen in Indië ten uitvoer brengen; hij
vertrok naar Indië, voorzien van eene instructie,
waarin hem gelast werd de productie van voor de
Europeesche markt geschikte gewassen op Java op
te voeren tot minstens ƒ 5 per hoofd der bevolking,
en tevens met een Reg. reglement, dat nog met me
dewerking van Elout tot stand was gekomen en
waarin van dwangarbeid geen sprake was.
De hoofdvTUcht zijner werkzaamheid in Indië was
de invoering van het beroemde Cultuurstelsel. Zie
CULTUURSTELSEL. Geruimen tijd stuitte hij
daarbij op tegenstand in den Raad van Indië, waar
van Merkus het hoofd was, en op de min of meer
verborgen tegenwerking van de ambtenaren bij
het binnenl. bestuur. Om deze te o verwinnen, werd
in de eerste plaats uitdrukkelijk geconstateerd,
dat het nieuwe stelsel de volkomen goedkeuring
van den Koning wegdroeg; bovendien werd hij
17 Jan. 1832 benoemd tot Coinmlssarls-Gencraal
over Ned.-Indië en met een uitgebreide macht be
kleed, met het recht om verordeningen uit te vaar
digen, zelfs strijdig met het Reg.-regl. en alle maatre
gelen te treffen, die in den regel slechts door den Ko
ning konden genomen worden. Eerst 27 Juni 1833
werd die waardigheid door hem aanvaard; J, C.
Baud (zie aldaar) was hem reeds den 23en Januari
te voren als vice-president der Indische Regeering
toegevoegd, en trad den 2en Juli d. a. v. als Gouverneur-Generaal ad interim op, terwijl V. d. Bosch
nu alleen de waardigheid van Commissaris-Generaal
bekleedde. Als zoodanig zorgde hij voor do conseSf. „°Ti°inn% Vaiï hf M00r ?em °'^worPen
£d in ^hn V è-t
verkregen had dat
Jan
Z°a Z,Jn’ k'gde,hij 31
SïïJiïdr°, Uaai'
^ Ofschoon de ivoeriil van heV C.df
ITi
stellig wel de belangrijkste aangclegenhekTwas tij
dens het bestuur van V.d. Bosch tot stand f/ekomr*n
hadden ook andere gewichtige gebeurtenissen onder
zijne landvoogdij .plaats. Demons tand van Dino Ne
TdTH -i- koo.t zoo Pgoed ak“cdXen
• d. Bosch trok daarvan partij om de riiken
en Ujokjakarta aanmerkelijk in te krim
meÜr
ÏSÏÏ Gouvemt
gr dgebied m te lijven. (Zie V ORSTENLAN
AN-
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DEN en JAVA. Geschiedenis). Dit alles kon
geschieden zonder dat de rust in het uitgeputte Mid
den-Java werd verstoord; een kleine opstand van
Chineezen, als arbeiders bij de cultures ingevoerd,
werd gemakkelijk bedwongen, evenals een opstand
in Benkoelen, waarbij de assist. res. Knoerle ver
moord werd. Minder gelukkig was V. d. Bosch op Sumatra’s Westkust, waar de oorlog met de Pacfri’s
(Zie PADRI), in 1832 schijnbaar geëindigd, in 1833
weder uitbarstte, en een aanval op Bondjol, door V.
d. Bosch, die zelf op het tooneel van den strijd ver
scheen, gelast, geheel mislukte. Op de Oostkust van
dat eiland werden betrekkingen met Djambi aan
geknoopt en eene sterkte te Moeara Kompeh opge
richt. V. d. Bosch was overigens geen voorstander
van spoedige uitbreiding van het Ned. gezag op de
Buitenbezittingen : hij wilde vooral concentratie
onzer krachten op Java en Sumatra. Door V. d.
Bosch werd eindelijk een defensie-stelsel voor Java
ontworpen en met de invoering daarvan een begin
gemaakt; de geheele uitvoering daarvan heeft nim
mer plaats gehad, daar de kosten te groot en de
resultaten weinig bevredigend bleken.
In Nederland werd V. d. Bosch zeer spoedig (30
Mei 1834) na zijne aankomst tot Minister van Kolo
niën benoemd en zorgde hij, later vooral door Baud
bijgestaan, voor de consequente ontwikkeling van
het door hem ingevoerde stelsel. Ofschoon dat stel
sel voor het moederland rijke vruchten afwierp, ste
gen de eischen, aan de Indische geldmiddelen gedaan
telkens hooger, en zag V. d. Bosch zich genoodzaakt
tot herhaalde leeningen bij de Handelmaatschappij
(zie aldaar) over te gaan. Ofschoon de Tweede Ka
mer vol vertrouwen in zijn beleid toonde, wekte
echter het beheer van de Nederlandschc financiën,
door het kabinet, waarvan hij deel uitmaakte, ge
voerd, meer en meer verzet, totdat eindelijk in 1839
een wetsvoorstel tqt het Iconen van 5(5 millioen gul
den, waarbij de koloniën betrokken waren, door die
Kamer werd verworpen. Dientengevolge trad V. d.
Bosch op 31 Dec. 1839 als Minister van Koloniën af
en werd hij, ter bclooning voor de gewichtige dien
sten,door hem bewezen, tot graaf verheven, nadat hij
reeds in 1835 tot baron geadeld was. Nog cenigen tijd
genoot hij de hem verleende rust, tot hij den 28 Jan.
1844 op den huize Boschlust bij ’s-Gravenhage over
leed. Behalve het bovengenoemde boekwerk ver
scheen nog van zijne hand: Iets over de financiëele
aangelegenheden van het Rijk. ’s-Grav. 1840. —
Onderzoek naar de beginselen, waaraan de bezuini
gingen en hoogere belastingen behooren getoetst te
worden. Met 2 vervolgen. ’s-Grav. 1843—1844, en na
zijn dood: Mijne verrichtingen in fndië: Verslag van
Z. Exc. den Comm.-Gcn. over de jaren 1830—1833
enz. Amst. 1804.
BOSCHPROEFSTATION. Dit instituut werd op
«oer bescheiden schaal opgericht in het begin van
1913, nadat reeds gedurende , enige jaren door den
Dicrist van het Bosch wezen bij de Indische RcgeerinK daar°P was aangedrongen, omdat de onafhan^ van ^ verschillende boschdistricten en
nroeLie3^^11 aangcvangen onderzoekingen en
Innemingen geen voldoend resultaat af wierpen,
Ümtreilt vc;le. kwesties tast men bij het Boschwczcn
^ i” ^ duister’ 8Pcciaal op cultuurgebied, en nic
“dktl "ï
dc
°l"
i - d'°2T h?t beheer van ’» lands bosschcn is te ve
cnJ8en- donder tekort te doen aan de gegevens, we
dfkwT 80m.mi*e Webbeheerders, tengevolge van
\ ff* °P eigen 1,utialief genomen proeven en m
gestelde onderzoekingen, zijn verkregen, is hot toch
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duidelijk, dat alleen dan een behoorlijk resultaat kan
worden bereikt, wanneer eenheid en leiding aan dat
onderzoek worden gegeven en dat systematisch ge
schiedt. Maar behalve hetgeen reeds genoemd werd,
behoort ook het onderzoek naar de technische eigen
schappen der vele houtsoorten, welke zich in ’s Lands
bosschen bevinden, met kracht te worden aange
vangen, teneinde op de resultaten daarvan een rationeele exploitatie te kunnen grondvesten, en een dcrgclijk onderzoek kan slechts in een, van de noodige
werktuigen en instrumenten voorzien, laboratorium
gebeuren. In verband echter met de weinige geld
middelen, welke voor het boschproefstation konden
worden afgezonderd, was liet onmogelijk in alle onder
deden met de onderzoekingswerkzaamheden aan te
vangen. Den houtvester H. A. J. M. Beekman, die
zich tijdens zijn verlof in Europa van de inrichting
der aldaar bestaande boschproefstations op de
hoogte had gesteld, en wien door de Indische Regeering de gelegenheid was geboden ook in Amerika en
in .Japan te bestudeeren, wat er op dit gebied reeds
verricht was, werd de leiding van het Indische
boschproefstation opgedragen. Zooals in het nieuwe
boschreglemcnt van 1914 is vastgelegd, heeft het
boschonderzoek ten doel het oplossen van weten
schappelijke en technische vraagstukken, die zich bij
het boschbehccr voordoen, voorzoovor die oplossing
niet, naar het oordeel van den chef van den Dienst,
b' ‘hoort te worden overgelaten aan het beheers- of
aan het inrichlings-personcel. De, sedert de oprich
ting uitgevoerde, werkzaamheden bestonden in de
eerste plaats in het verzamelen van gegevens om
trent vroeger door verschillende beheerders verrichte
of aangevangen onderzoekingen, terwijl een onder
zoek naar den invloed van het bosch op den kring
loop van het water (hydrologische on klimatologi
sche invloed van boschgcbieden) naar do cultuurmethoden en naar de eigenschappen van diverse
houtsoorten werd ingeleid en bovendien een onder
zoek werd gedaan naar dc meest bruikbare methode
van boom- en opstands-metingen (zie „Mededeclingen van hel Proefstation van het Bw” n° 1).
Het onderzoek naar den bijgroci van djatiplantsoenen bij verschillende uitdunnings-graden en me
thoden, vroeger door den algemccnen Dienst itigcleid, werd voortgezet. Hoewel sedert den korten
duur van het bestaan van het boschproefstation nog
slechts weinig directe resultaten zijn verkregen, zoo
is desniettemin door het thans reeds geleverde werk
duidelijker nog dan verwacht kon worden, gebleken,
dat dit instituut voorziet in een zeer dringende be
hoefte.
BOSCHWEZEN. De uitgestrektc eilanden van den
Nederlandsch-Indischen archipel zijn nog over een
groot gedeelte hunner oppervlakte met bosschen
overdekt. Toch is die oppervlakte bosch in vergelij
king met de oppervlakte der niet beboschte terreinen
volstrekt niet zoo groot als over het algemeen veron
dersteld wordt. Java b. v. b. behoort tot de boschar,ne landen; op dat eiland zijn circa 080000 H.A.
djatibosschen en een miljoen H.A. in stand te hou
den wildhoulbosschen, (Zie WILDHOUTBOSSCJIEN) wat slechts 13% der totale oppervlakte is.
ergelijkt men daarmede de analoge procentische
Ine/™ van eenig° Europeeschc landen, dan blijkt die
r'io/) Vau ^ava vrij gering lo zijn. Finl nd b.v.b. heeft
,' /o bosch, Zweden 48%, Rusland 37% en Duitsch( ^b%; Nederland is nog boscharmer dan Java
bo8ch^t^%
Ook *n de Buitenbezittingen is de
voorraad, hoewel over hot algemeen bi langrijker dan op Java, in geenen deele van dien aard, dat
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daarin aanleiding mag worden gevonden tot de voor
stelling dat hij schier onuitputtelijk is, zooals die in
enkele geschriften gegeven is. Het eerste werk, dat
dan ook omstreeks 1910 — toen met het boschbcheer
in de bezittingen buiten Java en Madoera een begin
werd gemaakt — onder de oogen werd gezien, was in
de streken, waar de uitroeiing der bosschen met het
oog op den lij'drologischon en den klimatologischen
toestand-onrustbarend was geworden, terreinen aan
te wijzon, waarop de bosschen in stand moesten wor
den gehouden. Dit geschiedde o. ra. in enkele gewes
ten van Sumatra en daarmede wordt thans geleide
lijk voortgegaan. De eigenaardige opvatting, welke
hecrscht over dc uitgestrektheid der bosschen in on
ze Oost-Indische koloniën wordt vermoedelijk in de
hand gewerkt door de omstandigheid, dat tijdelijk
aan den landbouw dienstbaar gemaakte gronden,
welke gedurende eenige jaren braak hebben gelegen
en nog niet al te zeer met alang-alang zijn doorwoekerd, meestal cene boschvegetatie vertoonen, welke
in verband met den vluggen plantengroei in de tro
pen al heel spoedig op een afstand aan opgaand
bosch doet denken. Maar niet alleen zou het onjuist
zijn dergelijkc terreinen onder dc bosschen te rang
schikken, omdat er feitelijk geen bruikbaar hout op
voorkomt, maar ook omdat na kortoren of langeren
tijd opnieuw tot ontginning wordt overgegaan, en
dan wat bosch leek, weer lijdelijk akker wordt. Deze
z.g.n. ladang- of hoemah-bouw komt zeer veelvuldig
voor, niet alleen in de Buitenbezittingen maar ook
op Java, en waar daaraan geen paal en perk wordt
gesteld, schrijdt hij steeds verder voort. Behalve dat
hierdoor de bosschen met algeheclc vernieling wor
den bedreigd, is bovendien deze extensieve wijze der
uitoefening van het landbouwbedrijf een bewijs dat
in de streken, waar ze voorkomt, de ontwikkeling
van dat bedrijf nog op zeer lagen trap staat, zoodat
het in meer dan een opzicht van het hoogste belang
is, met die toestanden to breken. Het staken van dit
roofbouwsysteem toch zal niet alleen het uitroeien
der bosschen verminderen, maar tevens den Inlan
der nopen tot de beoefening van een intensief land
bouwbedrijf.
Het beheer van ’s Lands bosschen heeft zich aan
vankelijk bepaald tot Java en wel speciaal tot do
djatibosseken op dat eiland. Java heeft, wat ontwik
keling van economische toestanden betreft, altijd
oen voorsprong gehad op do andere eilanden onzer
Oost Indische koloniën, zoodat daarin wel de hoofd
reden dezer aanvankelijke beperking mag gezocht
worden, maar bovendien is het djatihout zoo supe
rieur voor verschillende gebruiksdoeleinden, dat hot
geen verwondering kan wekken,dat aan do bosschen,
welke geheel of grootendcels uit deze houtsoort be
staan, en welke bijna uitsluitend op Java voorko
men (Zie DJATI) .allereerst de aandacht werd ge
wijd. Daar kwam nog bij, dat in vroegere tijden de
bergen nog dicht bewoud waren, en de sawah-oppervlakte, in vergelijking met thans, gering was, zoodat
geen maatregelen behoefden genomen te worden om
cene te ver schrijdende ontginning van bergbosschen,
welke de sawahbovloeiing in gevaar zou hebben kun
nen brengen, reeds dadelijk tegen te gaan. Maar ook
de vraag naar hout was toen nog gering, zoodat ook
uit het oogpunt van houtvoorziening aan dc wildhoutbossehen nog maar weinig waarde werd toege
kend. Dit alles is sedert veranderd. Met de toe
neming van het gebruik van staal in dc bouwindustrie nam do vraag naar bouwhout niet af, zooals ver
ondersteld werd, maar nam die inmiddels hand over
hand toe, en ook door uitroeiing van bosschen elders
25
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werd de waarde der djati- en der wildhout bosschen
in onze koloniën gaandeweg hooger. Een cn ander
leidde er toe do bemoeiingen van den dienst van het
Boschwezen ook langzamerhand meer in de richting
der wildhout bosschen te sturen, aanvankelijk alleen
op Java. maar later ook in de Buitenbezittingen, en
zoo werd, na eene mislukte wildhoutexploitatie in
het laatste decennium van de negentiende eeuw, in
Palembang, cn eenige voorloopige algemeene onder
zoekingen in de eilanden buiten Java, in 1910 de
grondslag gelegd voor een meer geregeld beheer van
het boschgebied in de Buitenbezittingen in den vorm
van een onderzoek naar de bebossching en de ge
steldheid der bosschen in die bezittingen. Op dat
onderzoek werd een werkplan gebaseerd, dat sedert
zij het ook, in verband met de groote uitgestrektheid
der Buitenbezittingen, in matig tempo, consequent
wordt doorgevoerd.
Intusschen is voor het Boschwezen het beheer der
over een groot deel van Java verspreide djatibosschen tot nu toe hoofdzaak gebleven.
Eeuwen lang waren de djatibossclien aan ruwe
behandeling en schromelijke vernieling prijs gege
ven, vooral in den tijd, toen de Oost-Indische Com
pagnie op Java haar gezag voerde. Eene maar cenigzins geregelde exploitatie had toen volstrekt niet
plaats. De Compagnie zag in de djatibosschen slechts
den grooten houtstapel, waarvan hare pakhuizen,
gebouwen, werven en vaartuigen moesten worden
gebouwd, loutere exploitatie dus, zonder dat iets
werd gedaan om ze ook voor de toekomst in stand te
houden. De djatibosschen deelden toen in het stelsel
der contingenten, die door de inlandsche hoofden (de
regenten) moesten worden opgebracht. Deze lieten
de in den omtrek der bosschen gevestigde bevolking
de houtwerken kappen, welke de Compagnie ter
voorziening in hare velerlei behoeften noodig had.
Daarvoor werden zooveel mogelijk de ingezetenen
van bepaalde desa's afgezonderd, die zich geheel
daaraan wijdden en dan van andere contingenten
werden vrijgesteld. Het aankappen en het uitslepen
der houtwerken werd blandong genoemd en de Java
nen, die men daartoe in gedwongen dienst bezigde:
blandongvolk. De eischen der Compagnie waren zeer
hoog; voor elk regentschap of district was de hoe
veelheid der te leveren houtwerken vastgesteld;
eenig toezicht bij de houtvellingen bestond echter
niet. De bevolking kapte, waar haar dit voor de levering het gemakkelijkst viel, en niemand bekommer
de zich om de verwoestingen, die door zulk een ordeloozen aankap werden aangericht. Bovendien was
aan Chineezen het kappen van hout voor de kust
vaart toegestaan, hetgeen vooral plaats had in de
daarvoor gunstig gelegen djatibosschen van Rcmhaog- Zulks bedroeg nog veel meer dan de hoeveel
heid, welke aan de Compagnie geleverd werd. De
kust was omzoomd met allerlei op Java gebouwde
handelsvaartuigen en deze werden, zoowel als ruw
timmerhout, dikwijls naar afgelegen markten verzonden om aldaar verkocht te worden.
Do noodlottige gevolgen deden zich spoedig ge
voelen. Was vroeger een groot deel der Noordkust
van Java als het ware overdekt met kostbare djati
bosschen, in de tweede helft der achttiende eeuw
waren de meest genaakbare bosschen reeds bijna ge
heel uitgeput. Het kappen cn slepen moest al dieper
en dieper landwaarts-in geschieden. Het hout-contingent werd daardoor hoe langer hoe drukkender
voor do bevolking. Het blandongvolk en do veesta
pel verkeerden dan ook in den ellendigsten toestand.
Daarentegen trokken de residenten uit de bosschen
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aanzienlijke inkomsten. Wel werd ook reeds op het
laatst der achttiende eeuw herhaaldelijk op het ver
val der djatibossclien gewezen, maar afdoende maat
regelen om de verdere vernieling te stuiten werden
niet genomen.
Toen de Nederlandsch-Oost-Indische Compagnie
werd opgeheven en de koloniën bezittingen werden
van den Staat, heeft de Regeering de djatibossclien,
die niet eigendom van gemeenten of particulieren
waren, tot Staatsdomein verklaard. Aanvankelijk
bleven daarvan nog uitgesloten de djatibossclien in
het toen nog zoo uitgestrekte rijk van den Soesoehoenan van Soerakarta en dat van den Sultan van
Djokjakarta. Bij tractaat van 1812 werd echter over
eengekomen, dat liet Gouvernement het recht had
om de djatiboomen in de Vorstenlandsche djati bosschen ten eigen bate te kappen, maar dat daardoor
geen zakelijk recht op den grond ontstond. Deze toe
stand bestaat thans nog, hoewel intusschen nader
werd overeengekomen in 1898, dat de leeggekaptc
terreinen opnieuw van Gouverncmcntswege worden
beplant. Aangezien eenige boschgedcelten in Soera
karta deel uitmaken van houtvesterijen, worden
thans pogingen gedaan om hel recht op de wildhoutboomen van den Soesoehoenan af te koopen, daar
de houtskoolbranderijen en de vernieling van het
wildhout over het algemeen een behoorlijk beheer der
bosschen uitsluiten. In een artikel, voorkomende in
Deel III van het boschbouwkundig tijdschrift
Ttclona, getiteld „Rechtstoestand van de djatibosschen in de Residentie Soerakarta” heeft de inspec
teur van het Boschwezen W. H. Fock uiteengezet,
welke rechten en welke verplichtingen het Gouver
nement ten opzichte dezer bosschen heeft. In Djok
jakarta is eene regeling getroffen ten aanzien van de
Goenoeng-kidoclsche djatibossclien, welke tot het
boschdistrict Kedo.e-Djpkjnkarla belmoren, hierop
neerkomende, dal de Sultan het beheer van die I
sclien en de beschikking over het hout aan het Ne
derlandsch-Indische Gouvernement overlaat, met
dien verstande, dat de helft van de bruto-opbrengst
aan den Sultan wordt uitgekeerd. De overige djatibosschen in Djokjakarta zijn van weinig beteekenis;
zo worden volgens een contract van 1819 door den
Sultan beheerd en geëxploiteerd en zijn vrijwel ge
heel verwoest.
Thans terugkomende op het beheer der eigenlijke
domcinbosschen, zoo moet worden geconstateerd,
dat dit in het begin der negentiende eeuw nog zeer
voel te wenschen overliet. Eerst onder het bestuur
van den maarschalk Daendels werden vele verbete
ringen ingevoerd. Hij bracht het beheer der bosschen
op een geheel nieuwen voeten verbeterde daarbij het
lot van het blandongvolk. De houtcontingenten der
inlandsche hoofden werden afgeschaft; de adminis
tratie en het beheer der bosschen werden aan de resi
denten ontnomen en opgedragen aan een Inspecteurgcneraal, bijgestaan door een secretaris en fiscaal, cn
onder zich hebbende een college van administratie,
bestaande uit een president en vier leden, met een
secretaris, tevens functie doende van fiskaal. Do
zetel dezer directie was te Semarang gevestigd. Aan
ieder lid werd het beheer aangewezen van eenige
boschdistricten, die te zamen een bosch-departemcnt
vormden. De leden voerden het bevel over de europeesehe „boschgangers” of houtvesters, en over do
tot die districten behoorendc blandongs. Het door
die regeling aan het gezag der residenten en regenten
onttrokken blandongvolk ontving vrijdom van allo
andere heeredionsten, genoegzame rijstvelden, on ge
durende zijn verblijf op de kapplaatsen pc-r man
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éón kali rijst daags, cene bepaalde hoeveelheid zout
en ceno nauwgezette betaling voor de geleverde
houtwerken volgens een bepaald tarief. Zij moesten
echter het trekvee zelf leveren. De werkzaamheden
in de bosschcn, die van Februari tot November aan
hielden, werden bij afwisseling door de helft van het
blandongvolk verricht. De uitgekapte bosschen wer
den weder met djatipitten beplant en ook nieuwe
djatibosschen werden aangelegd. Op den verkoop
van djatihout werden zeer beperkende bepalingen
gestild. Particulieren konden bij het Gouvernement
houi werken koopen tegen bij tarief bepaalde prijzen,
Andere gelegenheid om zich van het benoodigde
hout te voorzien bestond er niet. Behalve talrijke
kleinere verzamelplaatsen waren er houtstapelplaatscn te Soerabaja, Grisee, Rerabang,Djoewana,
Scmarang, Pekalongan, Tegal, CheriboiTerfThdramajoo.
VVi 1 had deze door Dacndels tot stand gebrachte,
regiling van het Boschwczen ook hare gebreken
vooral om het omslachtig en kostbaar beheer en het
al te ver gedreven monopoliestelsel, waaronder
vooral de inlandschc scheepsbouw gebukt ging,
maar door mildere bepalingen omtrent het verstrek
ken van hout en eenige vereenvoudiging in de admi
nistratie hadden de gebreken in deze inrichting der
boschhuishouding allengs kunnen verminderd wor
den, en zou deze regeling dan tot eene geleidelijke
verbetering der djatibosschen hebben geleid. Het
daarop gevolgde Engelsche tusschcnbestuur was
echter het Boschwczen weder niet ten zegen. Raffles
begreep nog meer voordoden van de bosschen te
moeten trekken. Hij vaardigde een nieuw reglement
voor het Bosch-departcment uit, waarbij het be
stuur op veel spaarzamer voet werd ingericht. De be
trekking van Inspcetcur-gcncraal en de administra
tie der houtbosschen met haro vier departementen
werd ingetrokken en een Superintendent aangcsteld,
wiens functiën zich echter alleen bepaalden tot de
aan djatibosschen zoo rijke residentie Rembang. In
de overige residentiën werden de bosschen met de
blandongs weder onder het bestuur der residenten
gesteld. Er werd bepaald, dat men bij voorkeur uit
Rembang al het noodige hout zou trekken. Het blan
dongvolk ontving geenc betaling meer, maar het
loon voor kappen en slepen werd verrekend in min
dering der verschuldigde landrente. De groote hoe
veelheden hout oj) de stapelplaatsen werden tegen
veel lagere prijzen van de hand gezet. Ook werd veel
scheepstimmerhout naar Bengalen uitgevoerd. Voor
personen, die zich met den scheepsbouw bezig hiel
den, werd liet bekomen van het noodige hout gomakkelijker gemaakt, door hun te vergunnen dit in allo
bosschen tot op 12 mijlen van het strand to vellen,
tegen betaling van een 'klein gedeelte der waarde.
Hierdoor worden die bosschen weder niet weinig ge
havend.
Gaat men nu vervolgens de geschiedenis na vnn
het beheer en de exploitatie der djatibosschen vanaf
het jaar 1810, toen do koloniën weder overgingen
aan den Nedorlandschcn Staat, zoo blijkt het, dat de
verschillende richtingen in ons koloniaal beheer ge
durende den loop der vorige eeuw nog langen tijd
van grooten invloed bleven op de behandeling dier
bosschen. Zag de Staat zich ten opzichte dor djati
bosschen voor eene moeilijke taak goplaatst, voor
een onderwerp dat ten volle eene deskundige rege
ling vercischte en waarmede men uit den aard dor
zaak ook in het moederland weinig vertrouwd was,
zoo valt het toch niet te ontkennen, dat bijkomende
omstandigheden maar al te zeer haar noodlottigon
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invloed op de djatibosschen deden gelden. Door de
Commisarissen-Generaal werd in het jaar 1819 eene
reorganisatie van het gchecle Boschwczen ingevoerd,
waarbij liet algemeen beheerder bosschen werd opge
dragen aan eene Directie der Houtbosschen, be
staande uit een directeur, twee inspecteurs en een
secretaris, met het noodige ondergeschikte personeel.
De betrekking van directeur der Houtbosschen was
vercenigd met die van resident van Rembang, het
voornaamste gewest der djatibosschen. Met het bij
zonder beheer der bosschen werden, onder toezicht
der direct ie, de residenten belast, die in de uitoefening
van dit gedeelte hunner plichten op eene doelmatige
wijze gebruik moesten maken van de aan hen onder
geschikte assistent-residenten en opzieners der lan
delijke inkomsten. In verscheidene residentiën
worden nog europeesche boschopzicners, inlandschc
boschhoofdcn, schrijvers en boschwachters aange
steld. Evenals vroeger waren de blandongs verplicht
bij afwisseling, gedurende acht maanden van het
jaar, alle werkzaamheden in de bosschen te ver
richten, waaronder ook het aanplanten en het ma
ken van sleepwegen, alsmede de levering hunner
buffels of andere trekdieren daartoe. Zij werden be
taald door afstand van rijstvelden, terwijl de kap
pers en slepers bovendien eene dagelijksche verstrek
king van rijst en zout ontvingen. Later werd ech
ter allengs weder landrente geheven, en daarvoor
een karig dagloon in de plaats gesteld.
Deze regeling van het Boschbcheer had echter
geen langdurig bestaan. De bezuinigingsmaatrege
len, door het Opperbestuur in 1S25 bevolen, deden
den Commissaris-Generaal Du Bus de Gisignics de
afzonderlijke Bosch-directio weder intrekken en hare
archieven naar do algemeene bureaux te Batavia
overbrengen. Het beheer en toezicht over de bos
schen en stapelplaatsen werd aan de residenten op
gedragen, aan wie daarvoor nog eenige mindere
boschhoofden bleven toegevoegd, terwijl het alge
meen beheer gorangschikt werd onder de attributen
van den directeur van ’s Lands producten en civiele
magazijnen. In het jaar 1829 werd een reglement
voor het beheer der bosschen, het aanplanten, voortkweeken en vellen van djatihout vastgesteld, waar
bij o. a. voor het eerst perceelsgewijze aankap werd
voorgeschreven. Dit uitvoerige reglement, dat inder
daad veel goeds bevatte, kon echter weinig worden
nagelcefd, daar de hoofden van gewestelijk bestuur,
reeds ovcrladen mot arbeid, ook de noodige kennis
van zaken en voorlichting misten om op do boschwerkzaamheden behoorlijk het oog to houden. Zij
beschouwden het beheer der bosschen als een last
post, waaraan zij zich zoo weinig mogelijk lieten gclegon liggen.
Toen een jaar later, in 1830, de Gouvcrneur-Generaal Van don Bosch het stelsel van cultures invoerde,
raakten de voor het boschbcheer vastgcstelde bepa
lingen ook van zelf op den achtergrond. Do opvol
ging van de mcesto dier bepalingen was letterlijk
onmogelijk tegenover de eischcu van het cultuur
stelsel. Met den meesten spoed moesten suikerfabrie
ken verrijzen, waarvoor verbazende hoeveelheden
hout werden gekapt, zoowel voor het bouwen dier
fabrieken mot dorzolvor loodsen en woningen, als tot
bekomen van het noodige brandhout. Ook do op
richting van vele indigo-fabricken en later, vooral in
Rembang, van tabaksondernemingen, droeg aan
zienlijk tot de vernieling der djatibosschen by.
Dc belangrijke verdedigingswerken, welko tijdens
en na don Java-oorlog werden gebouwd, b nevens
talrijke andere openbare werken vorderden ook ont-
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zaglijke hoeveelheden hout, hetwelk, zonder behoor
lijk toezicht, op verkwistende wijze werd geveld.
Geheele bosschen verdwonen of werden althans zoo
danig gehavend, dat zij voor geregelde houtvellingen
niet meer in aanmerking konden komen. De bij het
reglement van 1S29 voorgeschreven perceelsgewijze
aankap maakte overal plaats voor den aankap op
eisch, waarbij in het wilde boomen werden geveld,
waaruit men houtwerken van de aangegeven afme
tingen dacht te bekomen. Bleek het dan, dat de ge
kapte boomen niet aan den gestelden eisch konden
voldoen, zoo werden andere geveld, terwijl in andere
gevallen weder zware boomen tot houtwerken van
kleine afmetingen werden verkapt. Van ongeloofe
lijke afstanden moest ten slotte het hout worden aan
gevoerd.
In het jaar 1832 werd het beheer van en het toe
zicht op de bosschen gebracht onder den Directeur
der cultures, waarna in het jaar 1S3G de, toen onder
dien hoofdambtenaar aangcstelde, inspecteurs der
cultures ook met het opzicht op de houtbosschcn
werden belast. Intusschen bleef het met de djati-bosschen even treurig gesteld. Het gouvernement stelde
bepalingen vast en gelastte controle, maar de midde
len daartoe ontbraken./
Eindelijk begon de Regeering in te zien, dat geen
middelen tot verbetering zouden baten, zoolang men
deskundigen miste, die de noodige voorlichting kon
den geven en met de uitvoering belast werden. In
het jaar 1849 werden voorloopig een paar Duitsche
boschbouwkundigen in de djatibosschen van Rem
bang aangesteld, en vervolgens vanaf het jaarT857
geregeld wetenschappelijk gevormde boschambtenaren uit Nederland gezonden. In het jaar 1858 werd
een inspecteur voor liet Boschwczen aangesteld.
Het oude blandongstelsel bleef nog geruimen tijd
in werking. De vernieling der djatibosschen had
achtereenvolgens in vele residentiën opgehouden,
maar in Rembang en, op veel kleiner schaal, in Madioen bleef ze nog voortduren. Evenwel werd toch in
de behandeling der djatibosschen veel verbetering
gebracht. De houtvellingen werden zooveel mogelijk
op eenige plaatsen geconcentreerd, geregelde per
ceelsgewijze aankap werd weder ingevoerd, de uit ge
kapte perceelen werden opnieuw met djati bezaaid,
de sleepwegen werden verbeterd en nieuwe wegen
•werden aangelegd, en vooral ook op de bewerking
van het gevelde hout, dat hoofdzakelijk voor den
scheepsbouw diende, werd goed toezicht gehouden.
Op elke kapplaats waren een inlandsch boschhoofd,
met den naam van demang blandong, en een paar
boschwachters gevestigd. Later werden hieraan nog
europcesehe opzieners toegevoegd. De blandongwerkzaamheden in Rembang waren in twee tijdper
ken van het jaar verdeeld, namelijk liet tijdperk van
aankap, uitsleep en af voer naar de rivieren, hetwelk
aanhield van 1° Mei (somtijds 1° April) tot ultimo
November, en het tijdperk van vlotten, tijdens den
west-moesson, van December tot Maart of April. Het
werkvolk werd op den ouden voet in dagloon be
taald, namelijk een kapper met 10 duiten (81/.., cen
ten), en een ploeghoofd over 25 man of 25 span trek
dieren met 20 duiten (IG’/z centen). Bovendien ge
noot ieder hoofd, kapper en drijver van een span
trekdieren, waarvoor 25 duiten (21 centen) werd be
taald, daags lx/4 kati rijst en x/10 kati zout. Op elke
geregelde kapplaats waren J00 tot 300 kappers en
100 tot 300, soms zelfs 400 spannen trekdieren werkzaam. Het werkvolk werd door de districtshoofden,
dikwijls van zeer afgelegen streken, opgeroepen en
om de vijftien dagen verwisseld, zoo voor het werk

in dc bossclicn als voor liet maken der vlotten. In do
maand December begon het vlotten van het hout
langs de onderscheidene rivieren naar de eigenlijke
houtstapelplaatsen; zoo werd al het hout, dat naar
dc Solo-rivier on hare zijrivieren was gebracht, naar
’s lands groote stapelplaats te Boenga, in de residentie Soorabaja, vervoerd. De vlotters ontvingen geen'
dagloon, maar eeno bepaalde betaling en verstrek
king van rijst en zout voor de gehcelc reis. De vlothoofden echter, genoten per dag 100 duiten (83,/2
centen). Vlotters en hoofden ontvingen bovendien
nog eene premie, wanneer hunne vlotten behoorlijk
óverkwamen.
Er gingen intusschen gestadig meer stemmen op
tegen het behoud van het blandongstelsel, al was de
druk voor dc bevolking ook niet meer zoo zwaar als
voorheen. De meest drukkende diensten der blandongs bestonden nog in het leveren van trekdieren,
die veel onder het bosehwerk leden, en in het opko
men der koelies voor het samenstellen der houtvlot
ten in den tijd, dat de rijstvelden moesten bewerkt
worden. Het daarbij door de Regeering zoo zeer ge
handhaafde monopolie over het djatihout werkte
ook zeer belemmerend op alle takken van nijverheid.
Overal bestond gebrek aan hout. De Regeering kapte
voor hare eigen behoeften, maar voor particulieren
bestond geen middel om zich van hot noodige hout
te voorzien.Wel werden ondershands aaneenige per
sonen zoogenaamde houtcontracten uitgegeven,
houtvellingen die dc gelegenheid moesten aanbieden
om djatihout te kunnen verkrijgen, en tevens om bij
te dragen in de behoeften voor ’s Lands dienst, maar
die contracten strekten toch hoofdzakelijk tot groot
voordeel van de weinigen, die daarmede werden be
gunstigd, De particuliere nijverheid werd daarmede
weinig of niet gebaat, het djatihout bleef zeer hoog in
prijs.
Sedert jaren was intusschen een plan tot eene be
hoorlijke organisatie van het Boschwczen bij het In
disch bestuur in overweging en allengs vond die aan
gelegenheid ook een krachtigcn steun bij het Opper
bestuur. In het begin van het jaar 18<»0 werd aan
eene commissie, bestaande uit een inspecteur van
het Boschwczen, een inspecteur der cultures en een
rechterlijk ambtenaar, opgedragen een reglement
voor het beheer en de exploitatie der houtbosschcn
op Java en Madoera en al wat daarop betrekking
bad, te ontwerpen. Ongeveer tegelijkertijd werd
door eene daarvoor aangewezen commissie begon
nen met het opneracn en in kaart brengen der djatibosschen. Nog jaren verliepen echter alvorens werd
beslist omtrent de vraag: Welke v/eg moest worden
ingeslagen om dc exploitatie der djatibosschen het
meest te doen beantwoorden aan het belang van den
«Staat en de bevolking. Eindelijk, in 18G4, besloot do
Regeering het stelsel van Staals-cxploitatie der
djatibosschen geheel te laten varen en daarvoor de
particuliere ondernemingsgeest ,met onbeperkte
mededinging, in te roepen. In het jaar 1805 werd het
nieuwe reglement voor het beheer en de exploitatie
der houtbosschcn van den Lande op Java en Madoora afgekondigd, waarbij de bossclicn werden ver
deeld in: Je onder geregeld beheer gebrachte djatibossclicn, bestemd voor eene geregelde perceelsge
wijze oxploilatie, 2e niet onder geregeld beheer ge
brachte djatibosschen, niet bestemd voor eene gere
gelde exploitatie, maar om te strekken ter voorzioning in dc plaatselijko behoeften aan hout voor den
Lando en de inlandsche bevolking, en 3c wildhoutbosschcn.
Op ultimo van het jaar 18G5 hielden eindelijk de
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blandongdiensten geheel op. Daarmede was met een
een afzonderlijk „Reglement voor den dienst van het
belangrijk overblijfsel van het Indische dwangstclsel
Boschwezcn op Java en Madoera” (bij verkorting
gebroken.
dienstreglement genoemd) vastgesteld bij GouverIn November van het jaar 1865 had te Rembang nementsbesluit van 9 Februari 1897 No. 21, werd do
do eerste opcnbai'e aanbesteding plaats voor de organisatie van den dienst vastgelegd en aangegeexploitatio van twee djatibosch-perceelen, waarop ven hoe, ter verzekering van de goede werking der
geleidelijk meerdere volgden. In al die exploitatie- bepalingen van het bosehreglement, aan de voor
contracten werd eene geregelde perceelsgewijze schriften daarvan uitvoering behoorde te worden
veiling bepaald en eene behoorlijke schoonmaak der
gegeven.
uitgekapte perceelen voorgeschreven. Tijdens de
In dit reglement van 1S97 kwam do boschinrichcxploitatio in blandongdienst waren steeds ter velting voor het eerst tot haar recht en daarin vinden we
ling boschpcrceelen gekozen van goede hoedanig- dan ook de noodigc bepalingen betrekking hebbend
heid, waaruit eene belangrijke hoeveelheid hout op de vorming van houtvesterijen; de boschpolitiekon worden verkregen. Alleen de goedo djatibos- beambten werden weder gesteld onder de directe
schen werden gekapt, maar do schrale, meerendeels bevelen der ambtenaren van het ^oschwezen, iets,
vroeger reeds uitgekapte bosschcn bleven staan. wat weliswaar oorspronkelijk ook was voorgesclireDc reorganisatie van 1S65 moest ook hierin ver- ven in het bosehreglement van 1874,maar wat in 1882
andering brengen. De slechte bosschen moesten veranderd werd door de boschpolitie ondergeschikt
allengs weder in goede djatibosschen worden her- te maken aan de Bestuursambtenaren. Het regieschapen, en dit was alleen mogelijk door ze ook gere- ment van 1897 verschilt overigens ten opzichte van
geld geheel leeg te kappen en op nieuw te beplanten. het vorige van 1S74 vrij belangrijk op het gebied der
Daarom besteedde de Regcering ook zulke perceelen exploitatie. Was toch nog in dat van 1874 de exuit, die weinig anders dan brandhout opleverdcn.
ploitatic door tusschenkomst der particuliere ïndusDe ervaring leerde intusschen, dat het reglement tric verplichtend gesteld, en was het op grond van de
van 1865 nog vrij belangrijke gebreken bevatte. De daarin vervatte bepalingen, onder zekere omstandigdaarin aangenomen splitsing tusschen wel- en niet heden, alleen mogelijk de uitdunning en de zuivering
onder geregeld beheer gebrachte djatibosschen bleek na machtiging van den resident in eigen beheer en in
maar al te zeer tot den ondergang der laatste te lei- vrijen arbeid te doen uitvoeren, tegen afstand van
den. Voorts werd geklaagd over al te beperkende het daardoor te verkrijgen hout dan wel in daghuur,
bepalingen omtrent de voorziening in de behoefte zoo werd in het reglement van 1897 de Gouverneur
aan hout voor de inlandsche bevolking, zoo voor Generaal bevoegd verklaard machtiging te verleenen
huishouw als voor de inlandsche scheepvaart, ge- tot geregelde exploitatie in eigen beheer, indien do
reedschappen, brandstof enz. Deze en nog meer ande- aanbestedingen der perceelen herhaaldelijk waren
re gebreken en leemten leidden tot herziening van
mislukt, terwijl als vaste regel werd aangenomen, dat
dat reglement, waarop bij Koloniale ordonnantie de uitdunning steeds in eigen beheer zou geschieden,
van .14 April 1874 (Indisch Staatsblad N° 110) een Ook de bepaling, dat do Directeur van Binnen*
nieuw reglement werd vastgesteld, dat op den laten landsch Bestuur bevoegd werd verklaard, onder bcMci van het jaar 1875 in werking trad. Bij dit regie- paalde omstandigheden, machtiging te verleenen tot
ment waren als hoofdbeginselen aangenomen:
de zuivering der bosschen in eigen beheer, was weder
1c de bosschen worden onderscheiden in djati- en
eene schrede nader tot de, zij het ook in anderen vorm
wildhout-bosschen;
vóór 1864 bestaan hebbende, Staatsexploitatie. Het
2C de djati-bosschen (met uitzondering van die bestek dezer bespreking laat niet toe over de verde- v
in de Vorstenlanden, waarover de Regcering slechts re verschillen tusschen de reglementen van 1S74 en
eene beperkte beschikking heeft) staan alle onder van 1897 in détails tc treden; de kwestie der voort
geregeld beheer, de wildhout-bosschen gedeeltelijk; schrijdende Staatsexploitatie werd hier echter eenig3C de exploitatie der djati-bosschcn geschiedt, zins naar voren gebracht, omdat de boschpolitiek in
zooals ook reeds in het reglement van 1865 was be- het laatste decennium zich zoo bij herhaling op dit
paald, door middel van de particuliere industrie op terrein bewogen heeft. In dagbladen en tijdschriften
tweeërlei wijzen:
werd het belang dor Staats-boschexploitatie meer
ee met vrije beschikking over het hout door den malen overtuigend bepleit, en de meest krachtige
ondernemer, tegen betaling van eene overeen- tegenstand van de zijde der houtcontractanlen, die
gekomen som; of
do winsten van ’s Lands bosschen, welke aan de gcb. met levering van het hout aan het gouvernemeenschap toekomen, grootendeels verslonden,
ment, tegen betaling aan den ondernemer van heeft niet kunnen beletten, dat het Opperbestuur do
een bepaald bedrag voor kap-, sleep- en ver- groote voordcelen der Staats- boven particulicrevoerloon per kubieken meter.
boschexploitalio op Java in beginsel heeft erkend,
De toewijzing van een bosch ter exploitatie ge- zoodat* thans de geregelde aankap in eigen beheer dien
schicddc na openbare inschrijving. Door de boschdoor tusschenkomst van de particuliere industrie
ambtenaren werden minimumprijzen bepaald, bereeds overtreft.
neden welke de bosschen niet werden afgestaan.
Inmiddels was in 1905, het Departement van
Het „Reglement voor het beheer en de exploitatio
Landbouw (later Dept. v. Landbouw, Nijverheid en
der bosschen van den Lande op Java en Madoera”
Handel) opgericht, en werd de dienst van het Boschvan 1874 werd gewijzigd bij do ordonnanties van 18
wezen, welke van af 1866, toon do directie der cultuN Mei 1875 (Staatsblad No. 119), van 20 Mei 1882
ros was opgehoven, onder het Departement van Bin(Staatsblad No. 149) en van 21 November 1894 nenlandsoh Bestuur had geressorteerd, aan het
(Staatsblad No. 245) en ten slotte vervangen door
nieuw opgcrichtc Departement toegevoegd,
het bij Koloniale ordonnantie van 9 Februari 1897
Het bosehreglement van 1897, gewijzigd bij Kol.
(Staatsblad No. 61) vast gestélde „Reglement voor
ordonnanties van 27 Mei 1901 (lnd. Stb. No. 20S),
het beheer der bosschen van den Lande op Java en van 12 April 1902 (lnd. Stb. No. 109), van 19 Mei
Madoera”, welk reglement (bij verkorting genoemd 1903 (lnd. Stb. No. 219), van 19 Mei 1904 (lnd. Stb
bosehreglement) op 1 Juli 1897 in werking trad. In
No. 256), van 11 Januari 1905, (lnd. Stb. No. 40), en
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van <>G April 1907 (Ind. Stb. No. 232). heeft geen lang
bcsuim gehad; bij Kol. ordonnantie van 30 Juli
1913 (Ind Stb No 495) werd wederom een nieuw
boschrcglement vastgesteld voor Java en Madoera,
terwijl het daarbij behoorende dienstreglement, vastgesteld bij Gouvememcnts Besluit van 30 Juli 1913
/No 49 (Bijblad.'No.JOOlIyoor geheel Nederlandsch
/ Indië vin toepassing werd verklaard. Dit thans
/
vigecrende „Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera” trad
op 1 Januari 1914 in werking en onderscheidt zich
van het voorafgaande op het punt der exploitatie
voornamelijk hierdoor, dat in het betreffende artikel thans voorkomt: „De geregelde exploitatie geschiedt hetzij in eigen beheer, hetzij door tusschenkomst van aannemers”. Bovendien werd ten aanzien van de met particuliere exploitanten te sluiten overeenkomsten gebroken met het beginsel, dat
die zouden kunnen worden gesloten ten behoeve van
houtleveringen aan het Gouvernement,
De concept voorwaarden, waarop de thans voortdurend in beteekenis afnemende, exploitatie van
Js Lands bosschen door tussclienkomst van aannemers geschiedt, werden gearresteerd bij Gouvemements Besluiten van 6 November 1904 Nos. 39, 40,
41 en 42 en in de jaren 1907 t/ra. 1912 herhaaldclijk
gewijzigd; bij Gouvemcments Besluit dd. 3 Januari
1914 No. 42 vond de laatste wijziging plaats.
Wanneer de exploitatie door tussclienkomst van
aannemers geschiedt, wordt met dezen ter zake, na
openbare aanbesteding, overeengekomen, tenzij de
Gouvemeur-Generaal in ’s Lands belang een onderhandsche afstanddoening noodig acht. Van deze
laatste bevoegdheid is door den Landvoogd meermalen gebruik gemaakt, voornamelijk sedert het jaar
1903, het z. g. n. crisisjaar voor den Ned.-Indischen
houthandel; in 1914 is echter een einde gemaakt aan
al dergelijke onderhandsche transacties, ook aan die
in den vorm van stapelplaats-levering, terwijl binnen afzienbaren tijd, op Java tenminste, degeheelc
djatiboschexploitatie door tussclienkomst van do
particuliere industrie tot de geschiedenis zal beliooren. Een der machtigste factoren, welke daartoe
meewerkt, is ongetwijfeld de voortgang der boschinrichting, waarvan het streven is het geheelc djatiboschgebied zoo spoedig mogelijk in houtvesterijen
om te zetten .In houtvesterijen is Staatsexploitatie
regel en kan slechts in bijzondere gevallen, ter
beoordeeling van den Gouvcrncur-Generaal, exploitatie door tussclienkomst van de particuliere industrie worden toeg< laten. Op liet einde van 1914
waren één en dertig houtvesterijen met ieder gemiddeld 5000 H.A. oppervlakte in werking.
De houtvesterijen worden gewoonlijk afzonderlijk
dan wel paarsgewijze beheerd door een houtvester
met het noodige ondergeschikte personeel; bijjiaarsgewijze beheer heeft de houtvester een hoofdopziener
als assistent voorliet beheer der tweede houtvesterij
onder zich; in enkele gevallen wordt het beheer
eener houtvesterij door een adjunct-houtvester der
le klasse gevoerd; het aantal dezer ambtenaren vermindert echter geleidelijk, omdat het instituut der
üuropeesehe adjunct-houtvesters met het Gouvernements-besluit van 10 Maart 1909 No. 30, (Ind. Stb.
No. 204), waarin bepaald werd, dat geen nieuwe adjunct-houtvestcrs meer in dienst worden genomen,
feitehjk is opgeheven. Aan de adjunct-houtvesters is
ïnmi dols de gelegenheid gegeven, zich door een ver
volgstudie m Mimchcn te bekwamen voor den rang
van houtvester.
b
De djatibosschen en de in stand te houden wild

houtbosschen op Java, welke nog niet tot houtvesterijen behooren, zijn ingedeeld m bosehdistncten,
welker aantal op het einde van 1914 acht en twintig
bedroeg. Het beheer dezer bosehdistncten wordt
eveneens gevoerd door houtvestcrsmctondcrgeschikt
personeel en is gebaseerd op een voorloopig bedrijfsplan. De groote uitgestrektheid dezer bchecrsccnheheden is echter oorzaak van een veel minder intensief beheer dan waardoor zich de gang van zaken in
eene houtvesterij kenmerkt.
Het beheer van het boschgebied m de bezittingen
buiten Java is zeer weinig intensief; het bepaalt zich
grootendccls tot boschbescherming en het vastleggen der grenzen van boschgebieden m streken, waar
de hydrologische toestand tengevolge der voortschrijdende ontginning onvoldoende is geworden of
dreigt te worden, terwijl, voornamelijk op Sumatra,
eene exploratie van eenige boschgebieden plaats '
heeft met het doel de uitgifte in exploitatie daarvan
voor te bereiden. De bedoeling is voorloopig in de
Buitenbezittingen nog geen Staatsexploitatie in te
voeren. Ten einde volledige kennis op te doen omtrent de hoeveelheid en de hoedanigheid der bosschen in de bezittingen buiten Java, worden aldaar
naar gelang van de beschikbare werkkrachten bcheerders met ondergeschikt personeel geplaatst, aan
wie de stelselmatige exploratie der boschterreinen
is opgedragen en die in alle bosch-technischo en
-economische kwesties van advies dienen.
Onder den Dienst van het Boschwezen ressorteert
een vrij uitgebreid caoutchoucbedrijf, waarvan een
afzonderlijk overzicht voorkomt in het art. CAOUTCHOUCBEDRIJF V/H. BOSCHWEZEN.
Voor het oplossen van wetenschappelijke en technisehe vraagstukken, welke zich bij het boschboheer voordoen, is in 1913 een boschprocfstation opgericht (Zie BOSCHPit()EESTATION),
Betreffende do verrichtingen en de uitkomsten
van den Dienst van het Boschwezen wordt sedert
1900 een afzonderlijk jaarverslag uitgegeven, dat
verkrijgbaar is hij het Depot van leermiddelen te
Weltevreden.
Het is niet wel doenlijk in een kort bestek als het
hier gebodene een volledig overzicht te geven van
den werkkring van het boschpcrsoricel. In hoofdzaak
concentreert zich de bemoeienis der ambtenaren van
het Boschwezen in het streven naar de hoogst mogelijke, jaarlijks gelijkblijvende of toenemende directe
inkomsten en hot bereiken van indirecte voordoden,
voorzoover dat noodig en mogelijk is. Daartoe worden de bosschen afgebakend, opgemetén en gokaarteerd en worden werkplannen opgemaakt door de
Inrichting; er wordt gecultiveerd, gedund en gekapt, waar dat noodig is; er worden houtafvoer- en
verkeers- wegen gemaakt, stapelplaatsen en woningen gebouwd; er wordt gewaakt tegen clandestiene
ontginning, brand, insectenboschadiging, ziekten en
diefstal, terwijl bovendien een ruim veld van arbeid
open is voor het behandelen van en uitbrengen van
advies in alle vraagstukken op algemeen economisch,
technisch, agrarisch, mercantieel, administratief of
ander gebied, welke zich in verband met het boschbeheer voordoen,
Het algemeen beheer van ’s Lands bosschen staat,
onder oppertoezicht van den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel, onder de rechtstreeksche leiding van den Hoofdinspecteur, chef van den
dienst. Aan den dienst-chef zijn toegevoegd vier behcersinspecteurs voor Java, een beheersinspccteur
voor de Buitenbezittingen, een inspecteur, chef der
inrichting, een directeur van het caoutchoucbe-

1:

>

!

:

.

BOSCH WEZEN.
drijf en een directeur van het boschproefstation.
Het aantal houtvesters bedraagt thans meer
dan honderd met inbegrip van de adspirant-houtvesters; het aantal adjunct-lioutvesters is thans
acht; twee honderd beambten zijn als opziener in
verschillende rangen aangestcld, veertig beambten
zijn bij de opname ingcdeeld, terwijl circa zeven hon
derd boschpolitiebeambten aanwezig zijn. Het gehcele corps eigenlijke politiebeambten bestaat uit
Inlanders en werkt onder de directe leiding van
de boschopzieners, die behalve met werkzaamheden
van technischcn en administratie ven aard eveneens
belast zijn met dc uitoefening der boschpolitie.
Alle hoogere ambtenaren, dc opnemers en de op
zieners zijn Europeanen met uitzondering van een
dertigtal Inlandsche opzieners en Iecrling-opzieners
en enkele Inlanders in vasten dienst bij de opname.
Het voornemen bestaat echter binnen afzienbaren
tijd het niet-Europeesche element uit te breiden
(zie Kon Besl. 5 Febr. ’15 no. 37 opgenomen in
Ind. Stb. 1915 no. 325), nadat door eene degelijke
opleiding waarborgen voor goede dienstuitoefening
in verschillende betrekkingen verkregen zullen zijn.
De geldelijke uitkomsten van den Dienst van het
Boschwczen toonen een voortdurend stijgende lijn.
Door verschillende omstandigheden, meestal ver
band houdende met schommelingen van den houtprijs, zijn er in de saldografiek wel tijdelijke dalingen
waar te nomen, maar die hebben zich altijd spoedig
hersteld. Het systeem bij den Gouvernements
dienst, kapitaal-uitgaven aan heteinde van hetrekeningjaar als gewone debetposten te behandelen,
draagt er toe bij de, uit de jaarcijfers te bepalen,
zichtbare voordeelen vrij gering te doen schijnen.
Tengevolge van het boschbehecr is de kapitaalwaardc van ’s Lands bosschcn ontegenzeggelijk sterk
toegenomen, iets, wat bezwaarlijk in cijfers is uit te
drukken. Volgens do jaarverslagen van den Dienst
<•11 andere gegevens kan ten aanzien van de feitelijke
overschotten het volgende worden gezegd: vóór 1875
bedroegen zo nihil of waren ze negatiefdaarna be
gon hot boschbehecr een jaarlijks toenemend bedrag
in s bands kas af te werpen. In 1895 bedroeg dit
circa een miljoen, in 1905 word het circa twee miljoen
en thans is het ongeveer drie miljoen. Met de toene
ming der saldi heeft de toeneming der jaarlijks ge
kapte hoeveelheden djati-hout vrijwel gelijken tred
gehouden; thans bedraagt die hoeveelheid circa drie
honderd duizend kubieke ineter timmerhout en een
miljoen stapelmcter brandhout. De hoeveelheid
jaarlijks gekapt wildhout verzinkt daarbij in het
niet, maar neemt toch aanmerkelyk toe.
De aanstelling van deskundig boschpcrsoncel da
teert eerst van dc zestiger jaren. In 1805 werd de
verordening op het benoemen van ambtenaren bij
den burgerlijken dienst, vastgestold bij Koninklijk
Besluit van 10 September 1801, van toepassing ver
klaard oj) liet personeel bij den Dienst van het
Boschwczen in N. I. Als cisch van benoembaar
heid tot houtvester werd gesteld het met gunstigen
uitslag afleggen van een examen in boschweten
schappelijke vakken, hetwelk zoowel in Nederland
in Indiö werd afgenomen. De studio kon aan het
Bolytechnicuin in Karlsruho worden volbracht, maar
(>ok elders kon dc vcroischte vakkennis worden opge
daan.
In 1874 werd de opleiding nader geregeld; vastgofcteld werd toen, dat ze begon met het afloopon van
eene Hoogero burgerschool met vijfjarigen cursus,
waarnu een vergelijkend examen werd afgenomen in
W!s- en natuurkunde, scheikunde en Duitsch. Do go-
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kozen candidaten werden dan verder opgeleid in
Pruisen, en wel gedurende een half jaar praktisch in
eene Oberförsterei, waarna een tweejarige studie aan
de Forstakademie Eberswaldc volgde.
In 1880 werd de opleiding in zooverre gewijzigd,
dat aan afgestudeerdon van de Afdeeling B der
Rijks Landbouwschool te Wageningen de voorkeur
werd gegeven boven gediplomeerden der Hoogero
burgerscholen en de laatsten slechts bij ontstentenis
der eersten ter opleiding naar Duitschland werden
gezonden. De vakken van het vergelijkende examen
waren intusschen gewijzigd in wiskunde, plant
kunde, plantenteelt en Duitsch, terwijl de candida
ten van de burgerscholen vrijgesteld waren van het
examen in plantenteelt.
In 1891 werd de z. g. n. „voorbereidende cursus”
voor boschwetenschappelijke opleiding aan de Wagcningsche school geopend. Tot dien cursus konden
worden toegelaten gediplomeerden der eerste klasse
van de Afdeeling B der Rijks Landbouwschool, be
nevens zij, die tot do vierde klasse cener Hoogero
burgerschool waren toegelaten en een aanvullings
examen hadden gedaan in plant- en dierkunde. De
opleiding aan dezen Voorbereidenden Cursus duurde
twee jaar, waarna een jaar in Tharandt aan de Forst
akademie moest worden gestudeerd, vervolgens
een half jaar dc praktijk in Saksen moest w'orden
beoefend, en ten slotte gedurende een half jaar moest
worden gewerkt in ’s Rijks Herbarium te Leiden,
onder de leiding van den Chef dier inrichting.
In 1897 werd dc opleiding wederom gewijzigd; er
was toen in Wageningen opgericht een Hoogere bur
gerschool met vierjarigen cursus, waarvan de beide
cerstejaren gelijk waren aandie eener gewone hoogero
burgerschool en de twee laatste jaren grootendeels
het onderwijs der drie laatste jaren eener vijfjarige
hoogere burgerschool omvatten. De gediplomeerden
dezer vierjarige H. B. S. volgden dan twee jaar den
cursus voor Indisch landbouwkundige en daarop
twee jaar dien voor Indisch boschbouwkundige aan
dc hoogere land- en boschbouwschool te Wagenin
gen, waarna een prak tij k tij tl in Saksen en eene stu
die aan ’s Rijks Herbarium te Leiden, zooals boven
omschreven, de opleiding voltooiden.
De tegenwoordige opleiding dateert van het jaar
1901, het oprichtingsjaar der Rijks Hoogere LandTuin- en Boschbouwschool en is omschreven in
K. B. van 20 April 1901 No. 18, nader gewijzigd bij
K. B. van 2 Februari 1900 No. 37 en bij K. B. van 12
November 1909 No. 18. Deze opleiding bestaat uit
een met goeden uitslag volbrachte studie aan een
H. B. S. met vijfjarigen cursus en eene vakstudio aan
de Afdeeling Ivolonialo Boschbouwder Rijks Hooge
re Land- Tuin- en Boschbouwschool. Na het eersto
(propracdeutischc) studiejaar der laatstgenoemde
inrichting wordt een vergelijkend examen af geno
men. De jongelieden, die op grond van dit examon
als eandidaat-houtvestcr verder in opleiding worden
genomen, doorloopen het tweede studiejaar der Afd.
Koloniale Boschbouw, waarop een praktische leer
tijd van drio maanden in eene houtvesterij volgt;
daaraan sluit de verdere studio van bijna een jaar
aan do hoogergcnocnulo studie-in richting aan, na
afloop waarvan eon examen wordt afgonomou ter
vorkrijging van het diploma, dat „diploma van
landbouwkundige” heet. Daarna wordt nog con
prakt ijk tijd van negen maanden in Duitschland
doorgobracht, Dezo opleiding, waarvan in de laatsto
jaren gebleken is, dat zo geen voldoende resultaten
geeft, zal niet langer kunnon worden gehandhaafd;
voorstellen uit Indiö tot ingrijpende verbetering
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BOSCH WEZEN — BOTANISCHE LITERATUUR VAN NEDER LANDSCH-1NDIË.

zijn in behandeling; dc reorganisatie heeft echter
nog geen vasten vorm gekregen, zoodat daaromtrent
nog niets kan worden medegedeeld.
De opleiding van het lagere personeel liet tot voor
weinige jaren nog zeer veel te wenschcn over; de
Europeesche opzieners behoefden slechts voldaan to
hebben aan het z. g. n. klein ambtenaars-examen
(Ind. Stb. 1S64 No. 194), waarvan de eisclien vrij
wel overeenkomen met die voor het toelatings-examen eener H.B.S. Daarin is in 1907 in zooverre wij
ziging gebracht, dat toen bij aanstelling van leerling-opzieners dc voorkeur werd gegeven aan hen,
die cene opleiding aan den tweejarigen land- en
tuinbouwcursus te Buitenzorg. hadden genoten.
Evenwel moesten nog vele Icerling-opzieners zon
der die opleiding worden aangesteld, omdat er niet
genoeg personeel van dien cursus verkregen kon
worden. Met ingang van Januari 1912 werd echter
onder gelijktijdige opheffing van dezen cursus eenc
cultuurschool te Buitenzorg opgericht, waarvan
eene der afdeelingcn bestemd is voor de boschopzicners-opleiding. Begin 1914 werd die school naar
Soekaboemi overgebracht, alwaar een volledig stel
gebouwen daarvoor is opgericht; de opleiding der
aanstaande opzieners (zoowel Europeesche als nietEuropeesche) in eene afzondci lijke te Blcra te
stichten opzienersschool is thans in voorbereiding.
Bij Indisch Staatsblad 1S75 No. 216 junclo 1881
No. 186, 1907 No. 458 en 1908 No. 100 zijn strafbe
palingen vastgesteld op de overtredingen en de mis
drijven, welko begaan worden ten aanzien van ’s
Lands bosschen op Java en Madoera, voorzoover
daarin niet is voorzien in het algemeen strafrecht.
Dit z. g. n. boschpolitie-reglement wordt thans her
zien, omdat het in vele opzichten verouderd is. Voor
de voorwaarden van benoembaarheid, bezoldigingen
en reiskosten van het personeel bij den dienst van
het boschwezen zie Ind. Stb. 1915 n° 326 en 1913
— 175.
Wat de literatuur over den Dienst van het OostIndische Boschwezen betreft, het voornaamste werk,
waarvan thans eene heruitgave door den oud-hoofdinspecteur A. E. J. Bruinsma in behandeling is geno
men, is: „De djatibosschen op Java, hun natuurlijke
verspreiding, geschiedenis en exploitatie”, geschre
ven door den gewezen dienst-chef, wijlen den Heer
J. W. H. Cordcs. Verder mogen hier genoemd wor
den: „Ch. S. Lugt . Het bosch bedrijf in Nederlandsch
Indië”; Dr. H. ten Oever. Die natürliehc Verjüngung des Djati (Akademisch proefschrift) en Dr.
L. A. G. Hissink. Die Djatiwalder Java’s und ibre
Bewirtschaftung. (Akademisch proefschrift). In het
eerstgenoemde werk zijn de verschillende tijdschrift
artikelen, welke over het Indische Boschwezen in
den loop der tijden verschenen, genoemd; er wordt
daarom van afgezien al die artikelen hier nog eeris
te vermelden; onder hen, die zich bijzonder beijverd
hebben over verschillende aangelegenheden, dezen
Dienst betreffende, hun licht te doen schijnen, nrogen in do eerste plaats genoemd worden de oud-inspecteur S. P. Ham, de oud-hoofd-inspecteur A. E.
J. Bruinsma en de houtvester Dr. H. ten Oever. Ver
der worde hier verwezen naar de sedert 1900 ver
schenen jaarverslagen over dezen diensttak, naar de
Koloniale verslagen, naar de jaarboeken van het
Departement van Landbouw Nijverheid en Handel
in N. O. I. en naar het Boschbouwkundig tijdschrift
rjTectona, uitgave van de. Vereeniging der ambtenaren van het Boschwezen-.

lorden en Financiën. Geboren te Amsterdam den
lCden December 1809, was hij na zijne promotie
werkzaam als secretaris van de commissie voor de
Rijnvaart te Amsteidam, werd in 1845 benoemd tot
referendaris aan liet Ministerie van Financiën, en
trad reeds in 1848 op als hoofd van dat Ministerie,
eerst (3 Juni 1848) tijdelijk, daarna als Minister (21
Nov. d. a. v.). In die betrekking, welke hij tot 19
April 1853, en dus ook gedurende het eerste Ministe
rie Thorbecko bekleedde, ontwikkelde hij eenc bui
tengewone werkzaamheid; voor Indië waren daarbij
vooral van belang de zoogen. scheepvaartwetten,
omdat daarbij door de invoering van het reciprociteitsstclsel bij de bescherming der Ncd. vlag voor het
eerst inbreuk werd gemaakt op het beschermend
stelsel in Indië (Zie BELASTINGEN. II B 1 a. I ne n uitvoerrechten. Ten gevolge der April
beweging trad het Ministerie Thorbecko af; Van
Bosse nam voor Rotterdam zitting in de Tweede Ka
mer, maar werd IS Maart 1858 weder tot Minister
van Financiën benoemd. Ditmaal slechts voor kor
ten tijd; de verwerping van dc wetsvoorstellen om
trent den aanleg van spoorwegen noodzaakte het
Ministerie tot aft roden (Febr. 1860); voor Zulfen
gekozen, nam hij weder zitting in de Tweede Ka
mer tot 10 Febr. 1806, toen hij tot Minister van
Financiën benoemd werd in het Kabinet, dat na do
aftreding van Thorbccke door Fransen v. d. Putto
geformeerd werd. Zooals bekend is, had dit Mini
sterie slechts een kort bestaan, en werd 1 Juni 1800
door een ander vervangen. Nog eenmaal werd hij
met dc portefeuille van financiën belast (3 Juni
1868), om deze voor goed, 5 Jan. 1871, af te geven.
Daarna trad hij echter nog tweemalen als Minister
van Koloniën op. Het eerst van 4 Jan. 1871 tot 0
Juli 1872, gedurende welken tijd hij do herziening
der in- en uitvoerrechten voorbereidde, doch die niet
tot stand mocht brengen, en van 3 Nov. 1877 tot zijn
dood oj) 21 Febr. 1879. Gedurende zijn laatste Mi
nisterie ontwierp hij nog eene wettelijke regeling der
Bijdrage, die met eenige wijziging door zijn opvolger
werd overgenomen, maar niet is ingevoerd (Zie BIJ
DRAGE). Van Bosse nam een belangiijk aandeel in
den strijd over de vaststelling der Ind. begroeting bij
de wet door zijn opstel, geplaatst in de Bijdr. t. d.
kennis van het staats-, prov. en gom. bestuur Dl. VI,
hl. 99. Zie over Van Bosse een kort levensbericht
in dc Economist 1879, bl. 331.
BOSSOK (IKAN). Zie GRONDELS.
BOT (IKAN). Zie PLATVISSCHEN. ------BOTANISCHE LITERATUUR VAN NEDERLANDSCH-IND1Ë. De botanische literatuui van
Nedcrlandsch-Indië slaat tot die van Britech-Jiuliö
in zulk een nauw verband, dat bare geschiedenis,
ten minste voorde oudere perioden, als een geheel
met deze moet worden opgeval. Want, ofschoon het
gced doorzochte deel van heiden gescheiden is d nor
landen als Biima en Mulaka, ontrent wier flora in
latere tijden alleen uitvoerige berichten zijn < uitvangen: het aantal der in het wild groeiende en ge
kweekte gewassen, welke aan Leiden gemeen zijn, is
zoo groot, dat de meeste der werken, die over de
Engclsch-Indische flora handelen, ook voor die vaii
Nederlandsch-Indië van belang zijn en op later verschijnende werken over de laatst e van onmiddellijken invloed zijn geweest.
Deze samenhang tusschen de botanische lil e ratuur van Nederlandsch- en Biitsch-Ir dië i' het
sterkst in deoudeie werken, omdat daar dc meer ai-
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zijn juist, deze, dio een groot verspreidingsgebied rustte op een door Hermann naar Europa gehebben. In zijn Flora Zeylanica, welke in liet midden zonden herbarium en kan derhalve, daar er al do
van de vorige eeuw verscheen, werd dan ook door gegevens uit de vorige geschriften in opgenomen
Linnacus beweerd, dat de planten van Ceylon, Java__ zijn, als een vermeerderde on verbeterde uitgave
en Bengalen dezelfde waren. Wij zijn derhalve
van deze worden beschouwd. De nomenclatuur
verplicht de literatuur der Indische flora in haar
behoorde echter neg tot het eerste Linnaeaansche
geheel te behandelen. Haar om vang in echter zóó
t ydperk, in zooverre dat men er de soortsdiagnosen
groot, dat wij alleen die geschriften zullen bespre
als soortsnamen in gebruikt vindt. Eene lijst van de
ken, die voor de ontwikkeling onzer kennis der flora
planten van Hermann’s herbarium, zooals dezo
van beteekenis zijn geweest.
volgens do tegenwoordige nomenclatuur gedeter
Vóór de tweede helft van de zeventiende eeuw
mineerd moeten worden, vindt men in het Journal
was er van de Indische plantenwereld slechts
of Botany van 1887.
weinig bekend. De eerste meer uitvoerige berichten
Hadden de werken van Rheede en Burman meer
vinden wij bij Jacob Bontius (zie op dezen naam),
betrekking op de flora van Engelscli Indië, speciaal
wiens 6 boeken over de natuurlijke geschiedenis van
voor de flora van Nederlandsch Indië werd om
Indië in G. Piso’s werk „De Indiae Ulriusque re
streeks dienzelfdcn tijd een even uitvoerig werk
naturali et mcdica” Libii XIV” in 1658 werden uit samengesteld, dat, zooals Burman met recht op
gegeven. Men vindt daarin door Bontius een 60-tal
merkt, aan Rhecde’s „Hortus Malabarieus” den
planten afgebeeld en beschreven, met vermelding
palm der overwinning heeft ontrukt. Het is Rumvan bijzonderheden omtrent geneeskracht en ge
pliius’ „Herbarium Amboinenso”. Als koopman op
bruik. Ofschoon de beschrijvingen niet zeer uitvoe
het eiland Amboina had G. E. Runiph, meer bekend
rig en de afbeeldingen niet zeer fraai zijn, is het niet
onder zijn gelatiniscerdcn naam Rumphius, gele
moeilijk de planten te herkennen, waaronder b. v
genheid gevonden omtrent de aldaar voorkomende
gewassen vele waarnemingen te doen, terwijl hij ze
de Doerian, de Papaja, de Blimhing, de Man gist an,
niet alleen uit het wild verzamelde, doch ook in
de Mangga, de Kapokboom enz.
zijn tuin kweekte. Bovendien stelde hij zich in rela
Een werk van veel meer waarde is Rhecde Van
tie met personen in alle andere dcelen van den InDraakestein’s: „Hortus Indicus Malabarieus”, 12
dischen Archipel, van wie hij planten, producten en
vol. fol. 1678—1703. De schrijver hiervan had, in
berichten omtrent deze ontving. Al deze gegevens
do hoedanigheid van Gouverneur van dc kust van
legde hij neder in een groot werk van zes folio deeMalabar, van verscheidene inlandsehe geleerden,
zoo priesters als artsen, gegevens weten te verkrij len, waarin wij van honderden planten nauw'keurigo
beschrijvingen, afbeeldingen en opgaven omtrent
gen omtrent de eigenschappen, het voorkomen, het
gebruik en dc inlandsehe namen van dc belangrijk gebruik, inlandsehe namen, geneeskrachtige eigen
schappen enz. bijeenverzameld vinden. Niet ten
ste Indische hoornen, heesters en kruiden, en met
onrechte worden ook aan Rumphius de eerenamen
behulp van J. Cascarius en anderen uit deze gegevens
van Vader der Indische botanie en Plinius Indicus
het werk samengesteld, dat door den Amsterdamgegeven. Zijn manuscripten en teekeningen zijn ten
schen hooglccraar Jan Commclin van aanteekedcele door brand, ten deele met de schepen, die ze
n in gen was voorzien. Van het omvangrijke werk
naar Nederland moesten overbrengen, verloren ge
werd een Hollandschc uitgave begonnen, waarvan
gaan, maar dank zij de goede zorgen van den Gouechter slechts óón folio deel is verschenen, dat men
vcrneur-Generaal Camphuys, waren vóór de verzen
soms als Cascarius, „De Malabaarsche Kruithof” ver
meld vindt. Ook werd een uittreksel ervan door Kas ding steeds kopieën gemaakt, en zijn aldus de 6 eer
per Commclin, den neef en opvolger van Jan Com ste boeken van het Herbarium Amboinense mede
bewaard gebleven. Het werk kwam in handen van
mclin, onder den naam van „Flora Malabarica” in
„Hoeren Zeventienen”, die echter niet tot de uitga
het licht gegeven.
ve konden besluiten, en het manuscript langen tijd
Van het jaar 1630—16*10 vertoefde op het eiland
Ceylon de arls Paul Heimann, die bij zijn terug ongebruikt lieten liggen, tot in 1736 de Amslerdamkeer in Europa te Leiden tot hooglccraar in dc me schc hooglccraar Johannes Burman het voornemen
dische wetenschappen werd aangestekl. Deze had
te kennen gaf, tot de uitgave van het Ambonscho
Kruidboek over te gaan. Het verscheen van 1741 tot
geduiendo zijn verblijf op het eiland een groot aan
tal planten verzameld cn deze deels tot dén aanleg
1750, (alleen het zevende of Supplemcntdeel in 1755),
dus nog vóór het veischijnen van Linnacus’ Species
van eigen herbarium gebruikt,deels aan v<p>eliillendo personen in Europa toegezonden. Te Leiden gaf
Plantarum. Om die reden werden do door Rum
phius gebruikte geslachts- en soortsnamen niet door
hij beschrijvingen en afbeeldingen van de door hem
latere auteurs overgenomen en vindt men, of
waargenomen planten in het licht in verschillende
werken, o. a. in „Catalogus Horti Academici Lugschoon zijn werk door bijna alle schrijvers op het ge
duno Batavi”, 1687. Eerst na zijn dood, in 1095,
bied der indische flora voortdurend wordt geciteerd,
verscheen een groot werk van zijne hand met 111
zijn naam niet als auteursnaam acht er do soortsnaplaten: „Paradisus Batavus” (1698). De uitgave
men uit die flora gevoegd. Zoowel door Burman in
hiervan geschiedde door William Sherard, die in
het werk zelf, als door latere schrijvers, zijn do bo1717 nog een tweede werk van Heimann in het
namingen van Rumphius met die van latero perio
licht gaf: „Musaeum Zcylaniciim”. Heimann’s ver den in overeenstemming gebracht. De laatste sleu
tel op het Herbarium Amboinenso is die van Hosszameling leverde ook de bouwstoffen voor twee be
karl, in 1866 verschenen, waarin deze omtrent do
roemde werken, vooreerst voor Johannes Buiman’s
Rumphiaanscho planten niet alleen zijn eigen ver
„Thesaurus Zcylanicus”, een kwarto werk met 110
klaringen geeft, maar ook die van alle andere schrij
platen, dat in 1737 verscheen. Men vindt daarin,
vers aanhaalt. Vooial belangrijk hierin zijn do hom
behalve de Ceylonse.be planten van Heimann, ook
schriftelijk medegedeelde opgaven van Tcysnmnn,
dm welke door zekeren Hertog naar den Amsteramechen hortulanus C’omclis Vossius waren ge die in do Molukken had gereisd, en een aantal
zonden. Vervolgens een werk van Linnacus, „Flora
der onbekende planten van Rumphius tot haro
Zeylanica” geheelen en in 1748 uitgegeven. Dit beLatijnsche benamingen had herleid, ofschoon daar-
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van echter nog vele twijfelachtig zijn gebleven.
Toch is het Ambonsche Kruidboek een werk van
blijvende waarde, een voortdurende bron van stu
die. ook voorden botanicus van latere tijden. Rumphius heeft door zijn beschrijvingen dc kennis van
den plantengroei van Ambon en van andere eilanden
gegrondvest, maar bovendien, door de vermelding
van een groot aantal wetenswaardigheden over het
leven der planten, een begin gemaakt met de biolo
gische bestudeering van de Indische Flora.
In 176S gaf dc zoon van Burman, Nikolaas Laurens, een „Flora Indica" in het licht, berustende
op dc bekende herbarien van Hermant', Hertog
enz. en op verschillende verzamelingen in lateren
tijd, uit Indië ,onder anderen ook uit Java, hem
toegezonden. Ofschoon het er ver van af was, dat
liet werk van den jongeren Burman een volledig
overzicht van de Indische flora gaf, was de naam van
„Flora Indica” wel in overeenstemming met den
inhoud, inzooverre daarin de bekende soorten vol
gens een bepaald stelsel, het Linnaeaansche, waren
opgestcld. Ook werd hier de binominalc nomen
clatuur gevolgd, zoodat verscheidene der soortsnarnenvan den jongeren Burman nog in den tegenwoor•digen tijd geldig zijn.
Wat op het einde van de 18c eeuw over de flora
van Java verscheen, was niet zeer belangrijk. Wij
vermelden J. C. M. Rademacher’s „Naamlijst der
Planten, die gevonden worden op het eiland Java”
(1780—1782), F. von Wurmb „Dc orde der palmboomen” (1779) en F. Noronha „Altingia excelsa”
(1791) en „Relatio plantarum Javanensium etc”.
(1791). Hierbij voegen zich een paar kleinere stuk
ken, onder presidium van den Zwecdechcn Hoogleeraar Thunberg geschreven naar aanleiding van
materiaal, verzameld op diens reizen, waarop hij
ook Java bezocht. Daartoe behoort ook cene „Florula Javanica” van Wimberg en Wildmark (1825).
Deze bestaat echter alleen uit eene plantenlijst, zon
der groeiplaatsen of andere gegevens, met eenige
weinige beschrijvingen aan het eind. Onder dezen
zijn er ook eenige van nieuwe soorten, door latere
auteurs over het hoofd gezien.
Leschenault de la Tour, die van 1800 tot 1804 eene
reis om de wereld deed, kwam ook op Java, Madoera en Timor, en bracht van daar een belangrijk her
barium mede. Verschillende aanteekeningen gaf hij
hieromtrent in het hebt in zijn reisbeschrijving „Rclation abregée d’un voyage aux Indes Orientales”
(Mém. du Mus. d’Hist. Nat. IX), terwijl hij aan en
kele onderwerpen, o. a. den üepasboom, Anliaris
toxicaria, uitvoerige artikelen wijdde. Zijn herbarium,
opgenomen in het Museum van Natuurlijke Historie
te Parijs, leverde aldaar later de bouwstoffen voor
de beschrijving van een aantal nieuwe soorten van
Java en voor eene Flora van het eiland Timor.
Een dergelijke reis door Louis de Freycinet van
1817—1820 ondernomen, met de schepen Uranie en
la Physicienne, waarop hij vergezeld was door Char
les Gaudiehaud als natuuronderzoeker, leverde aan
dezen de bouwstoffen voor zijn „Botanique du
Voyage autourdu monde etc.” (1826) een werk met
120 platen, waarin ook verscheidene planten van
Nederlandseh-Indië, met name van Timor en het
nabij Nieuw-Guinea gelegen eilandje Rawak, wor
den beschreven. Ook vindt men deze onder de plan
ten verzameld door l^esson op Duperrey’s reis om de
wereld met de corvet La Co<juille (1822—1825) welke
o. a. Amboina aandeed. Het botanisch materiaal
werd bewerkt door Dumont d’Urville, Bory de St.
Vincent, en Brogniart (Voyage autour du monde,

exéculé par ordro du roi, sur la Corvette „La Co
quille” en IS22—1825: Botanique 1828). Deffzclfdo
Dumont d’Urvillc was in 1826—1829 commandant
van dc „Asfrolabc”, aan boord waarvan de apothe
ker Lesson weer voor dc verzamelingen zorgde. Ver
schillende plaatsen in het Oosten van den Archipel
werden bezocht. Van het reisverhaal werd het plant
kundig deel bewerkt door Lesson en Richard (Voyagc de la Corvette VAstrola.be. Botanique 1832). Ten
slotte maakte Dumont D’Urvillo met do Aslrolabe
en de Zélée nogmaals een reis, waarop o. m. de Molukken en de Aroe-eilanden bezocht werden. De
plan ten verzamelingen, doorden scheepsdokterHom bron bijeengebracht, werden ten dcele door hem
zelf, ten dcele door Montagne en Decaisne bewerkt.
(Voyage au Polc Sud et dans 1’Océanic sur les corvettes VAstrolabeot la Zélée, 1837—1840, Botanique,
2 vol. 1845).
In Engelsch-Indië werd op het laatst der 18°
eeuw door dc stichting van den Botanischen tuin
van Calcutta een periode van nauwgezet onderzoek
der flora geopend. In 1820 begon W. Roxburgh de
publicatie van een „Flora Indica”, die van zooveel
belang werd geoordeeld, dat Roxburgh door de Engelschen voortaan de Vader van de Indische botanie
werd genoemd. Het eerste deel werd vooreerst door
geen tweede gevolgd, doch dc bouwstoffen er voor
waren voorhanden, want in 1832 verscheen door de
zorg van Carey het gcheele werk compleet in drie
doelen, dus een herdruk van het eerste deel met de
eerste uitgave van de beide andere. Wegens de be
langrijkheid van het werk werd in 1874 door Clarke
een herdruk van Carey’s editie in het licht gegeven.
Een even groot werk met afbeeldingen uit dc
Indische flora als de hierboven genoemde pracht
uitgave van Roxburgh, verscheen van 1830 tot 1832
van de hand van den Deen Nathanicl VVallich, Rox
burgh’s opvolger in het beheer van den Botanischen
tuin van Calcutta. Dit folio werk, „Plantao Asialicac
Rariorcs”, met 300 fraaie gekleurde platen, zou men
als eene voortzetting van den arbeid van Roxburgh
kunnen beschouwen.
Terwijl dus de kennis van de Engclsch-Indische
flora belangrijk vorderde, was ook die van Nederlandsch-Indië niet blijven stilstaan. De groote be
weging voorwaarts kwam met de oprichting van
’s Lands Plantentuin te Buitenzorg in 1817. Van
den oprichter zei ven, den Hoogleraar O. C. C. Reinwardt, is gedurende diens leven weinig op botanisch
gebied volschonen, ofschoon zijn levensbeschrijving
door De Vriese aantoont, hoeveel hij tijdens zijn
verblijf op Java gearbeid had. Wij vermelden echter
zijn „Sylloge plantarum novarum”, in de jaargangen
1825 en J 820 van de Regensburgcr Flora uitgegeven
en zijne redevoering in de Berlijnsche Academie van
Wetenschappen „Ueber den Character der Vcgetation auf den Insein des Indischen Archipels” (1828).
Bovendien heeft de Vriese gezorgd voor een eenigszins samenhangende uitgave van Reinwardt’s plant en verzamelingen (Plantae Indiae batavae orientalis, quas in itinere per insulas Archipelagi Indici
Javam, Amboinam, Celebem, Ternatem, aliasquo
annis 1815—1821 exploravit C. O. C. Reinwardt,
Leiden 1856).
Zijn opvolger C. L. Blume, daarentegen, gaf kort
na elkander een aantal hoogst belangrijke geschrif
ten in het licht. Het zijn de bewerkingen ten dcele
van Blumc’s eigen collecties, ten dcele van die van
Reinwardt’s assistenten Kuhl en van Hasselt. Het
eerste werk was „Catalogus van eenige der merk
waardigste gewassen, zoo in- en uitheemschc, te
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vindon in ’s Lands Plantentuin tc Buitenzorg” 1823.
Vervolgens „Beschrijving van ccnige gewassen, waar
genomen op een tocht naar den Sa lak in 1822”
(1823). „Bijdrage tot de kennis onzer Javaanschc
Eiken” (1825). „Over de gesteldheid van liet ge
bergte Gedeh” (1825). „Korte Beschrijving van
■de Patina der Javanen” (1825). „Tabellen on pla
ten voor de Javaansche Orchideeën (1825). „Monographic der Indische pepersoorten” (1825). „Bijdra
gen tot de Flora van Nederlandsch Indio (1825—
1826). Het laatstgenoemde werk was voor de kennis
der Indische flora van groot gewicht, daar er niet
minder dan 150 nieuwe soorten in beschreven wer
den, waarvan verscheidene typen waren van nieuwe
geslachten. Toen Blume in 1820 wegens ziekte Java
moest verlaten, nam hij een groot deel van de door
hem en zijne voorgangers verzamelde planten met
zich mede. Het besluit der Regeering, deze verzame
lingen tc bestemmen tot het oprichten van een Rijks
Herbarium, waarvan Blume tot Directeur werd be
noemd, stelde hem in staat tot het doen van verdere
nasporingen in de Indische flora. In vereeniging met
J. B. Fischer begon hij nu de bewerking van zijn
materiaal voor de „Flora Javao”, een folio werk met
238 gekleurde platen, waarin van 1828 af een 1 l-tal
families spoedig achter elkander volgden, terwijl
inmiddels nog eenige kleinere werken van zijn hand
verschenen. De uitgave der „Flora Javae” werd ver
volgens afgebroken en vervangen door die van het
werk „Rumphia”, evenzeer in folio, uit 4 deelen met
200 mcerendeels gekleurde platen bestaande. Deze
uitgave duurde van 1835 tot 1845, toen er een werk
in kleiner formaat voor in de plaats werd gesteld:
„Museum Botanicum Lugduno- Balavum, waarin
een reeks van beschrijvingen van nieuwe geslachten
en soorten met teekeningen der analyses van de be
handelde planten werden opgenomen. Eindelijk be
gon in 1858 eene nieuwe serie van de „Flora Javae”,
waarvan echter slechts één deel zou verschijnen, dat
di- Orchidaceae bevatte. Metdeze familie had Blume
zich reeds op Java bezig gehouden, terwijl later een
deel van de door Kuhl en Van Hasselt verzamelde
planten door Van Breda was bewerkt geworden,
wiens „Genera et species Orchidearum et Asclepiadearurrï' in 1827 het licht had gezien, een werk dat ech
ter tengevolge van den Belgischen opstand onvol
tooid is gebleven.
Ofschoon Blume over een groot aantal aanleekeningen en afbeeldingen en over een uitgebreid
herbarium tc; beschikken had, is het ter beoordccJing van zijn werken toch noodzakelijk in het oog
te houden, dal vele zijner soortbeschrijvingen ge
maakt zijn naar een betrekkelijk onvolledig mate
naai, waarvan hij alleen droge exemplaren kende.
Dit moge niet gelden voor sommige families uit de
„ Blom Javae” of de „Rumphia”, waaromtrent hij op
Java uitvoerige aan teekeningen in loco gemaakt en
e< n groot aantal exemplaren had medegebracht: de
gevallen, waarin hij slechts een enkel droog exem
plaar voor zich heeft gehad, zijn volstrekt niet zeld
zaam geweest. Voor een deel van de soorten in zijne
iiBijdragen” beschreven, geldt deze opmerking even
zeer als voor die uit zijne andere werken, want of
schoon Blume deze tijdens zijn verblijf op Java samcnstelde, berustte de inhoud hiervan toch vermoerelijk grootendecls op materiaal door Roinwardl,
11 hl en Van Hasselt verzameld. Als uitsluitend
ier Jarium-werk moet zijn „Museum Botanicum”
ge ensehelst worden, vooral ook omdat Blume voor
e samenstelling daarvan meercndeels planten van
aiu eren heeft gebruikt. Echter heeft het door de
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groote plantenkennis, die Blume toen had, en de uit
gebreide verzameling vergelijkingsmateriaal, waar
toe o. a. dc collecties van Wallich behoorden, over
welke hij toen kon beschikken, eene groote waarde
en behoort Blumc’s werk tot het beste, wat er op
het gebied van de Ned. Indische flora geleverd is.
Terwijl op Java het onderzoek der flora was be
gonnen, werden ook belangrijke ontdekkingen om
trent de flora van Sumatra gedaan. William Jack,
een jonge Schot, die van het eind van 1818 tot 1822
den Luit. Gouverneur van Ben koelen, Sir Stamford
Raffles, op zijne tochten als arts cn secretaris verge
zelde, had aldaar een aantal merkwaardige planten
gevonden en liiervan in de „SumatranMission Press”
beschrijvingen gegeven; eenige er van werden ook
in de „Transactions of Linn. Soc.” bekend gemaakt.
Door de wijze van publicatie waren echter zijn ge
schriften voor de meeste botanisten niet toeganke
lijk, waarom zij later herdrukt werden in Hooker’s
„Botanical Misccll. I” (1830—1831), Hooker’s „Jour
nal I” (1834) en Hookcr’s „Companion 1” (1835).
Een tweede herdruk verscheen in Calcutta „Journ.
of Nat. Hist. IV” (1843). De geschriften van Jack,
uitgegeven onder den titel van „Descriptions of
Malayan Plants” waren de eerste eenigszins uit
voerige berichten over de flora van Sumatra. Er
zijn eenige vroegere gegevens van Miller, die van
1770 tot 1772 Sumatra bezocht had en omtrent zijn
reizen en de door hem waargenomen planten mededeelingcn had gedaan in „Philos. Transact.”, van
1778. Verder vindt men ccnige planten van Sumatra
beschreven in Retzius „Observationes botanicae”.
Onder de merkwaardige gewassen, welke Jack had
gezien, was ook dc Rafflesia Arnoldi Br., door Jack
Bafflesia Titan genaamd. Jack was niet de ontdek
ker van de plant, doch zijn voorganger Amold, die
in Maart 1818 op Sumatra aangekomen, reeds in
Juli aldaar was overleden.
In het gevolg van sir Raffles werd aan den tocht
op Sumatra ook deel genomen door een Engelschman, Thomas Horsfield, die reeds van 1802 af in
Nederlandsch-Indië had gereisd en wel voornamelijk
op Java en op Banka. Hij had een groot herbarium
verzameld en een aantal aanteekoningen omtrent
den plantengroei van Java gemaakt. Hij zelf heeft
hierover slechts weinig in liet licht gegeven. Wij vin
den van zijne hand in de Verhandelingen van het
Bataviaaseh Genootschap een klein stukje over do
Medicinale Planten van Java, eene beschrijving van
den Gatipboom (hiocarpus edulis), eene verhande
ling over den Oepasboom, Antaris toxicaria, en eeno
beschrijving van Crinum asiaticum. Het meerendeel zijner aanteekoningen echter diende met zijn
planten als bouwstof voor het van 1838 tot 1852 door
Bcnnett on Brown uitgegeven en met vele goedo
afbeeldingen versierde kwarto werk „Plantae Javanicac Rariores”. Vooral voor het oostelijk deel van
Java, waarvan toen nog weinig planten beschreven
waren, is het werk van veel belang. Later werd Horsfield’s herbarium door Miquel voor zijne flora gere
videerd, zoedat we in dat werk al de planten ver
meld vinden, door Horsfield op Java en Banka ver
zameld. waaronder een aantal, die niet in het werk
van Ben net t en Brown voorkomen. Over hot her
barium van Timor, bij gelegenheid van de reis van
Lesehenault de la Tour verzameld, werd in 1835 door
Decaisne een verslag in hot licht gegeven. Later werd
op Timor door Spanoghe eeno groote plantenverzamoling bijeengebracht, waarover hij in Linnaca XV
(1841) eeno verhandeling uitgaf, onder den titel van
„Prodromus Florae Timorcnsis”. Voorde kennis van
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de flora van liet eiland waren van niet minder be
lang de daar door Zippeliys ontdekte planten. Zij
leverden met die van Spanoghe aan Blume en Miqucl het materiaal voor vele nieuwe soorten Later
werd door H. O. Forbes daar evenzeer een herbarium
bijeengebracht, waarvan de inhoud vermeld wordt
in zijn: Naturalist's Wand erings in the Eastcm Archipclago.” 1885.
In opdracht van de Ncderlandsche Regecring had
van 1S2S lot 1S34 P. W. Korthals in verschillende
declcn van den Archipel, nl. op Java, Sumatra en
Bomeo botanische onderzoekingstochten gedaan.
Behalve een aantal kleinere geschriften zooals:
„Aantcekeningen over eenige soort en van Loranlhvs,
„Verhandeling over de op Java, Sumatra en Bomeo
verzamelde Loranihuceae”, „Overzicht der Magnoliaceac en JRubiaccae van de N. O. I. Koloniën”,
„Observat ion es de Navelcis Jvdicis”, „Opmerkin
gen over Gnctum en eenige Covifeeren”, „Over het
geslacht Tupeia”, „Blik op de natuurlijke gesteld
heid en vegetatie van een gedeelte van Sumatra”,
„Opmerkingen omtrent het geslacht Nepenthes”,
„Tridia en Pdlacalyx, twee nieuwe plantengeslach
ten”, „Aantcekeningen over Pacderia”, „Over het
omhulsel van het stigma der Scaevoleae en Goodeniaceat", „Overzicht der Stercvliaceae en Eüttneraceae van de N. O. I. bezittingen”, waarbij zich
een aantal geographische en ethnographkche aan
tcekeningen voegden, die tusseben 1830 en 1848
verschenen, werden Korthals’ resultaten nedergelegd in het deel „Botanie” van de „Verhandelin
gen over de Natuurlijke Geschiedenis der Neder!.
O. I. Bezitt.” door de Leden der Nat. Comm. Dit
deel in 1839—1844 uitgegeven, bevat een nauwkeu
rige en uitvoerige behandeling van verscheidene fa
milies en is voorzien van een aantal fraaie, gekleurde
platen, waarin niet alleen het voorkomen, doch cok
de analyses van de karakteristieke deelen uitstekend
zijn weergegeven.
Aan den wetenschappelijken arbeid in ’s Lands
Plantentuin te Buitenzorg was dcor Blume’s ver
trek een einde gekomen. De hortulanus Zippelius,
een man van grootc verdiensten, die dezen ongetwij
feld op eene eervolle wijze zou voorlgezet hebben,
overleed kort daarna in 1828 op een reis naar Timor
en Nieuw-Guinea. Zijne daar en vroeger op Java ver
zamelde planten werden later overgebracht naar
’s Rijks Herbarium. Zij waren vergezeld van belang
rijke aanteekeningen, waarvan zoowel Miquel als
Blume gebruik gemaakt hebben in hunne geschriften
bij de beschrijving van de door Zippelius ontdekte
soorten. De planten van Nieuw-Guinea vooral waren
van groot belang, omdat liet de eerste waren, die
van dat gebied bekend gemaakt werden.
Een uiterst vruchtbare periode van werkzaam
heid begon aan ’s Lands Plantentuin dcor de aan
stelling van J. C. Hasskarl als assistent-hortulanus.
Op voorstel van Diard belastte deze zich met de
systematische rangschikking van den tuin, en tevens
met de samenstelling van een catalogus op dezelfde
wijze ingericht. In 1839 was deze catalogus gereed,
doch eerst in 1844 kwam zij van de peis, nadat zij
door Hasskarl met het oog op Endlicher’s „Genera
Plantarum”, voor sommige families ten minste, ge
heel was cmgewerkt. Behalve de lijst van de namen
der in den tuin gekweekte gewassen, bevatte de
catalogus een aantal beschrijvingen van niemve
soorten. Teen Hasskarl in 1843 wegens herstel van
gezondheid naar Holland terugkeerde, bewerkte hij
aldaar volgens op Java naar levend materiaal ge
maakte aanteekeningen zijn „Plant ae Javanicae

rariores (1848), een reeks van nauwkeurige be
st hrij vingen van 400 Javaansche gewassen. Reeds
vroeger had hij hierover een aanlal belangrijke ge
schriften uil gegeven, o. a. „Plant arum rariorum
Horli Bogoricnsis Decades”, „Adnotaliones de planlis quibusdam Javanicis”, „Papilionaccarum quarundam Javanensium descriplio”, alle in Tijdschr.
v. Nat. Gesch. en Physiol., verder in de Regensburger Flora van 1842—1S44, „Plantarum genera et
species novae et reforniatac Javenses”, „Leguminosarum quarundam Javensium descriptiones novae
aut emcndatac”, „Plan!arum Javanicaruin aut no
va rum aut minus cognitarum adumbraliones”, ein
delijk „Aanteckeningen over het nut dcor de bcwoners van Java aan cenige planten van dat eiland
tcegeschreven” (1845). Het laatste is vooral van be
lang om het grootc aantal inlandsche namen, door
Hosskarl zelf van de inlanders vernomen. Het kon
daarom als de basis beschouwd worden, waarop
Filet voort bouwde, toen deze zijn „Plantkundig
Woordenboek” samenslelde. Met deze geschriften,
de resultaten van zijn eerste en tweede verblijf op
Java, was Hasskarl’s werkzaamheid op het gebied
der Indische Flora nog lang niet uitgeput. Zijn „Retzia sive Observationes botanicae quas de plantis hor
li Botanici Bogoriensis Annis 1855 et 1850 fecit”,
zijn „Filices Javanicae” (1850), zijn „Hortus Bogo
riensis descriplus sive Relziae editie nova” (1858)
zijn de vruchten van zijn derde verblijf op Java.
Na zijn terugkeer bewerkt'* hij o. a. sleutels op
Rkeede’s „Hortus Malabaricus” en Rumphius’ „Her
barium Amboinense”, terwijl hij cene Monograpliie van de Indische „Commelinacoae” in 1870 in
het licht zond. Hasskarl was een nauwkeurig opmer
ker en lette op een aantal details, welke door ande
ren overgeslagen werden; cok rekende hij de be
schrijving van de anatomiscl c kenmerken van degewassen voor de volkomen kenschetsing hiervan noedzakelijk. Met de waarneming der levensverschijn
selen der planten heeft hij zich alleen in het begin
van zijn loopbaan bezig gehouden, nJ. in zijn „Over
de ontwikkeling der wamde in planten” (Verh.
Bat. Gen. 1838). Teen Haaskarl Java verliet, bleef
zijn herbarium te Buitenzorg acht er; daar hij hiervan
slechts weinig doubletten had uitgedeeld en te Bui
tenzorg een deel van zijne planten is verloren ge
gaan, zijn van verscheidene dcor hem beschreven
soorten de authentieke exemplaren niet meer aan
wezig.
De plaats, welke dcor Hasskarl aan den Plan
tentuin was bekleed, weid na zijn vertiek, in 1843,
niet weder veivuld. Eerst bad men op zijn terug
keer gerekend. In 1840 keerde hij ook werkelijk
terug, doch toen ontstond er een verschil tusseben
hem en de regecring over den titel, waaronder hij
zou werkzaam zijn, en als gevolg daarvan nam hij
na eenige maarden zijn ontslag en keelde naar Euro
pa terug. Ook nu weid er niet naar een opvolger van
Hasskarl cmgezien, doch een man zonder weten
schappelijk o kennis als assistent van den hortulanus
Teysmann aar,gesteld. Tech was er toen op Java
iemand, die zeker de betrekking met ecre zou vervuld hebben, nl. de Zwitser H. Zollinger. Deze had
reeds dcor zijn „Obsuvationes phytcgraphicuo
praccipue geneia tl species nova nonnulla respicientes” (1844) en zijn „Opgave der planten gezien st dert
een kort verblijf op Java” in 1845, de a; ndacht tot
zich getrokken. Behalve door zijn publicaties, had
Zollinger rich voor de kennis van de Indische flora
vooral verdienstelijk gemaakt dcor het verdoelen
van genummeide collecties der door hem verzamel
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de planten. Deze werden den Zwitserschen hoogleeraar A. Moritzi toegezonden, die Zollinger’s delerminatics en beschrijvingen controleerde en voor de
verspreiding zorg droeg. Op deze colle ;ties heeft be
trekking Moritzi’s „Systematisches Verzeichniss der
von II. Zollingcr in den Jahrcn 1842—1844 auf Java
gesammelten Pflanzen” (1846). Zollinger’s herbariën
gaven stof aan een aantal onderzoekers voor belang
rijke mededeelingen omtrent de Javaansche flora,
■o. a. aan den ltus Turczaninow, die in „Animadversationcs ad Catal. Herb. Univ. Chai’kow” (Buil.
Soc. Imp. Moscou 1863) verscheidene nieuwe soor
ten van dat eiland beschreef.
Omstreeks denzelfdcn tijd en nog iets vroeger dan
Zollingcr, verzamelde op Java de arts Fr. W. Junghuhn. Van 1836 tot 1848 bracht hij op Java door,
allen tijd, die hem ten dienste stond, wijdende aan
wetenschappelijke onderzoekingen, waarbij de ken
nis der Indische flora een ruime plaats innam. Onder
zijn talrijke geschriften vermelden wij „Praemissa
in Floram Cryptogamicam Javae insulae” (1838),
„Diagnoses et adumbrationes stirpium nonnullarum
novarum vel minus cognitarum Florae Javae alpinae
indigenarum” (1845), „Die Balanophoreae der Insel
Java” (1841), „Physiognomie der toppen van de
Flora der Javaansche bergen” (1845), „Die Battalander auf Sumatra” (1847). Veel van wat hij in deze
geschriften omtrent do flora van Java vermeldde,
vinden wij terug in zijn beroemd werk „Java”,
waarvan in 1849 de eerste Nederlandschc uitgave
verscheen, die in 1853 door een tweede werd gevolgd,
terwijl in het volgende jaar een Duitschc vertaling
door Hasskarl werd in het licht gegeven. Ofschoon
Junghuhn ook verscheidene nieuwe soorten heeft
beschreven, ondervond hij toch de bezwaren van
hot werken in systematische richting zonder be
hoorlijk vergelijkingsmateriaal, waarom hij zijn uit
gebreid herbarium ter bewerking in handen stelde
van verschillende botanisten, wier arbeid uitgegeven
werd in hot van 1851 lot 1855 verschenen werk
„Plantae Junghuhnianae”. De geschriften van
Junghuhn zijn vooral belangrijk om zijn schetsen
van het karakter der vegetatie, in het weergeven
waarvan hij een meester was. Tot nu toe zijn ze nog
steeds onovertroffen, ofschoon niet ontkend kan
worden, dat de beschrijvingen thans veel van hun
waarde verloren hebben door de verouderde en ten
dcelc onjuiste namen van de plantensoorten, die
voor de verschillende hoogt egordels opgenoemd
worden. Een uitvoerige Junghuhn-bibliografie is te
vinden in het Gedenkboek voor Junghuhn, 1909,
, van de hand van W. C. Muller.
Ook de Lcidsche Hoogleeraar De Vrieso hield zich
met do Indische flora bezig. Wat hij hierover in liet
licht gaf, verscheen grootendeels vóór zijn reis daar
heen, zoodut hot niet op eigen waarnemingen aan do
lovendo Indische plantenwereld berust, tenzij voorzoovor hij zijn materiaal vond in de kassen van den
Lcidschcn Hortus, zooals voor zijn „Descriptions et
figures de plantos nouvelles et rares du Jardin
Botaniquc de Lcydo,” (1817—1851). Belangrijk zijn
verder zijn „Ulustrations d’Orchidécs des Indcs
Oriontalos Néorlandaiscs” (1851). „Ulustrat ions des
Rafflosia Rochussenii et Patina” (1854). „Mémoiro
sur lu Camphricr do Sumatra et Borneo” (1856).
„De liandel in gelah pert ja door den oorsprong van
de stof toegolicht” (1856) en vooral zijn „Plantae
isr0 0rie»talis, quas oxploravit C. G. Reinwardt,”
1856 1857. Op zijn reis door Nederlandsch-Indie
verzamelde hij op Java, Sumatra, Borneo, Celebes
en 00 Gelukken een rijk materiaal, waardoor Miquel
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later in staat gesteld werd in zijn Annales een aantal
nieuwe soorten te beschrijven,
De in 1830 op Java gekomen hortulanus, J. E.
Teysmann, had zich gedurende zijn verblijf aldaar
een groote kennis van de Indische flora weten
eigen tc maken cn was omstreeks 1850 begonnen
hieromtrent mededeelingen te doen. Meestal hadden
zijn geschriften betrekking op door hem gedane
reizen en de daarbij verzamelde planten, soms ook op
planten, die van belang waren voor handel cn indus
trie. In samenwerking met den assistent-hortulanus
Binnendijk, gaf hij van 1862 tot 1867 een aantal
goede beschrijvingen van nieuwe soorten in het licht
onder den titel van „Plantae novae in Horto Bogoriensi cultao”. Een niet minder belangrijk werk was
de nieuwe „Catalogus van ’s Lands Plantentuin”
(1866), ook door Teysmann en Binnendijk samen
gesteld.
In 1863 verscheen op Java een prachtwerk, tot de
samenstelling waarvan de rijkdom van gewassen in
’s Lands Plantentuin gelegenheid had gegeven:
Bertha Hoola van Nooten, „Fleurs, fruits et feuillages choisis de la flore et de la pomone de 1’ile de
Java”, een groot folio werk met 41 zeer fraaie ge
kleurde platen, voorzien van bijschriften in het
Franseh en Engelsch.
Een tijd lang werkte aan den Plantentuin een
Duitscher S. Kurz, die onder den geleenden naam
J. Arnan als soldaat in Indië was gekomen en daar
de aandacht op zich had gevestigd door „Eene op
somming der Vaatcryptogamcn van het eiland Bangka”, „Een korte schets der Flora van het eiland
Bangka” en „Eenigc kruidkundige mededeelingen
in 1864 cn 1865”, eerst onder den geleenden naam,
later onder zijn eigen naam in het „Nat. Tijdschr.
v. Ned. Indië” verschenen. Van Buitenzorg vertrok
hij naar Calcutta, waar hij in hot „Journal of the Asialic Society” van 1869—1875 verscheidene weten
schappelijke mededeelingen deed, o. a. over planten
van Nederlandsch Indië.
Ondertusschen had zich ook in Engclsch-Indië
het materiaal van dc kennis der flora vermeerderd.
In de jaren 1831—1851 waren het vooral Wight en
Walker, Bcddome cn Griffith die een groote aantal
werken over dc Britsch-Indische flora publiceerden.
Zoo had zich gedurende vele jaren zoowel in
Nederlandsch- als in Engelsch-Indië eene grooto
hoeveelheid waarnemingen omtrent do Indischo
flora opgehoopt. Dc Utrcchtsche Hoogleeraar F. A.
W. Miquel nam do taak op zich dezo tot een gcheol
tc vereenigen on eene flora van Nederlandschc Indië
samen te stellen.
Miquel was geen vreemdeling op dit gebied. Vóór
zijne Flora waren van zijne hand verschenen „Commentarii phytogvaphici”, waarin hij verschillende
families aan een onderzoek had onderworpen (1838
—1840), „Monographia Cycadcaruin” (1842),„Systema Piperacearum” (1843—1844), „Revisio critica
Casuarinarum” (1840), „Analccta botanica Indica”
(1850—1852) cn de bewerking van een groot deel der
families in de „Plantae Junghulmianao. In 1855 bogon lnj de uitgave van zijn „Flora Indiao Batavae”,
die tot 1859 voortduurde. Dit is, trots do vele daaraan klevende gebreken, eon der nuttigste werken,
die over de Indische flora uitgegeven werden, vooral
ook omdat Miquel er do gchcelo literatuur voor bacl
nagegaan en alle hierin vervatte gegevens, mot aanwijzing van citaten, in zijn werk had opgenomen.
Miquel had zich echter niet tevreden gesteld do
gegevens te verzamelen, welke de literatuur hem
aanbood, doch ook al de bouwstoffen zijner voor-
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gangers, voorzoo ver die hem ten dienste stonden,
aan een onderzoek onderworpen. Iiij was er in geslaagd van dc verzamelingen in 's Rijks Herbarium
authentiek materiaal van Blume, Kulil en Van
Hasselt, Zippelius, Korthals, Spanoghc enz. ter
inzage ie ontvangen. Dc herbariön van Junghuhn,
Reinwardt en Zollinger werden hem ter leen ver
strekt. Ook Horsfield’s herbarium was hem ter be
werking toevertrouwd. Uit den Tuin van Buiten
zorg waren hem talrijke doubletten gezonden, waar
onder een aantal, die door Hasskarl waren gedeter
mineerd en andere, die door Teysmann op zijne reizen waren verzameld. Al dit materiaal moest tot een
geheel worden verwerkt. Dc inhoud van de werken
der oudere schrijvers moest in overeenstemming
worden gebracht met de nomenclatuur der geslach
ten in Endlichcr’s „Genera Plantarum”, die toen
meestal gevolgd werd, en met die der soorten van de
bewerkte families in De Candolle’s „Prodromus”.
Vervolgens moesten de opgaven in deze werken door
nasporingen aan het herbarium-maleriaal en verge
lijking met de literatuur en liet herbarium van de
Engelsch-Indische flora aan de kritiek worden ge
toetst. Deze omvangrijke arbeid werd door Miquel
in uiterst korten tijd tot stand gebracht. Dat ze
geenszins volledig was, lag in der aard der zaak.
Reeds in 1862, dus bijna onmiddellijk na het ver
schijnen der Flora, volgde een Supplement: „de
Flora van Sumatra”, waarin hij 1300 nieuwe soorten
beschreef. Deze soorten berustten voornamelijk op
doubletten uit Buitenzorg, welke deels docr Teys
mann, deels door Van Diepenhorst waren verzameld.
Het onvolledige van zijn Flora werd aan Miquel
nog duidelijker, teen hij als opvolger van Blume
in 1802 de grootc verzamelingen in ’s Rijks Her
barium onder zijn beheer kreeg. Beter dan dooi
de enkele ter leen ontvangen exemplaren kon hij
uit het daar aanwezige ruime materiaal de bouw
stoffen van de werken van Blume en Korthals leeren
kennen, en hij maakte er een ruim gebruik van. In
zijn Annales Musei Botanici Lugduno Batavi I—IV.
(1863—1869) onderwierp hij een aantal families en
geslachten aan een nauwkeurige herziening, waarbij
hij zoowel naar het materiaal van Korthals, Zippe
lius, Forsten, als naar dat van De Vriese en Teys
mann een aantal nieuwe soorten beschreef. Hij stelde
de bewerking van de verzameling ook open voor an
dere botanisten, wier onderzoekingen evenzeer in de
„Annales” werden bekend gemaakt. Zoo vinden wij
daarin verhandelingen van Oudemans, De Boer,
Schott, Meltenius, Hasskarl enz. Het voornaamste
deel van den inhoud der vier folio deelen zijn even
wel van dc hand van Miquel zelven. Na zijn dood
werden nog een aantal manuscripten gevonden, die
onder den naam van „Illust rations dc la Flore de
PArchipel Indien” in 1871 in het licht werden
gegeven.
Onderdo leerlingen van Miquel waren er weinige,
die zich op de kennis der Indische flora toelegden.
Een tweetal dissertaties onder zijn toezicht geschre
ven hadden hierop betrekking, n.1. die van P. De
Boer over de Indische Coniferae en die van R. H.
C. Scheffer: „De Myrsinaceis”. Dc laatstgenoemde
zou voor de beoefening van de botanie in Indië een
man van beteekenis worden, daar hij tot Directeur
van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg benoemd,
daarheen vertrok. Aanvankelijk publiceerde
hij in t „Nat. Tijdsein-. v. Ned. Ind.”, waarin men
zijne belangrijke „Observationes phytographieae”
vindt (1870—1873). Later richtte hij een eigen tijd
schrift van ’s Lands Plantentuin op: „Annales du

Jardin Bolanique de Buitenzorg”, dat hij met eeno
„Opnoeming van de planten op N. Guinca door
Teysmann verzameld” en met nog eenige andere
verhandelingen opende, terwijl hij er tevens bij
dragen van het overige personeel van den tuin,.
Teysmann, Binnendijk en Wigman in opnam. Bij
zijn overlijden in 1SS0 liet hij nog vele aanteekeningen achter, welke in het 2e deel van de „Annales”
een plaats vonden, gedeeltelijk (Reliquiae Schefferianae) omgewerkt door O. Beccari.
Deze, een Italiaansch reiziger, die van 1808 tot
1878 verschillende declen van den Maleischcn Archi
pel bezocht, was een der weinige buiten landschc
botanisten, die zich in die periode in Indic met do
flora bezighielden. De resultaten zijner onderzoe
kingen deelde hij eerst mede in de eerste jaargangen
van „Nuovo Giornale Botanico Italiano” (1808—
1809), later in de drie deelen van zijn „Milesia”
(1877—1890). Zijn eerste geschriften handelen uit
sluitend over onderwerpen uit het gebied der syste
matische botanie. In het tweede deel echter bepaalt
hij zich niet tot de beschrijving der planten, maar
houdt hij zich vooral bezig met de verhouding van
deze tot de dierenwereld, en wel tot de mieren. In
dit opzicht behoort dus zijn werk tot een latere
periode van de botanische literatuur, waarin naast
de kennis der planten vormen en zelfs meer dan deze,
de inwendige bouw, de ontwikkelingsgeschiedenis
en de levensverschijnselen der planten de aandacht
der botanisten tot zich trekken. De systematische
geschriften van Beccari zijn, evenals die van Scheffer, verschenen na de uitgave van het eerste stuk
van Bentham en Hooker, „Genera Plantarum”,
zoedat de beschrijving der families on geslachten in
het herbarium
b>(38—1883), in overeenstem
ming zijn met de daarin voorkomende nomencla
tuur, voor zoover zij zelven geen kritische wijzigin
gen daarin hebben aan de hand gedaan. Dit geldt
niet voorde werken van Miquel. Behalve de laatste
deelen der „Annales” belmoren deze tot eene oudere
periode. Deze bewerking van de „Genera Plantarum” had voor do flora van Nederlandsch-Indie
vooral daarom veel beteekenis, omdat zoowel BI ti
me als Miquel aan het herbarium te Kew talrijke
doubletten hadden gezonden, zoodat eene herzie
ning van het origineelo materiaal der voornaamste
schrijvers over de Indische flora er mede gepaard
Had de „Genera Plantarum” belangrijke wijzi
gingen gebracht in de nomenclatuur en den omvang
der geslachten, een even grootc beteekenis voor de
soorten kreeg de bewerking van de Engelsch-Indi- .
sche flora door .J D. Hooker en zijne medehelpers.
De uitgave van Hooker’s „Flora of British India”
weid in 1875 begonnen en is in 1897 met het 7de
en laatste deel afgesloten.
Gelijktijdig en later dan de. „Genera Plantarum ’
werd in Frankrijk door Baillon een revisie der fami
lies en geslachten uitgegeven: „Histoiro des Plan
tos” (1867—1894), Dit geïllustreerde werk is wegens de nauwkeurige beschrijvingen der geslachten
van groot belang. Van grooten invloed op de noinciiclaluur der Indische planten is het in 1888 bego nnon
en in 1909 voltooide werk van Engler en Prantl:
„Natürliche Pflanzenfamilien,” waarin evenzeer alle
geslachten zooveel mogelijk naar origineel materi
aal aan eene revisie onderworpen worden en waar do
opvattingen omtrent belangrijke punten dikwijls
zoowel van die van Baillon als van die der Engelsche schrijvers afwijken. Behalve deze algemeeno
werken zijn voor do Indische flora steeds de mono-
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graphiën over verschillende families te raadplegen,
waarvan de meeste verschenen in de in 1873 gesloten
serie van De Candolle’s Prodromus en de daarop vol
gende „Monographiae Phanerogamarum”, welke
sinds 1878 de plaats van deze innam. In 1905 is on
der leiding van A. Engler een nieuw standaardwerk
verschenen, Das Pflanzcnreich, dat een geheel nieu
we monografische bewerking geeft van de verschil
lende plantcnfamilies. Ofschoon een groot aantal
deelen, voornamelijk van de hand van Duitschers,
reeds verschenen zijn, ligt de voltooiing van dit
omvangrijke werk nog in de verre toekomst.
In Nederlandsch Indië was, na Scheffcr, de sys
tematische arbeid aan ’s Lands Plantentuin over
genomen door W. Burck, die een tweetal monographieen van families in het licht zond, n.L van de
Sapolaceae en de Diplerocarpaccae, waarin hij ver
scheidene nieuwe soorten beschreef. Behalve do
monographieën van Burck namen de Annales van
Buitenzorg nog systematische bijdragen op van
verschillende bezoekers van den tuin, zooals Solms
Laubaeh, Karaten, Boerlage enz. Voor de flora van
Java speciaal maakte zich verdienstelijk S. H. Koorders door zijn „Bijdragen tot de kennis vande Boomflora van Java” waarvan „de Lijst der geslachten
van de Boschboomen van Java” in 1892 in het Nat.
Tijdschr. van Ned. I. uitgegeven, het begin vormde.
Weldra volgden zijn „Zaldlora of Sleutel voor de ge
slachten en families der Woud hoornen van Java”
(1893) en zijn „Plantkundig Woordenboek van de
Boomen van Java” (1S94). Het laatste als „Mededeclingcn van ’s Lands Plantentuin” verschenen,
bevatte eenc revisie der inlandsche namen en hun
verband met de wetenschappelijke benamingen.
Een meer uitgebreid „Plantkundig Woorden
boek van Ncderlandsch-Indië” was in 1879 versche
llen en in 1888 met eenige aanvullingen herdrukt.
Dit was van de hand van den officier van gezond
heid G. J. Filet, die zich van 1855, toen hij zijn
„Catalogus van den Botanischcn tuin te Weltevre
den” schreef, met de inlandsche namen had bezig
gehouden. Daar het werk van Filet voor een groot
deel berustte op gegevens aan de literatuur ontleend,
de schrijfwijze der inlandsche namen niet altijd juist
was, do Latijnsche benamingen voor een groot deel
verouderd en niet altijd betrouwbaar waren, was
een revisie van dit werk naar eigen waarnemingen,
door een man, die met de planten zelve bekend was
en met medewerking van een taalkundige, die op de
juiste schrijfwijze toezicht hield, ongetwijfeld een
nuttige arbeid. Het „Woordenboek” van Koordcrs
kan als een voorlooper van zulle een werk beschouwd
worden, daar het alleen de boomflora van Java
omvat en bij de I^atijnsche benamingen niet verder
gaat dan de geslachten. In 1909 is het werk van Fi
let vervangen door het veel betere en meer uitvoerige
Nieuw Plant kundigWoorden boek voor Nederlandsch
Indië door F. 8. A. de Clereq, Oud-Rcsident v. Ternate en van Riouw, na den dood van den schrijver
uitgegeven door Dr. M. Greshoff. Het groote belang
van dit omvangrijke werk ligt niet alleen in de zoo
. volledig mogelijko samenstelling van alle inlandscho plantennamen van den Archipel naast de alphabetisch geordende latijnsche namen dor planton,
maar ook in de aanteekeningen omtrent hot gebruik
cn dc opsomming van botanische spreekwoorden,
gezegden enz, waarvan liet bock er een grooto
schat bevat. Behalve de genoemde geschriften be
gon Dr. Th. Valeton, in samenwerking niet Dr. S. H.
oorders in 1894 een herziening van de Javaansche
oomen, in de „Mededeelingon van ’s Lands Plan-
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tentuin”, uitgegeven onder den titel van „Bijdragen
tot de kennis der Boomsoorten van Java”. Dit om
vangrijk werk werd gestadig voortgezet, zoodat in
1914 het 13de en laatste deel de geheele serie kon
afsluiten. De beide sedert 1909 verschenen deelen
zijn geheel van de hand van Dr. J. J. Smith.
Ook in Europa werd aan dc Indische flora gear
beid. Van de hand van J. G. Boerlage verscheen
„Handleiding tot de kennis der flora van Nederlandsch-Indië”, eene uitvoerige beschrijving derfamilies en geslachten van de Indische flora, een
werk dat door den dood van den schrijver in 1900
niet werd voortgezet. Dc bewerking van de flora’s
van naburige landen leverde ook resultaten op voor
die van Ncderlandsch-Indië. Het onderzoek van de
boschflora van Cochin-China door L. Pierre gaf de
zen geleerde aanleiding het Indisch materiaal van
een groot aantal families in ’s Rijks Herbarium te
bestudeeren, en zijn folio werk: „Flore Forestière
de la Cochin-Chine” uit te geven.
Van de algemeene werken, die op de Flora van
Nederlandsch Indië betrekking hebben, valt te noe
men een uitgave, in 1897 door Boerlage begonnen,.
n.1. de Icones Bogorienses, een plaatwerk, dat be
schrijvingen en afbeeldingen geeft van nieuwe soor
ten uit de Buitenzorgschcn tuin of uit verzamelin
gen van den Archipel. Dit werk wordt nog steeds
voortgezet; een belangrijk deel ervan is van de hand
van Dr. Th. Valeton cn Dr. J. J, Smith.
Na 1900 ging de kennis van de Javaansche Flora
met rassche schreden vooruit. Van de floristische
werken van meer algemcenen aard moge in de eerste
plaats gewezen worden op een Flora van Batavia
door C. A. Backer, een groot opgezet werk, waarvan
alleen het eerste deel verscheen in 1907. Dezelfdo
onderzoeker bleef zich sedert zijn benoeming tot
assistent bij het herbarium van het Departement
van Landbouw met de bestudeering van den planten
groei van Java bezig houden. In 1908 publiceerdo
hij het eerste stuk van een „Voorlooper eener
"Schoolflora van Java”, het eerste werk van dien
aard, dat in opzet met een Nederlandsche Schoolflora vergeleken kan worden. In 1911 zag van denzelfderi schrijver een eerste deel van een „schoolflora
van Java” het licht, een werk dat in alle opzichten
uitvoeriger van opzet is, dan het vorige. Al deze
werken moeten beschouwd worden als pogingen om
te komen tot een definitieve Flora van Java, een
werk, waaraan thans groote behoefte bestaat, nu do
Flora van Miquel in alle opzichten zeer verouderd
genoemd moet worden.
Inmiddels publiceerde Dr. S. H. Koorders in
1911—1912 een „Excursionsflora von Java, mit bcsondercr Borücksichtigungder im Hochgobirge wiltlwachscndcn Art en”, een uitgebreid werk in drie dee
len, dal, zooals de titel aangeeft in hoofdzaak een
populaire flora van het hooggebergte wil zijn, maar
dat, door het tevens vermelden van de beneden 1800
M. groeiende soorten, een overzicht tracht to geven
van de geheele flora van Java. Sedert 1913 verschijnt
bij dit welkeen aparte platenatlas. Eveneens is in
1913 een begin gemaakt met de uitgave van een
„Atlas der Baumarten von Java , een werk dat
einder de leiding slaat van Dr. Koorders, cn dat be
oogt illustraties te leveren van dc in de „Bijdragen
tot de kennis van dc boomsoorten van Java” bcschreven Javaansche boomen.
In 1898 verscheen het eerste deel van een Flora
van Buitenzorg, waarvan echter slechts een G-tal
deelen gepubliceerd zijn, cn dat niet schijnt to wor
den voortgezet. Van de hoogoro planten zijn hierin
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in 1905 alleen de Orchideeën gepubliceerd, door J. J.
Smith, die zich echter niet tot de omstreken van Bui
tenzorg beperkte, maar een uitvoerige bewerking
gaf van alle bekende Javaansche Orchideeën, welk
werk in de jarcn 1908—1914 door een Atlas werd
aan gevuld, terwijl in de publicaties van ’s Lands
Plantentuin door denzelfden schrijver een groot aan
tal supplementen op zijn werk in het licht werden
gegeven. Vermeld moge ook worden een verhande
ling over de Javaansche Piperacecën door S. H.
Koorders in de Verslagen van de Koninklijke Acade
mie van Wetenschappen van 1909, publicaties van
Dr. Th. Valeton over verschillende families in de
Bulletins van ’s Lands Plantentuin en in die van het
Departement van Landbouw, het werk van Harms
over Indische Araliaceac in de „Annales” van 1904,
en van Hallier over verschillende plantenfamilies
in de „Annales” van 1896 en 1897. Niet uitsluitend
voor Java, maar voor den geheelen Archipel van be
lang is een monografie der Myrislicaceae door O.
Warburg, een bewerking van het geslacht Cyperus
door J. Valckenier Suringar, een uitvoerige beschrij
ving van de indische soorten van het geslacht Ficus
in de Annals of the Botan. Gardens, Calcutta, door
G. King, en het groote werk over Aziatische Pal
men, dat in de jaren 1908—1912 door Beccari in
dezelfde publicatie in het licht werd gegeven Even
eens moge hier genoemd worden een revisie van
de Javaansche Eiken door Von Seemen.
In veel mindere mate nam de kennis van de plan
tengroei der Buitenbezittingen toe. Een uitzonde
ring dient gemaakt te worden voor Nieuw-Guinea,
dat zich plotseling in een ongekende belangstelling
is gaan verheugen. Na de publicatie der oudere collec
ties van Zippelius en Teysmann, welke laatste plaats
had door Schcffer in het eerste deel van de Annales
van Buitenzorg, heeft het floristlsch onderzoek van
Ned. Nieuw-Guinea vrijwel stilgestaan tot 1903.
Onze Duifsche naburen gaven den eersten stoot tot
een grondiger bestudeering van de Flora. Nadat K.
Schumann in 1888 zijn Flora der Dcutsch-Ostasiatischen Schulzgebiete gepubliceerd had, Schumann
en Hollrung een jaar later een Flora von Kalser
Wilhelmsland in het licht gaven, Warburg in J891
zijn Beitrage zur Kenntniss der Papuanischen Flora
uitgaf, verscheen in 1900 (met supplement in 1905)
een groole „Flora der deulschen Schulzgebiete an
der Süd.scc” door K. Schumann en C. Lauterbaeh.
Sedert 1910 kan men in Engler’s Botanische Jahr
bücher geregeld zeer uitvoerige artikelen over de
„Flora von Papuasien” vinden, waarin tal van nieuwe
collecties uit Duitsch Nieuw-Guinea bewerkt wor
den. Ook van Britseh Nieuw Guinea waren er enkele
botanische artikelen verschenen; en wel van Ferdinand von Müller over een door Mac Gregor gemaakte
verzameling in het hooggebergte en verschillende
..Descriptive Noles on Papuan plants” van den
zelfden schrijver. De reeks van publicaties over de
plantengroei van het Ncderlandsehe gebied werd
geopend door Dr. Th. Valeton met een artikel over
„Planlae papuanae” in hel Bulletin du Départe
ment de 1’Agriculture aux Indes néerlandaises No.
X, 1907. Toen na 1903 de geregelde exploratie van
Nieuw-Guinea voor de naaste toekomst verzekerd
scheen, besloot de Maatschappij tot Bevordering
van het Natuurkundig Onderzoek der Ncderlandsche Koloniën een apart werk te beginnen getiteld
„Nova Guinea”, waarin de publicatie van de weten
schappelijke bewerking van het door de expedities
en de cxplt ratiedetachcmenten verzamelde materi
aal zou bijeengebracht worden. Zoo verscheen in de

jarcn 1909—1915 deel VIII van dit rijk geïllustreer
de werk, bevattende de botanie. Ook deel XII,
waarvan thans reeds een 3-tal afleveringen versche
nen zijn, is aan de plantkunde gewijd. Do bewerkers
zijn ten deele Nederlanders, ten deel buitenlanders.
Van de grooterc artikelen mogen vooral genoomd
worden die van J. J. Smith, over de Orchideeën en
de Evicaceeën, en die van Th. Valeton, waarin de
Rubiacceën en de Zingiberaceeën behandeld worden.
Met deze plotselinge toename van de botanische
kennis van het tot 1900 minst bekende deel van den
Indisclien Archipel hebben de andere eilanden geen
gelijken tred kunnen houden. Het eiland Bomeo,
waarvan Korthals en De Vriese botanisch materiaal
meebrachten, was nog weinig bekend. Een uitbrei
ding onderging onze kennis door het reeds vermelde
werk van Beccari, „Malesia”, terwijl Stapf, (1894)
en later Gibbs (1914) door hunne beschrijvingen van
de flora van den Kinabalu en H. Hallier over die
van den „Klamm” belangrijke bijdragen leverden
tot de kennis van het Borneo’sche hooggebergte.
Door de reizen van Hubert Winkler en zijn publi
caties in Engler’s Botanische Jahrbücher van 1909—
1914 (Die Pflanzondecke Südost-Borneo’s) werd ook
het .zuidelijke deel van het groole eiland beter be
kend. Een groote massa verzameld materiaal wacht
echter nog op publicatie/ de bewerking ervan is in
den laatsten tijd door H. Hallier begonnen.
De Flora van Sumatra is nog zeer gebrekkig be
kend. Na het Supplement op Miquel’s Flora van
Ncderlandsch Indic is er weinig meer in sarnenhang
gepubliceerd. De stichting van een succursale van
’s Lands Plantentuin ter Oostkust van Sumatra
te Siboclangit zal daarin, naar te hopen is’, spoedig
verbetering brengen. Van beteckenis voorde kennis
van de plantengroei van Noord- en Middm-Sumatra
is een werk van King, Materials for a Flora of the
Malayan Peninsula, begonnen in 1889, waarvan Jlidley in 1907 een voortzetting gaf.
Warburg’s „Monsunia”, een 4° werk, waarvan in
1900 het eerste deel verscheen, maar dat sedert niet
is voortgezet, is in zekeren zin een pendant van
Beceari’s Malesia, en is van veel belang voor de ken
nis van de Flora der Mol ukken. Dezelfde plantkundi
ge gaf onderden titel van „Die Florades Asialischen
Monsungebietes (1890) en „Vegetalionsschildcrungen aus Südost-Asien (1893) zijn indrukken van don
plantengroei van het Oosten van den Archipel wcor.
Koorders deelde in een „Verslag eener botanische
dienstreis door de Minahassa” een en ander mede
over de Flora van N. 0. Colebcs. Smith bewerkte in
1905 de Orchideeën van Am bon. Voor de kleine
Soenda-eilanden is van belang geweest een in J 910
door Dr. J. Elbert ondernomen „Sunda-expcdition”
waarvan de botanische resultaten voor een doel
door H. Hallier in de Mededeelingen van ’s Rijks
Herbarium te Leiden van 1913 gepubliceerd zijn.
kien groote hoeveelheid botanisch materiaal, op
verschillende tochten in het Oosten van den Archi
pel bijeengebracht wacht nog op bewerking. Voor
hun publicatie zal stellig veel waarde hebben de
groote kracht, waarmede de botanische staf van
het Buieau of Science te Manilla het onderzoek van
de plantengroei der Philippijnen heeft ter hand ge
nomen. In hel Philippine Journal of Science, dat
sedert 1906 geregeld verschijnt, zijn tal van verhan
delingen opgenomen, die sedert Blanco’s Flora het
licht zag, de planton kennis dier eilanden enorm
vermeerderd hebben.
De meesten van do hierboven opgenoemde werken
hebben betrekking op do phanerogame Flora. Do

!

2

I

-

BOTANISCHE LITERATUUR VAN NEDERLANDSCH-INDIË.
studie der lagere planten heeft van de vroegste pe
rioden af minder beoefenaars gehad. Toch hebben
vooral de Varens de aandacht van verschillende au
teurs getrokken. Blume behandelde ze in zijn Enumeratio Plantarum Javae (1827) en wijdde er in zijn
Flora Javae een deel met 94 platen aan. De Vriese
gaf een Monografie der Marattiaceae uit (1853).
In Hooker’s Species Filicum (184G—18G4) vond
men de bekende Javaansche Varens alle beschre
ven, terwijl Miquel, Mettenius en Kuhn, later Burck,
Cesati en Baker mede bijdragen over Indische varens
leverden. De familie der Hymenophyllaceae vond
een bewerker in Van den Bosch (1861). Als 1ste deel
van de Flora van Buitenzorg publiceerde Raciborski in 1898de Varens (Pteridophyta), Christ bewerkte
in de jaren 189G, 1S98, 1904 en 1906 de yarenflora
van de Soenda-eilanden, Celebes en Bomco, waar
over verhandelingen in de „Annales” van Buiten
zorg verschenen, terwijl tenslotte C. R. W. K. van
Aklerwerelt van Rosenburgh in 1908 in zijn hand
boek „Malayan Fems” en in 1915 in een weinig
minder omvattend werk „Malayan Fern Allics”
een samenvatting gaf van alles wat tot dat jaar
over de varensoorten van den Malcischen Archipel
inclusief de Philippijncn bekend was geworden. Van
denzelfden auteur zijn in de „Bulletins” van ’s Lands
Plantentuin een aantal supplementen op zijn werk
gepubliceerd.
Van de Mossen van Nederlandsch Indië heeft men
de bryologische werken van Dozy en Molken boer,
waarvan het belangrijkst is „Bryologia javanica” in
1855 begonnen en tot 1870, na den dood van de au
teurs, voortgezet door R. B. van den Bosch en C. M.
van de Sando Lacostc. Dit werk is in de jaren 1904—
1908.ten deele vervangen door het handboek van
Max Fleischer, Die Musci der Flora von Buitenzorg
(zugloich Laubmoosflora von Java), verschenen in
drie doelen als 5de stuk van de Flora von Buitenzorg.
Van de Lever mossen (Hepaticae) bestaal een be
langrijk werk van Van de Sande Lacostc, Synopsis
Hepaticarum javanicarum (1856), terwijl in 1900 V.
iSchiffner als 4de deel van do Flora van Buitenzorg
„Les Hepatiques” bewerkte.
De Lichencn werden beschreven in „Planlae
Junghuhnianao” door'C. Montagne en R. B. van
den Bosch (1856), later nog door J. Muller in zijne
„Liehenologischc Beilrügc” (1882), ten slotte door
Huc in de „Annales’ van 1901.
De kennis van de Wieren heeft een zeer belangrij
ke vermeerdering ondergaan door een „Prodrome de
la Flore algologiquo” des Indes néerlandaises (1897
et 1899), door E. de Wildeman, spoedig gevolgd door
con Monographic des Caulcrpcs (1898), door Mevr.
Webcr—van Bossc in de „Annales” gepubliceerd.
Van dezelfde schrijfster zijn in de „Annales’, nog
andere studies over de Algen to vinden. Als 3de
deel van de flora van Buitenzorg publiceerde De
Wildeman in 1900 „Les Algues, essai d’uno flore
algologique de Java.” De Corallinaceac werden in
1904 door Mevr. Webcr en M. Foslie in de publica
ties van de Siboga-expcdtie bewerkt. In hetzelfde
verzamelwerk gaf Mevr. Webcr in 1913 een „Liste
des Algues du Siboga” uit. Als aparte mededeeling
van liet Departement van Landbouw verscheen in
1908 een uitvoerige studio van Ch. Bernard over
Javaansche Protococcaceao en Desmidiaceao.
'lot een bewerking van de Fungi (Schimmels) van
den Archipel is het tot nu toe niet gekomen. Veel
van wat er over dit onderwerp verscheen behoort
niet meer tot de beschrijvende plantkunde maar
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bchandclt vooral de levenswijze van de schimmel
plant, in verband met haar schade als parasiet of
haar nut voor de techniek. In de „Annales” vindt
men artikelen van Fischer (1876, 1887), Solms
(1887), Penzig (1899), Bernard (1906), en Hennings
(1910), waarin nieuwe vormen van Fungi beschre
ven worden.
Van lagere planten is te noemen de bewerking
van de Myxomycetes door O. Penzig als 2de deel
van de Flora van Buitenzorg.
Onderzoekingen over de morpliologie en physiologie van Indische planten zijn in de laatste jaren zeer
in aantal toegenomen en hebben vooral hun plaats
gevonden in de reeds bovenvermelde „Annales du
Jardin botanique de Buitenzorg”, dat hiermee het
belangrijkste tijdschrift over tropischo plantkunde
geworden is. Zijn bloei dankt het in de allereerste
plaats aan zijn vroegeren redacteur Treub, die te
vens de voornaamste medewerker was, en door de
stichting van het Buitenzorg-fonds te bevorderen,
tal van Nederlanders en later ook buitenlanders een
kort verblijf aan ’s Lands Plantentuin gemakkelijk
maakte. Hun onderzoekingen hebben een groot deel
van de „Annales” gevuld. Plaatsgebrek laat niet toe
ze hier allen te noemen. Op het gebied van de ont
wikkelingsgeschiedenis en de morphologie liggen
vooral Treub’s beroemde verhandelingen over de
Cycadecën (1885), over do Loranthaeeeën (1885)
over do mieronplant Myrmecodia (1883, 18SS), zijn
studies over de Lycopodiaceeën (1S84, 1SSS), de
Casuarinecën (1891) en de eigenaardige parasiet
Balanophora (189S), zijn embryologisch werk over
Ficus (1902) en Elatostemma (1906).
Burck (1883, 1884, 1877, 1890) hield zich vooral
met oekologisch werk bezig, Karaten publiceerde
er zijn onderzoekingen over Epiphyten (1895) en
over Gnctum (1893). Over laatstgenoemd onder
werp schreef ook Lotsy (1899), die tevens het werk
van Treub over Balanophora in 1899 voortzette,
waarbij zich het onderzoek over den parasiet Rhopalocnemis aansloot (1899). Went onderzocht en
beschreef het voorkomen van hecht- en voedingswortcls bij klimplanten en epiphyten (1895), en de
eigenaardige tweevormigheid bij de takken van
Castilloa (1897). Ernst en Bernard behandelen in
vijf opeenvolgende deelen van 1910 tot 1914 de ont
wikkelingsgeschiedenis en den fijneren bouw van de
javaansche saprophytische planten. Zuiver anatomi
sche onderzoekingen verrichtto J. C. Schoutc, zooals blijkt uit zijn belangrijke en uitvoerige verhan
deling over den diktegroei der Palmen (1912); morphologisch werk verrichtte dezelfdo auteur met zijn
onderzoek naar de vertakking van Monocotylcn en
Boomvarens (1906). Goebel publiceert er zijn Morphologisohc und biologische Studiën (18SS en 1891).
D. II. Campbell houdt zich bezig met de ontwikke
lingsgeschiedenis van het prothallium van Varens
(1907 en 1908), Doctors van Leeuwen met de levenswijzc van Dischidia (1913).
Ook wat physiologische onderzoekingen aangaat,
die in de Annales zijn gepubliceerd, staat het werk
van Treub bovenaan. In 1S9G verschijnt zijn. eerste
stuk over het voorkomen van blauwzuur bij Pan
gium cd ulo; in do jaren 1904, 1907, on 1910 wordt
dit gevolgd door andere medcdcelingen over den
rol van hot blauwzuur in groene piantendeolen.
Eijkman (1SS8) on van Romburgh (1899) hielden
zich mot phytochemische onderzoekingen bezig,
Giltay (1898) publiceerde waarnemingen over de vor
ming van stoffen in do plant, Haborlandt bestu
deert do beweging van en de voortplanting van de
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beweging in de blaadjes van Biophylum (1885),
benevens de voeding van den kiem der Mangroveplanlen (1S95).
Op plantengcografisch terrein, doch buiten de
„Annales” gepubliceerd, ligt het werk van A. F. W.
Scliimper, Die indomalayisclic Slrandflora, in 1891
in zijn „Botanische Mitteilungen aus den Tropen”
uitgeg ven. Van groot belang, ofschoon niet uit
sluitend aan de maleische Flora gewijd, is het hand
boek van denzelfden auteur (Pflanzengeographic,
auf physiologischer Grundlage, 1896). In de „Bibliotheca botanica” van 1S91 gaf Korsten een uit
voerige beschrijving van de „Mangrovevegetation
im Malayischen Archipel”. Een meer algemeen over
zicht van de Maleische Flora verscheen van de hand
van Massart, Un botaniste en Malaisie in Buil. de la
Soc. bol. de Belgique terwijl Habcrlandt’s Botani
sche Tropenreise, 1893 (2de druk 1910) eveneens een
globalen indruk van de plantengroei van Nederl.
Iudie geeft.
In 1S88 publiceert Treub in de „Annales” een
„Nolice sur la nouvelle Flore de Krakatau”, een
uiterst belangrijke studie naar aanleiding van een
bezoek aan het in 1883 geheel van plantengroei be
roofde eiland. Veertien jaar later kan Penzig in de
„Annales” dit onderzoek completeeren. terwijl ten
slotte in 1907 een uitvoerig artikel van Ernst ver
schijnt, in het Vierteljaln-sschrift der naturf. Gesellsch. in Zürich, waarin de toenmalige toestand
van den plantengroei op Krakatau in bijzonderhe
den geschetst wordt. (Die neue Flora der Vulkaninsel Krakatau).
Naast de „Annales” verscheen er in de jaren 1884
—1904 een tijdschrift getiteld: „Mcdedcelingen uit
’s Lands Plantentuin”, uitsluitend bestemd voor
de publicaties van hel wetenschappelijk personeel
van '’s Lands Plantentuin. Van de 75 nummers,
die in den loop van 20 jaar het licht zagen, is er
een deel gewijd aan niet-botanische studies; een an
der deel ligt op het gebied van de toegepaste plant
kunde en kan te dezer plaatse onvermeld blijven.
Na de oplossing van ’s Lands Plantentuin in het De
partement van Landbouw, Nijverheid en Handel in
1905 kreeg het tijdschrift den nieuwen titel: „Mededeelingen van het Departement van Landbouw”.
Daarvan zijn thans de nummers I—XVII versche
nen. De reeds vermelde „Bijdragen” van Koorders
en Valeton zijn alle in deze publicatie verschenen.
Verder mogen vermeld worden 3 publicaties van
Greshoff over giftige en bedwelmende planten bij
de vischvangst in gebruik (1893,1900,1913), onder
zoekingen van denzelfden naar de planlenstoffen
van Nederlandsch Indië en de 3 publicaties van
Boorsma over hetzelfde onderwerp.
Naast deze in het Nederlandsch geschreven reeks
van onderzoekingen verschenen er van 1898 tot
1905 een 22-tal nummers van een „Bulletin de J’Institut botanique de Buitenzorg”, waarin de aan de
verschillende afdeelingen van ’s Lands Plantentuin
verbonden staf in de Fransche taal zijn onderzoe
kingen in het licht gaf. Van de zuiver botanische
verhandelingen mogen genoemd worden de be
schrijving van nieuwe planten door Valeton en
Smith, de verhandeling van Boerlage over de door
Van Romburgh verzamelde Caoutchouc- en Guttapercha-planten (No. 5,1900), twee pharmacologische
verhandelingen van Boorsma (No. 14, 1902 en No.
21, 1904), tenslotte een nieuwe catalogus van den
tuin door Hochrcutiner (No. 19,1904 en No. 22,1905).
Toen in 1905 ’s Lands Plantentuin ophield te
bestaan als instelling onder een eigen directeur,

werd een begin gemaakt met een nieuwe serio
bulletins onder den titel „Bullet. du Département de
l’Agriculture aux Indes néerlandaises”. Ook deze
Bulletins, waarvan er tot 1911, toen do serie als
zoodanig afgesloten werd, 47 verschenen zijn, worden
bijna uitsluitend gevuld door de publicaties van het
wetenschappelijk personeel van het Departement
van Landbouw. Vele van de verhandelingen lig
gen niet op het gebied van de plantkunde, andere
zijn geheel aan de grootc cultures gewijd. Van die,
welke over beschrijvende plantkunde handelen, mo
gen genoemd worden een verhandeling van Von
Seemen over Cupulifeeren (I, 1906), van Smith over
Orchideeën (V, 1907; XIII, 1907; XV, 1908; XIX,
190S; XXII, 1909; XXXIX, 1910; XLIII, 1910;
XLV, 191^1.), van Van Alderwerelt van Ro.senburgh
over Varens (XVIII, 1908; XXI, 190S; XXVII,
1909), van Valeton over planten van Nicuw-Guinea
(X, 1907) en over andere families van hoogere plan
ten (XXVI, 1909). Over Pharmacologie schreef
Boorsma (VII, 1907; XVI, 1908), over Microbiolo
gie De K.ru ij ff (III, 1906; IV, 1907; XXX, 1909).
Toen in 1911 ’sLands Plantentuin aLs instelling on
der een eigen directeur hersteld werd, zag een nieuw
tijdschrift het licht, dat in vele opzichten beschouwd
moet worden als een vervolg op het in 1905 gestaak
te Bulletin de 1’Institut botanique. Do nieuwe serie
bulletins kreeg tot titel „Bulletin du Jardin bota
nique de Buitenzorg, deuxième série”. Sedert 1911
zijn er 17 nummers verschenen, uit den aard der
zaak grootendeels publicaties op het gebied der be
schrijvende plantkunde bevattende. Smith zet er
zijn Orchideeën-beschrij vingen in voort (II, 1911;
III, 1912; VIII, 1912; IX, 1913; XIII 1914; XIV,
1914), Van Alderwerelt zijn onderzoekingen over
Varens (I, 1911; VII, 1912; XI, 1913; XVI, J914),
Doctors van Leeuwen beschrijft gallen op Indische
planten, Bncker (XII, J913) publiceert er voorloopigc resultaten van zijn talrijke verzamel toch ten
op Java.
Intusschen zette hel Departement van Landbouw
een nieuwe serie publicaties van zijn staf op, en wel
in den vorm van „Mcdedcelingen” van de aparte afdeelingon of proefstations. Zoo verschenen in 1912
een eerste Mededeeling van het Proefstation voor
Rijst; in 1912—1915 een twaalftal nummers van
het Laboratorium voor Plantenziekten; in 1913
een eerste nummer van „Mcdedcelingen van den
Kultuurtuin”, sedert 1908 een 35-tal Mcdedcelingen
van het Proefstation voor Thee, alle publicaties, die
öf directe uitgaven zijn van, óf althans in ccnig
verband staan met het Departement van Landbouw
en waarvan hier alleen opgenoemd worden de se
ries, welker inhoud met botanische vraagstukken
verband houden. Voor do publicaties, uitgaande
van de niet onder het Departement ressortccrendo
PROEFSTATIONS, zie men dat artikel.
Vergelijkt men de opsomming van de wetenschap
pelijke mcdedcelingen der laatste 25 jaren met die
van de vorige kwarteeuw, dan springt de enorme
toename van wetenschappelijk werk direct in het
oog. Veel heeft hier onvermeld moeten blijven wat
niet in Bid ie zelf bewerkt of gepubliceerd is. Een uit
zondering dient gemaakt te worden voor een hoogst
belangrijke publicatie van H. II. Janssonius, Mikrographie des Holzes der auf Java vorkommenden
Baumarten, waarvan in de jaren 1906—1914 een
viertal afleveringen verschenen zijn. Dit werk, dat
te Groningen_onder leiding van J. W. Moll uilgevoefd wordt, heeft ten doel de houtsoorten van Java
uitvoerig anatomisch te beschrijven, maar zal hot
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tevens op den duur mogelijk maken door anato
misch onderzoek den naam te bepalen van iedere
javaanscho houtsoort.
Het spreekt van zelf dat in Indië, waar zoovele
belangen zijn, die van de kennis der botanie nut kun
nen trekken, ook een aantal populaire publicaties
het licht heeft gezien. Hiervoor werd o. a. het „Tijd
schrift voor Landbouw en Boschcultuur” van S. J.
W. Van Noot en opgericht. Thans is het voornaam
ste orgaan op dit gebied het tijdschrift „Tcysraannia”, een uitgave, waarvoor de meeste bijdragen
geleverd worden door het personeel van ’s Lands
Plantentuin. Hier sluit zich bij aan het Tijdschrift
voor Nijverheid en Landbouw in NcdcrlandschIndië.
Onder de werken, waarin de toepassing van de
kennis der planten op den voorgrond staat, is reeds
vermeld Filet’s „Plantkundig Woordenboek”, en de
Clcrcq’s „Nieuw Plantkundig Woordenboek” daar zo
niet alleen een register zijn voor de inlandscho na
men, doch ook een aantal gegevens bevatten om
trent het gebruik. Hierbij moet tevens genoemd
worden HasskaiTs „Aanteekeningen over het nut
door de inlanders van Java aan sommige gewassen
van dat eiland toegeschreven”, waaruit vele opga
ven van Filet afkomstig zijn. In vroeger en later tijd
werden door een aantal geneeskundigen over de
geneeskracht van Indische plantaardige producten
medcdeelingen gedaan. Deze zijn voor een groot deel
bijeengevoegd in Van der Burg’s „Geneesheer van
Nederlandseh-Indië”. Met de beschrijving van vele
dier plantaardige producten hield A. G. Vorderman
zich bezig.
Ecne Encyclopaedie van de Engclsch-Indische
producten, Walt „Economie Products of India”
(1880—1803) is wegens de vele ook in NederlandsehIndië voorkomende stoffen ook voor onze Koloniën
van belang. Over „Planten van Nederlandseh-Indië,
bruikbaar voor handel, nijverheid en geneeskunde”
(1883) handelt een werk van A. H. Bisschop Grovelink, waarin in systematische orde do gegevens hier
omtrent, meerendeels uit andere werken ontleend,
zijn bijeenverzameld. Vergelijkbaar met Watt’s
Encyclopaedie, maar minder breed opgezet, is een
werk van K. ïïcyne, de Nuttige Planten van Ned.
Indië, wuarvan in 1013 een eerste stuk verscheen
als uitgave van het Departement v. Landbouw.
Van de hand van Greshoff is de uitgave begonnen
van een kwarto werk met afbeeldingen naar de
natuur, getiteld „Nuttigeplanten van Ncderlandsch
Indië”, waarin de schrijver zich voorsteldc volgens
de methode van Rumphius een zoo volledig moge
lijke monographie te leveren omtrent den bouw, do
bcslanddeelen en het gebruik van die gewassen, wier
kennis voor de Indische maatschappij van belang
wordt gerekend. Over „Indische Heil- und Nulzpflunzen und doren Cultur” werd door Tschirch een
werk uitgegeven (1802), waarvoor hij de gegevens
op zijn reis naar Ceylon, Singaporo cn Java had ver
zameld .
Omtrent verscheidene producten vinden we uitge
breide medcdeelingen in de afleveringen van den „Beschrij veilden Catalogus van het Koloniaal Museum
te Haarlem”, waarin o. a. aan koffie, rijst, cacao,
thee, tabak, houtsoorten enz. uitvoerige artikelen
worden gewijd, terwijl voor dit doel door het ge
noemde Museum een afzonderlijke publicatie „Hot
Bulletin van het Koloniaal Museum” werd uitgege
ven. Dit wordt thans als Bulletin van het Koloniaal
Instituut voortgezet. Een speciaal werk op dit ge
bied is Van Gorkom’s „De Oost-Indischo cultures”

403

waarvan in 1913 een nieuwe bewerking verscheen
dat door een dergelijk werk van De Sturlor was voor
afgegaan, hetwelk echter, voor een groot deel uit het
Engelsch vertaald, niet als het eerstgenoemde ge
heel narw—Nedpriandsch-Indischc toestanden was
bewerktg/O
BO’
(PIETER). Eerste Gouvemcur-Generaal
van Ned.-Indië, geb. te Amersfoort ._Hii wordt
vermeld als admiraal over schepen van de Nieu
we Brabandsche Comp., en maakte van 21 Dcc-.
1599—Oct. 1001 een reis naar Bantam en terug.
Den 29sten Nov. 1609 werd hij door de StatcnGeneraal tot Gouv.-Gen. aangcsteld, vertrok 30
Jan. 1610 en kwam 19 Dec. van hetzelfde jaar te
Bantam aan. Het grootsto gedeelte van den tijd van
zijn bestuur bracht hij in do Molukkcn_door, waar hij
het fort Mariko-pp Tidorc op de Spanjaarden ver
overde. fn Aug. 1613 naar Java vertrokken, gaf hij
reeds 6 Nov. 1614 het bewind aan Reynst over en
vertrok 2 Jan. 1615 naar het vaderland, overleed
echter bij een schipbreuk op de kust van Mauritius
(Febr. d. a. v.) op welk eiland hij begraven is. Vgl,
M. A. v. Rliede v. d. Kloot, De Gouv.-Gen. ’s Gravr
I89T passim. '
BOTOR (mal.). Zie PSOPHOCARPUS.
BOTTJONRONGI. Bergtop in Mariori Wawo
(Celebes), op 610 M. geschat.
BOTTO-LEBOE. Bergtop in Mariori Wawo
(Celebes), op 400 ;i 470 M. geschat.
BOTTO-PAKKA. Bergtop in Tanette (Celebes),
op 860 M. geschat.
BOUEA MACROPHYLLA Griff. [B. Gandaria Bk),
fam. Anacardiaceac, Gandarija (mal., soend.) Djatakc (soend.). Middelmatige boom, vrij veel aange
plant, op Java, alleen in het Westen in hot wild
voorkomend. De rijpe vruchten doen cenigszins
denken aan gole cierpruimen en zijn zeer smakelijk.
De smaak gelijkt op die van de Mangga, maar is
wat zuurder. Jonge vruchten worden wel in het zout
gelegd en bij de rijst gegeten. Het hout is weinig
duurzaam en wordt zelden gebruikt.
BOUW. Zio BAIIOE.
BOUWMATERIALEN (INDISCHE). Bij de meosto
bouwwerken zal, daar in Indië het transport veelal
kostbaar en bezwaarlijk is, getracht moeten worden
van die bouwmaterialen gebruik te maken, welke
in de nabijheid ^verkrijgbaar zijn. Vooral geldt dit
voor lijdelijke constructies: noodbruggen,dammen,
werkloodsen, stoigerwerken, enz. Men gebruikt daar
voor Dij voorkeur materialen, welke zoo min moge
lijk bewerking vcreischcn. Klapper- of sadeng stam
men '), dan wel de zwaarste batnboe-soorten (bam
boe bitoeng of petoeng) dienen als stijlen. Over do
lengte middendoor gespleten klappcrslammen wor
den veelal als planken gobezigd. Vlechtwerk van
gespleten bamboe (waarvoor gewoonlijk de dunne
soorten worden gebruikt) wordt voor omwanding
gebruikt. De bamboe wordt daartoe in de lengte ge
spleten, do tusschcnschotten worden verwijderd, en
de holle bamboe stengel platgeslagen; daarna wordt
van de hout massa aan de binnenzijde (die het minst
hard is) zooveel afgeschrapt, tot do gcwenschto
dikte is yerkregen. In dezen toestand heet het mate
riaal ploepoch: de roepen kunnen te lood naast elkandor worden gesteld, on bijeon worden gohouden
door ze op passende afstanden tusschcn dwarslatten
*) Do sadeng stammen, die gewoonlijk nog
gladder, rechter, en harder zijn dan dio van andere
palmsoorten, worden vooral in Oost-Java veel
gebruikt voor den bouw van tabaksschurcn.
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to bewerken is. (Zie verder het artikel: HOUT
in to vatten. De bamboe wordt ook wel tot „paggers”
SOORTEN).
verwerkt, waartoe zij geheel uiteen wordt gespleten
In de metselspecie werd tot voor kort als hydrau
tot latten van 2 a 3 c.M. breedte, die worden ge
lische toeslag nog bijna uitsluitend z.g. „roode
vlochten om eenigzins breedere latten van hetzelfde
cement” gebezigd, d.i. brikkenmeel, gewoonlijk ge
materiaal, die op bepaalde afstanden (25—50 c.M.)
maakt van gebroken steenen of dakpannen. In den
voorkomen. Overigens wordt platgeslagen en tot
bepaalde dikte afgeschrapte bamboe nog op ver laatsten tijd, sedert 1901, is men niet meer uitslui
schillende wijzen gevlochten; al naar het doel, waar tend aangewezen op dit niet steeds betrouwbare
voor do matten bestemd zijn, wordt er meer of min materiaal, daar in genoemd jaar de exploitatie aan
der zorg aan besteed. Daar bamboe over het alge ving van de tufsteen uit het Moeriah-gebergte,
meen zeer licht splijt, is het hoogst bezwaarlijk, ver waardoor eene zeer goede tras-soort wordt verkregen.
Sedert wordt ook nog op andere plaatsen, o.a. te
schillende onderdeden eener constructie door spij
Nagrek (i. d. Res. Preanger-Regentschappen) tras
keren te verbinden: gewoonlijk wordt rotan, dan
gevonden.
wel tali-doek gebezigd, waarmede de deden aaneen
Zand is bijna overal van vulkanischen oorsprong,
worden gebonden.
Doek of indjoek is een product van de arèn-palm:
en van inferieure kwaliteit; aan de lucht verweert
het wordt gevonden tusschen den stam en de
het spoedig. In vele streken wordt het zelfs in het
bladstengels, en gelijkt oppervlakkig gezien iets
geheel niet aangetroffen, men moet zich dan behel
op paardehaar, doch is zeer stekelig op het gevoel.
pen met fijngeklopte baksteen, of de grove stukjes
De draden worden tot touw ineengedraaid, en
uit de roode cement, die na het zeven van laatst
zijn, ook in vochtige lucht en water, zeer duur genoemd materiaal overblijven.
zaam. Indjoek vellen worden wel eens gebruikt als
Kalk wordt voornamelijk verkregen door het bran
afscheiding in fundeeringssleuven tusschen den onden van kalksteen, hoewel ook schelpkalkbrandegeroerden grond en do in de sleuven aan te brengen
rijen (die z.g. „sirihkalk” leveren) voorkomen. De
zandaanplemping; de bedoeling Ls dan, daardoor
grondstoffen zijn van goede hoedanigheid, hetgeen
te beletten dat het zand door eventueele scheuren
echter van het product, als dit afkomstig is uit door
■ (die bij langdurige droogte in den bodem kunnen
Inlanders in werking gebrachte ovens, niet steeds
optreden) zal wegloopen. Op Sumatra dienen zij
kan worden getuigd.De door Europeanen beheerde
veelal als dakbedekking: ongeveer als een rieten- of
branderijen leveren een gewoonlijk zeer goede, dik
stroodak in Europa. Daar de in Indië voor het be
wijls eenigszins hydraulische kalk.
houd van houtwerken zoozeer gevreesde witte mie
Porlland-cemenl moest vroeger steeds uit Europa
ren indjoek niet aantasten, wordt eene omwikkeling
worden betrokken. Pogingen, nabij Batavia (Anljol)
met indjoek vellen of-touw, ook wel toegepast voor
en Buitenzorg (Tjibodas) gedaan, om aldaar dit
in den grond geplaatste stijlen van bamboe of hout.
materiaal te bereiden, hadden geen succes, voorna
Rotan (Calamus) is een in vele bosschen voorko
melijk door gemis aan deskundig personeel. Beter
mende palmsoort, die stengels uitzendt van somtijds
slaagde een proef, onder leiding van den ingenieur
meer dan 200 M. lengte welke steun vinden op en
van den Indischen Waterstaat W. Elenbaas, in de
langs de andere woudboomen. De dunnere soorten
Residentie Rembang te Doerek bij Bodjonegoro
worden als bindmateriaal gebezigd, de dikkere eerst
genomen, waarbij gebruik gemaakt werd van een
gespleten, of — ongespleten — wel eens als kabel
oven en maalwerkluigen, afkomstig van de gestaak
gebruikt, b.v. voor hangbruggen. Ook wordt er
te irrigatie werken in de SoJo-Vallei. Deze aan alle
vlechtwerk van vervaardigd.
leveringseischen van het Departement der Burger
Voor omwanding en dakbedekking wordt wel
lijke Openbare Werken voldoende cement kon ook
(b.v. op Borneo), boomschors gebezigd. Veelal ook
wat de kosten betreft, zeer goed concurreeren met de
neemt men als dakbedekking alan/j-alanrj (een gras
Europeeschc merken. Nadat ruim 1200 vaten met
soort), of palmbladeren. Het gras wordt eerst om
goed gevolg aan verschillende Gouverncmenls wer
bamboe latten dubbel geslagen en met een andere
ken in Rembang en Soerabaja waren verbruikt, werd
lat vastgeklemd ; de aldus gevormde „welits" worden
de proef gestaakt, daar de ingenieur Elenbaas tot een
zoodanig op de dakribben (uit dunne bamboesoorten
anderen werkkring werd geroepen en bovendien ver
— zooaLs bamboe tali — bestaande) vastgebonden,
meend word, dat het niet op den weg van het Gou
dat de rijen elkander over ongeveer 2/3 hunner breed vernement lag, om in deze richting voort te gaan. In
te dekken. Worden in plaats van alang-alang, bla
1911 werd een portland cement fabriek opgericht
deren van palmen gebezigd, dan spreekt men van
nabij Padang (op Sumalra) welke wel levensvat
„alap
baarheid schijnt te bezitten en die een product verVoor bclangnjker of duurzamer bouwwerken wor vaardigt, dat goed schijnt te voldoen. Het artikel
den in hoofdzaak dergelijke materialen gebezigd aLs
wordtin Indië in steeds toenemende mate gebruikt,
in Europa. Alleen doet zich in Indië de moeilijkheid
voornamelijk in beton voor waterwerken, en in ge
voor, dat eigenlijke nijverheid op dit gebied geheel
wapend beton; voor vloertegels (die in den laatsten
afhankelijk is van de meestal geringe plaatselijke
tijd in Indië zelf op verschillende plaatsen fabriek
vraag, zoodat het niet altijd mogelijk is, zich eene
matig worden vervaardigd); voor rioolbuizen; on
voldoende hoeveelheid aan billijke eischen van soli
voor portlandcemcnt steenen en -pannen, welke
diteit beantwoordende materialen te verschaffen
althans op de hoofd plaatsen, waar balcstcenen en
door inkoop, en men in eigen beheer het verlangde
gebakken pannen duur en van dikwijls slechte
moet aanmaken. Op of in de nabijheid van grootere
kwaliteit zijn, in prijs en hoedanigheid met laatst
plaatsen gaat dit natuurlijk beter, en vooral in dc
genoemde materialen zeer goed kunnen concurreolaatste jaren, is vooruitgang in de kwaliteit merk
ten. De inlandsche baksteenen en dakpannen lijden
baar en meerdere verscheidenheid van materiaal gewoonlijk aan het euvel, te weinig doorbakken te
keuze mogelijk. Op Java wordt nog in den regel
zijn: zij zijn zeer zacht, en alleen daar bruikbaar,
voor de Gouvernemcnts gebouwen djatihout ge
waar aan de kwaliteit geen lioogo eischen worden
bruikt; in West-Java veelal echter ook z.g. rasamagesteld. Dat het niet aan de grondstoffen ligt, blijkt
......
la-houl; op Borneo ijzerhout dat evenwel zeer lastig daaruit, dat met de noodige zorg, en onder doskun-
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dige leiding, een fabricaat kan worden verkregen,
dat niet voor hot Nederlandsche behoeft onder te
doen. De steenen, gebakken voor de later gestaakte
irrigatiewerken in de Solo-Vallei bewezen dit; in do
afdeeling Djember (Res. Besoekie) wist de toen
maals aldaar geplaatste opzichter van den Water
staat Kranendonk superieure steenen, dakpannen,
en vloertegels te vervaardigen. In Palembang be
staat thans nog een fabriek van dakpannen,"die zélfs
op Java een afzetgebied vindt.
Als dakbedekking werd vroeger méér dan thans
voor eenigszins aanzienlijke gebouwen veel gebruik
gemaakt van z.g. „snappen”, d.z. plankjes van ge
kloofd djati- of ijzerhout, zij worden gelegd op de
zelfde wijze als een leien dak in Europa. De bedek
king is waterdicht en koel, doch zeer zwaar en
duur.
Voor waterstaatswerken, en in de fundceringen
van gebouwen, wordt voor metsehverk veel gebruik
gemaakt van natuursteen: evenwel wordt deze steen
niet regelmatig behakt, doch in ruwe brokken zoo
als zij uit de groeve komt, als z.g. „breuksteen”
of als „riviersteen”, d.z. rolsteenen welke in de
beddingen der bergstroomen worden gevonden,
verwerkt.
Marmer komt wel voor, doch wordt nog weinig
geëxploiteerd. In de Res. Kcdiri, bij Wadjak, is een
aanvang gemaakt met de exploitatie eencr groeve;
het daaruit afkomstig materiaal werd o.a. gebruikt
voor eenc nieuwe audiëntie-zaal bij het Paleis van
den Gouvemeur-Generaal te Weltevreden; de blok
ken moesten echter op het werk in eigen beheer wor
den gezaagd, geschaafd, en gepolijst, omdat de
daartoe noodige werktuigen bij de groeve niet aan
wezig waren.
Do overige bij bouwwerken noodige materialen,
als ijzer en ander metaal, in ruwen of bewerkten
toestand; verfwaren; glas enz. worden in Indiö niet
gewonnen of vervaardigd; zij moeten allen van elders
worden nangevoerd.
Literatuur: J. A. van dor Kloes. Het bouwen in
Overzecsclie Gewesten. — „De Ingenieur” van 13
Juli J912 No. 28. De Gouvernements gebouwen in
Ned.-Indiö. Voordracht van Prof. ir. W. Elenbaas
— Voorts komen verschillende mededcelingcn voor
in de sedert 1892 gepubliceerde Verslagen over de
Burgerlijke Openbare Werken in Ned.-Indiö.
BOUWRECHT, Zie GROND (RECHTEN OP
DEN).
BOVEN-DAJAK. Zie BENEDEN- en BOVENDAJAK.
/
BOVEN-MAHAKAM. Onderafdceling van de af
deeling Samarinda der residentie Z. en O. Afd.
Bomeo, bestaat uit de districten Oost- en West Bovon-Mabakam onder een gezaghebber met stand
plaats Long-Iram. t-4 //?' (/
BOWAJA of BOEAJA. Algemeen Malcisch woord
voor Krokodil. Do lijstkrokodil (Crocodilus porosus
Schneid.) heet bij de Maleiers op Borneo bocaja
taman, dc zoogen. zoetwater-variëteit van dozesoort
bocaja kodok; bij de Dajakkers luiden deze namen
bedjai rawen of rawing rcsp. bedjai pakatak,
bij de Maleiers ter Oostkust van Sumatra boaja en
boaja katak. De Beadjoe Dajaks sprekon van
bedjai.
De Maleisclie gaviaal (Tomistoma sclilegeli
Muil.) heet bij de Maleiers op Borneo boeaja-sapit,
bij die op Sumatra boeaja senjoclong, bij de Beadjoo
Dajaks Bcdjai-sampit en bij die van den BovonKapoeas djoelaëng (zie verder onder KROKO
DILLEN).
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BOWONGLANGI. Bergtop in Zuid-Celebes. Zie
CELEBES. e. de Zuidarm.
BRAAM (JACOB PIETER VAN). Geboren 27 Oct.
1737 te Werkhoven. In 1748 trad hij als adelborst
in den zeedienst bij de Admiraliteit van Amsterdam.
Aangespoord naar het schijnt door het voorbeeld'
van zijn halven broeder, den tocnmaligen Comman
deur naderhand Vicc-admiraal Willem van Braam,die reeds tweemaal naar Indië was geweest, verzocht
en verkreeg hij verlof van de Admiraliteit tc Am
sterdam om in dienst der O. I. C. over te gaan. Ge
durende ruim 12 jaren 1764—1776 bleef hij in de
overzeeschc bezittingen grootendeels in Bengalen.
In het moederland teruggekeerd hervatte van Braam
den dienst bij dc Nederlandsche zeemacht. 14 Maart1783 vertrok hij als Kapitein Commandeur met een
z.g. lands eskader naar O. I. lot steun der O. I. C.r
vier macht gedurende den oorlog van het gemeenebest met Engeland van 1780—’84 geheel gebroken
was. In dien oorlog was dc Boeginecsche onderko
ning van het rijk Djoliorc-Riouw-Lingga tegen de
Compagnie opgetreden en Malakka werd nog in het
begin van 1782 door den vijand bedreigd. In 1784
verscheen Van Braam’s eskader. De Sultan van het
genoemde rijk werd gedwongen leenman te worden
van de Compagnie. De in het rijk gevestigde Boegincezen, die aldaar een zoo belangrijke positie had
den weten te bemachtigen, dat sedert 1722 steeds
een onderkoning uit een hunner aanzienlijke ge
slachten dc Maleisclie sultans had moeten ter zijde
staan, moesten de hun geschonken voorrechten
prijsgeven (eerst in 1S04 werd hun onderkoning
schap hersteld), terwijl Nederlandsche garnizoenen
en ambtenaren werden geplaatst te Tandjong Pi
nang, in do nabijheid dus van de toenmalige resi
dentie der sult ans. 11 Dcc. 1784 keerde Van Braam
te Batavia terug; 30 April 17S5 werd de heenreis
naar het Moederland aanvaard, waar hij 28 Juni
1786 aankwam. In 1788 werd Van Braam tot schoutbij-nacht bevorderd en 1793 tot vice-admiraal. Hij
overleed 16 Juli 1803 tc Zwolle, na sedert de omwen
teling in 1795 uit ’s landsdienst ontzet te zijn. —
Zie Oranjenummer van het Marino blad van 31
Aug. 1898.
BRABANDSHOEDJE (POELOE OELAR). Een
begroeide klip in Straat Socnda nabij Anjer, 47 M.
hoog, steil oprijzend uit 30—50 M. diep water. De
hollandschc naam, door dc zeelieden daaraan gege
ven, is evenals die van do nabijgelegen klip, het
Toppcrshocdjo, ontleend aan den vorm, waarin do
klip zich op eonigen afstand vertoont; de inlandsche
naam, die slangoneiland betcekcnt, wijst op het
groot aant al slangen, dat op dc klip huist.
BRAHMA.Eig.inhotSanskrit Brahrna (nominatief
van Brahman), is dc naam van ccno Indische god
heid, het persoonlijk opgevatte verleden, on als zoo
danig voorgcsteld als schepper der wereld. Tot zijn
meest kenmerkende bijnamen bohooren Pitamalia,
d. i. Grootvader, en Swajambhoê, de uit zichzelf ont
stane. In het Indischo Pantheon is hij do cersto per
soon der Trimoêrti, doch deze voorstelling is niet
zeer oud.
BRAHMANEN, BRAHMANISME. Brahmanen is
do naam der leden van den hoogsten stand, zgn.
kaste, der Indischo maatschappij. Zij maken sedert
onliougelyko tijden don geestelijken adel van Indiö
uit, en zijn als zoodanig do bewaarders der gowijdc
oorlcondon, do beoefenaars van allo wetenschappen,
die met do heilige overlevering in vorband staan,
zooals taal- on dichtkundo, Btorrenkundo, rechtsleer,

zedekunde, enz. Alle Indischo stelsols van gods-
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dienst, die uitdrukkelijk of implicite het gezag der
gewijde oorkonden, der Wcda’s, erkennen, is men
gewoon onder de benaming van Brahmanisme samen
te vatten, in tegenstelling met andere godsdiensten,
zooals het Boeddhisme en Djainisme, die het gezag
der Wcda’s verwerpen. Uit de aanwezigheid van op
schriften in West-Java (zie Verbeek, Oudheden van
Java, No. 13 en 14), alsook uit de inscripties gevon
den in het rijk van Koctei en het reisbericht van Fa
Hian, blijkt dat het Brahmanisme reeds vóór den
aanvang der Middeleeuwen tot den Indischcn Ar
chipel was doorgedrongen. Zie HINDOEÏSME. Tot
de Brahmanistischc stelsels behoort ook het Qiwaïsme. (Zie aldaar).
BRAMBANAN (RUÏNE VAN). Zie PRAMBANAN.
BRAMBANG. Zie ALLIUM.
BRANDES (Dr. JAN LAURENS ANDRIES). Gcb.
te Rotterdam 13 Januari 1S57, overleden te Batavia
26 Juni 1905. Studeerde te Amsterdam in de god
geleerdheid, en te Leiden in de Indische talen; pro
moveerde in 1SS4, vertrok in datzelfde jaar naar
Indië als ambtenaar voor de beoefening der Ind.
talen. Als zoodanig werd hij in 1901 belast met het
voorzitterschap der commissie voor oudheidkundig
onderzoek op Java en Madoera.
De wetenschappelijke werkzaamheid van B. heeft
zich op tweeërlei gebied bewogen, nL op dat der Ja
vaansche en Maleische letterkunde, en dat der oud
heidkunde. Zijn proefschrift (Bijdrage tot de verge
lijkende klankleer der Wcsterschc afdceling van de
Maleisch-Polynesische taalfamilie, 1884). een voor
dien tijd voortreffelijk werk, deed verwachten dat
hij zich zoude toeleggen op de vergelijkende taal
kunde; toch is niet meer dan een drietal artikelen op
dat terrein van zijne hand verschenen (over het Kisserseh, Tijdschr. I. T. L. en V. K. deel XXXI (1886);
over Tomboeloesche vormen, in Hommagc-Hanoi,
en Woordvorming in Oud-Jav. in FecstbundelKem). Trouwens, als ambtenaar voorde beoefening
der Ind. talen belast met de studie van Oud-Javaansche taal en archaeologie, zag hij zich voornamelijk
op Kawi- en archaeologische, weldra ook iconogra
fische, studiën aangewezen. Ten aanzien van eerst
genoemde studiën worden vermeld: 1° zijne uitgaven
van teksten, met name: de Jiuaraton (Verhande
lingen Bat. Gen. deel XLIX, 1896 le st.j met waardevoilcn commentaar en historische toelichtingen,
en de Nagarakërlagaroa (Verh. Bat. Gen. deel LIV,
Je stuk 1902), helaas zonder eenige inleiding of uit
legging, welk laatste werk door de vertaling van
Prof. Kern is toegankelijk gemaakt; 2° zijne talrijke
artikelen over .Middel-Javaansche en Nieuw-Ja
vaansche letteren, in welke bijdragen hij over vele
geschriften of reeksen van geschriften, zooals over
de b'jJjad's, geheel nieuwe gegevens heeft verstrekt;
3° zijne uitvoerige verhandelingen over Maleische
üteratuur-produclen, tot welker behandeling hij
door de bestudeering der Javaansche versies dier
romans en verhalen was gekomen, cene studie
waarin ook aan niet in het Javaansch vertegen
woordigde Maleische verhalenbundels ruime plaats
is gegund. Met name de uit gewerkte, critische ver
handelingen over de Kalilah en Darninah (Feestbundel-Prof. De Goejc, 1891 bl. 79 — 110), De tien
Vizieren etc. (Tijdschr. v. I. T. L. en V. JC. deel
XXXVJII, 1895) en Het Papegaaienbeek (ibid. deel
XLI, 1899) mogen hier met oere genoemd worden.
De artikelen over de topografie van Batavia zijn
meer als excurseri dan als complete verhandelingen
te beschouwen. Zoowel uit de genoemde groolero

als uil de elders *) vermelde vele kleine verhan
delingen blijkt Brandes’ meesterschap in het oplos
sen van litterair-liistorische vraagstukken.
Ten aan zien van de in de tweede plaats genoemde
studiën, de archcaologic, worde allereerst gewag
gemaakt van Brandes’ medewerking aan W. P.
Groeneveldt’s Catalogus der archaeologische verza
meling in het museum te Batavia, en zijne vele,
korte maar voortreffelijke, verslagen van archaeologische vondsten, voornamelijk inscripties, in de
Notulen van het Bat. Gen. v. K. en W., en de ver
handelingen over beschreven platen in het Tijdschr.
Voorts worde vermeld zijne in den loop der
jaren aangelegde eollcetie van transcripties van
opschriften, welke arbeid, die had moeten worden
tot een corpus inscriptionum Javanicarum, na zijnen
dood is in het licht gegeven (Verh. Bat. Gen. deel
LX, 1913). Eindelijk worde genoemd de "véle arbeid,
dien hij o Js voorzitter der oudheidkundige commissie
heeft verricht. In enkele groote werken (Tjandi
Djago en Tjandi Singasari) benevens een reeks van
artikelen in het Tijdschrift en de Notulen van het
Batav. Gen. v. K. en W. heeft Brandes van eenc
werkzaamheid en een talent blijken gegeven, die
niet alledaagsch zijn; zonder overdrijving kan ge
zegd worden dat zijn zin voor archaeologie en bouw
kunde niet minder fijn en ontwikkeld waren dan die
voor taal en literatuur. Hoewel noch bouwkundige
noch met teekentalent begaafd, heeft B. mét zijne
werkzaamheden als bibliothecaris en zijne nooit
verzuimde studiën op Javaansch taalkundig terrein,
niettegenstaande zijne zwakke gezondheid, voor de
archaeologie van Java onschatbaar waardevol werk
geleverd, dat door zijn overlijden op jeugdigen leef
tijd een ontijdig einde nam. Aan zijne groote ver
dienste is hulde gebracht in meer dan cene biogra
fie; alles wat over zijnen arbeid te zeggen valt, is
te vinden in Rouffaer’s „Herdenking” vóór het
tweede deel van het „Archaeologisch Onderzoek op
Java en Madura”, 1909.
BRANDEWIJNS-BAAI. Baai aan de W.kust van
Sumatra, even bezuiden Padang _np 1° Z. B. Deze
benaming is, nadat aan die baai een punt was aan
gewezen om te worden ingericht tot afvoorhaven
van de steenkool der Ombilin-mijncn, en als aan
vangspunt van den daarheen leidenden spoorweg, of
ficieel veranderd in die van Koninginnobaai (zie al
daar.)
BRANDJANGAN. Javaansche naam voor een
lecuwcriksoort, Mirafra javanica ; is slechts bekend
van Ja vu, Bali en Bornco.

BRANG BRANÖ. Zie OTTERS.
BRANTA. Vrij belangrijke zeeplaats, circa 6 K.M.
bezuiden de ge west olijke hoofd plaats Pamekasan
der residentie Madoera, aan straat Madoera en
aan den groeten postweg en de stróomlramlijn van
Pamekasan naar Sampang gelegen, met tamelijk
veel handel en vischvangst. Het is de eigenlijko
havenplaats van Pamekasan, tevens standplaats
’) Zie de lijst zijner werken in Tijdschr. I. T. 1/
en V. K. deel XLVIJI (1906), bl. 95—104, waar
bij nog te voegen zijn: Babod Tjerbon, Verh. Bat.
Gen. LIX (1914), 2e stuk; SJecht werk aan do
Hindoe-oudheden op Java, Rapp. Oudh.-Dienst
1913, bl. 13—24, en Fout of finesse 1 ibid. bl. 24—■
35, alle drie posthuum.
Van den Pararaton wordt een tweede uilgavo
voorbereid. Van dc Beschrijving der Jav. Bal.
en Sas. handschriften van H. N. v. d. Tuuk zag
in 1915 het derde on laatste doel hot licht.”

BRANTA—BRANTAS-DELTA-WERKEN.
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van het onderdistrictshoofd van Tlanakan (district
men de afwateringsbelangen voortdurend met de
Pamckasan).
bevloeiingsbelangcn in botsing, en slechts door
In het lieuvelachtige kustterrein, vlak benoor
voortdurend duizonde koelies en heerendienstplichden Branta, onder het gebied der dessa Larangantigen aan den arbeid te houden, kon een ten naasteTókol, bevindt zich een soort eeuwig vuur — Som
bij bevredigende toestand worden gehandhaafd.
ber apoj = vuurbron genaamd —n.1. een plek waar
Eerst omstreeks 1836 werd, op initiatief van den
in brandgeraakte koolwaterstofgassen uit den bodem
ingenieur H. A. Tromp, een aanvang gemaakt met
opwellen, fj f $ . /'
den aanleg van meer permanente werken. Zoo kwa
BRANTAS-DELTA-WERKEN. Eertijds zond de
men achtereenvolgens sluizen tot stand te PramBrantas, op
8 K.M. boven Modjokerto, waar zij
bon (1838), Kedong Tjatjing (1839) en Melirip
een oostclijke richting heeft, een tak naaf"liét noor
(1842—1847). Het laatstgenoemd kunstwerk diende
den : de Kedoeng-Soro. Ruim 4 K.M. verder bene
ter vervanging van den ouden en in slechten staat
denstrooms, werd de Gedèg, eveneens in noordelijke
verkeerenden inlandschen dam. Op den duur bleken
richting afgescheiden, en eindelijk nog 7 K.M. ver
echter deze verbeteringen nog niet afdoende: de
der op (dus i 3 K.M. beneden Modjokerto) geschied
capaciteit van desluis te Melirip was wel wat gering,
de hetzelfde nogmaals met de Melirip. Deze drie
zoodat de Kedoeng-Soro en Gedèg steeds meer
takken: Kedoeng-Soro, Gedèg, en Melirip, stuitten
gingen afvoeren, en beteugeling ook van deze beide
in hun loop tegen den voet van eene evenwijdig aan
takken noodig was. In 1853 werden de plannen hier
de Brantas, doch ruim 3 K.M. noordelijker gelegen
toe ontworpen door den ingenieur H. de Bruyn.
kalk-heuvclrij, waardoor zij gedwongen waren
Deze zag duidelijk in, dat alléén door het bandjirnaar het oosten om te buigen, en zich weder te verwater een zoo veel mogelijk directen afvoerweg naar
eenigen tot een enkelen arm; de Soerabaja rivier. In
zee te verzekeren, en de irrigatie belangen zooveel
den Melirip-tak was bij Singkallan een (lam gelegd,
mogelijk onafhankelijk te maken van de afwatering,
met het doel, om een gedeelte van het afstroomende
afdoende verbetering mogelijk was. De bovenge
water te leiden in de Mangetan rivier; een in de
noemde sluizen werden als onderdeden opgenomen
delta beginnende waterloop, welke rechtstreeks op
in een groot plan, dat tussclien 1852 en 1S57 werd
Straat Madoera afwaterde, doch tevens aan het noor
ontworpen en voltooid, en de volgende werken
delijk gedeelte van de delta irrigatiewater moest ver omvatte. Bij Lengkong, ongeveer 800 M. beneden
schaffen. De Brantas nam, na de afscheiding van
strooms van Melirip werd in de Porong-rivier een
de Melirip, den naam Porong-rivier aan, en verdeeldo
beweegbare stuw gebouwd met 10 o pen in gen van
zich in verschillende armen, die zich stroomaf veelal
10 M, die door schipdeuren gesloten konden worden,
weer vereenigden, om eindelijn met vier grooto
en onmiddellijk bovenstrooms daarvan, aan den
monden in zee te storten. Volgens oude berichten
linkeroever, een tweetal inlaatsluizen. Eén dezer
zoude de Porong-rivier vroeger een door den beken sluizen was bestemd om water toe te laten voor de
den apostel Radhen Rachmat, ook Soenan Ngampel
Mangetan rivier, die van de Melirip door een dam
genoemd (f 1470), gegraven kanaal zijn geweest, dat
word gescheiden, en bij genoemde sluis werd aange
sloten. Aldus ontstond het Mangetankanaal, dat,
botrekkelijk slechts een klein deel van het debiet
na eerst in hoofd zaak evenwijdig geloopen te heb
afvoerde, doch algemeen wordt deze overlevering
niet zeer waarschijnlijk geacht, en aangenomen
ben met de Soerabajarivier, over het laatste gedeelte
eene meer oostelijke richting aanneemt, en door tal
dat ook de Porong op natuurlijke wijze is gevormd,
waarbij het echter niet uitgesloten behoeft te zijn
rijke zijtakken het noordelijk gedeelte der delta
dat door Soenan Ngampel een aan vang werd ge
van water voorziet. Het zuidelijk deel werd be
maakt met de bedijking en kanaliseering. Deze be
vloeid door een nieuw kanaal, langs de Porong-ri
dijking geschiedde echter alléén aan de noordzijde,
vier loopend, en aan do tweede inlaatsluis aanslui
tend. Tevens werden de oude sluizen in de Porong
om de eigenlijke delta tuss.chen Soerabaja rivier en
Porong, alwaar de bevolking toenam en steeds meer
opgeruimd. Door het dichten van verschillende aftappingon in de Porong en Soerabaja rivier, was te
gronden in cultuur kwamen, tegen overstroomingen
verwachten dat bij bandjirs deze beiden te geringe
te beveiligen. De zuidelijke oever was minder be
capaciteit in den benedenloop zouden hebben. Daar
woond, en werd al spoedig hoogcr, daar do rivier
om werd eene rechtstrceksche verbinding van do
hier langs de hellingen van het Ardjoono gebergte
Soera ba ja-rivier mot Straat Madoera tot strand
stroomt. Bij den — vormoedelijk zeer geleidelijk —
gebracht bij Wonokromo, vóór dat de stad Soera voortschrijdenden dijkaanleg werden verschillende
baja werd bereikt, alwaar het Wonokromöknnaal
takken langzamerhand afgesloten on het bandjirfff oostelijke richting eene afleiding toeliet, welke
water gedwongen te blijven tussclien do dijken ten
door ecu schotbalksluis kon worden geregeld, terwijl
noorden en de lioogo gronden ten zuiden van de
bij de plaats Porong het ovcrlaatkanaal van DjaPorong. Om echter toch nog bcvloeiingswalcr to
bon—Porong, dat aan den bovenmond een gernetkunnen verkrijgen waren plaatselijk opeilingen, z.g.
„djorongans” in de dijken gespaard. Bij hoogc
selden overlaat had, een deel van het door do Po
standen trokken deze to veel, bij lage debieten to
rong afstroomende bandjirwater een directen weg
naar zeo verschafte. Deze werken werden tot
weinig water, zoodat door inlandscho dammen in
stand gebracht voor het toentertijde aanzienlijk
de rivier het water moest worden opgestuwd. Maar
bedrag van ƒ 2.000.000.— ongerekend den arbeid
tengevolge van deze dammen werd hot peil ook bij
van een groot aantal hecrendienstplichtigen. Do
Melirip opgezet, en dientengevolge do afvoer van do
bevloeiingswerken ondergingen later nog aanvul
Soerabajarivier, ten nadccle van do Porong, ver
groot. Een dam, in de boven monding van den Meli lingen door do vervanging van diverse werken van
tijdelyken aard binnen het irrigatiegebied door per
rip tak gelegd, moest dit bezwaar weder verhelpen
manente constructies. Zij dienen voor de irrigatie
on tevens beletten, dat de Mangetan rivier, hiervóór
van rond 45.000 bouws (l bouw = 7000 M-). Het
reeds genoemd, die uit do Melirip werd gevoed, te
gemiddeld debiet van het Mangetankanaal is in den
veel afvoorde. Do vernauwing van de Melirip had
Oostmoesson 21 M3 per sec; m den regentijd 28 M3.
weder eene vergroeiing van don daarboven aftappenden Brantasarm, de Gedèg, ton gevolge. Aldus kwa
Voor hot Porongkanaal is het resp. 18 M3 en 27 M3.
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BRANTAS-DELTA-WERKEN - BRATAWALI.

Intusschcn was de waterafvoer nu wel aanmerke
lijk verbeterd, doch begon een ander bezwaar, ver
oorzaakt. door den aanzienlijken zandafvocr van de
Brantas, zich steeds meer voelbaar te maken. De
toegangen van uit zee naar Soerabaja werden n.1.
!
zoodanig door bankvorming en verondieping be
dreigd, dat afdoende maatregelen noodig waren.
Wat den oostelijken toegang, door het z.g. Oostgat
van Straat Madoera betreft, werd de verzanding
'
voornamelijk toegeschreven aan de Soerabaja-rivier
en het Wonokromo-kanaal. In 1878 werd door eene
oppeiling uit gemaakt, dat sedert de vorige opname
(door Jansen in 1S47 verricht) het oude vaarwater
geheel onbruikbaar, en het z.g. „Jansen’s vaarwa
ter” aanmerkelijk slechter was geworden. Ook de
roede van Soerabaja bleek belangrijk versmald. Men
besloot, ten emde hierin verbetering te brengen, de
hooge afvoeren uitsluitend door de Porong te doen
geschieden, en door de sluizen naar de Soerabajarivier niet meer dan 50 M* per secuude af te voe
ren, welke hoeveelheid in het belang van scheep
vaart en irrigatie noodig werd geacht. Het water,
dat nog tusschen Melirip en Wonokromo op die
rivier komt, zou dan door het Wonokromo kanaal
moeten worden geloosd. De Porong-rivier werd voor
den grooteren af voer geschikt gemaakt, de overlaat
bij Djabon-Porong opgeruimd, en het o verlaat kanaal in gericht voor den totalen af voer. De gci
heele afsluiting aldaar van den ouden loop kwam
eerst onlangs tot stand, in verband met den ver
hoogden zandafvoer door de Kloct-eruptie van 1901.
Een sypbon onder het verbreede overlaat-kanaal
bezorgt de irrigatie der ten zuiden daarvan gelegen
sawah’s. Ten einde de Soerabaja rivier bij den ver
minderden afveer behoorlijk op peil te kunnen hou
i
den werden in de rivier een tweetal naaldstuwen
gebouwd, bij Goenoeng-Sari, ruim 2 K.M. boven-,
en bij Goebeng,^ 4K.M. beneden de aanmondingvan
het Wonokromo-loozingskanaal, waarnaast schut
sluizen zijn aangebracht. Door in verband met deze
werken aangelegde irrigatiekanalen wordt nog ruim
13.600 bouw bevloeid, terwijl de stuwen tevens
gelegenheid gaven, door een systeem van goten en
spoelleidingen, de rioleering van Soerabaya te ver
beteren. (Literatuur, Zie art. BEVLOEIINGEN).
'
BRANTAS-RIVIER. Zie JAVA.
BRASSICA JUNCEA Coss., fam. Crucijcrar. Sawi
alas (jav.), Kruidachtige plant, die het Indische
Mosterdzaad levert. Ook wel „Sarepl>«dhosterd” ge
noemd. Gebruik als de volgende/^
l
O 36 BRASSICA NIGRA Koch., fam. Grucijerae. Sawi
(Jav.)., Sesewi (mal.) Sawi-sawi (mal.). Kruidach
I) u tige
plant, de stamplant van het gewone zwarte
i
mosterdzaad, dat onder don naam van Bidji sawi
als een inlandsch geneesmiddel gebruikt wordt.
■ j f.
/L , ,y{ ƒ} De jonge blaadjes worden bij de rijst gegeten.
<i/’ f) ‘
BRATA-JOEDA, of Brata-Joeda Djarwa is de
\‘io ■r ’ naam van de Javaansche vertolking en bewerking
I'!• "
van het oude en beroemde Kawi-gedicht (zie KAWI)
Bharata-Joeddha, waarin de strijd wordt bezongen,
I
die eeuwen geleden in Noord-Indië werd gevoerd om
'
het bezit van het rijk en de stad Hastinapoera. Naai
de voorstelling van den Javaan is die oorlog op Java
gevoerd. „De namen van personen en plaatsenTdie
er in bezongen worden, zijn in de inlandsche aard
rijkskunde overgenomen, en men weet op Java de
i;
voormalige ligging aan te wijzen van de voornaam
ste rijken, in de B.-J. vermeld. De helden van dat ge
dicht bekleeden vaste plaatsen in de stamlijsten der
tegenwoordige vorstenhuizen; de geheele adel van
Java telt hen onder zijne voorouders; hunne lotge■

i •

}

vallen vóór en na den grooten strijd maken hot voor
naamste onderwerp van de geliefdkoosde schimmen
spelen uit: in één woord, do B. J. is voor den Ja
vaan van heden een wezenlijk deel van zijne vaderlandscho goschicdenis (Cohen Stuart).” De toevoe
ging Djarwa beteekent uitlegging, wel te verstaan
van het Kawi of Oud-Javaansch. Van het oorspron
kelijke dichtwerk Bh. J., dat is: de krijg der Bharata’s, zijn er twee bewerkingen in het hedendaagsch
Javaansch, de ccne in oude of Kawi-maten, en do
andere in de nieuwe maten, die zich van de eerste
vooral onderscheiden door het rijm. Wat in het Sanskritische epos Maha-Bharata in Boek V—X uitvoe
rig wordt behandeld en bezo'ngen, geeft de B. J. in
een kort bestek van negen en zestig zangen, door
gaans van omstreeks twintig verzen (pada’s). „Ten
opzichte (van de behandeling der dichterlijke stof)
hebben do omwerkers zich (veel) vrijheid veroor
loofd. Sommige plaatsen, vooral uitvoerige schilde
ringen, zijn min of meer bekort, maar over het alge
meen is de grondtekst in de omwerkingen aanmer
kelijk uitgebreid, op eene wijze, die weinig getuigt
van smaak en oordeel. Tegenover eene zekere klas
sieke kernachtigheid en eenvoudigheid in het Kawigedicht, staan flauwe breedsprakigheid, noodeloozo
herhalingen en zinledige om haal van woorden, in do
omwerkingen. Niettemin is in sommige sterk uitko
mende karakters, in menig levendig of roerend taforoel, in bekoorlijke beelden, nog veel te vinden, wat
stof kan geven tot eene (min of meer) gunstigo beoordceling van het dichtwerk (C. S.).” Daaraan is do
zeldzame eer te beurt gevallen van eene literarischcritische behandeling, die tot heden eenig is op het
gebied van de Indonesische taalstudiën. Een der uit
stekende leerlingen van den bekenden Prof.T. Roorda,
A. B. Cohen Stuart, in leven Ambtenaar voorde Javaanschc taal en letterkunde te Soerakarta, gaf in
1860 in de Verh, v. h. B. G. v. K. en W. (Deel XXVII
on XXVIII) eene critlsche uitgave van de B. J. met
eene vertaling benevens eene Voorrede en eene In
leiding, welke alle getuigenis afleggen van ’s mans
groote kunde en van zijn liefde voor de B. J. Door
zijne vertaling werd het werk van P. P. Roorda van
Eysinga, „De B. J. metrisch overgebracht” (Leyden,
by C. C. van der Hoek, 1849), in de schaduw gesteld
en weldra geheel vergeten. Prof. T. Roorda zelf gaf
in 1841 een klein boekje van 50 bladzijden onder den
titel van: Proeve van Javaansche poëzie uit het
Javaanscho heldendicht de B. J. (Leeuwarden,
G. T. N. Suringar). De tekst van het Oud javaansch p/f
gedicht werd in 1903 uitgegeven door Dr. J. G. Ksi
Gunning, onder den titel: Bharata-yuddha, Oud-,Ajavaansch heldendicht.
' ‘
BRATAN. Vulkaan in het oosten van Bali, tusschen den Piek van Boeideng in het N, eri den Piek
van Tabanai)_in het Z.; wordt door de zuidelijke
bewoners met den naam Pengilingan aangeduid.
Het is het noordoostelijkste en hoogste punt (2150
M.) van een uitgestrekten, voor een groot deel nog
gesloten ringwal, waarvan de O.W.loopende lange
as ruim 11 K.M. groot is; in die caldcira en ook op
den rand verheffen zich eenige jongere eruptiekegels; tusschen deze en den ringwal liggen drie meren:
in het oosten de Doro Bratan, in het Noordwesten
de kleine Do. Boejan en Do. Tamblingan. Slechts een
paar dorpen zijn in den ketel gelegen, waardoor de
groote weg van Singaradja naar Den Pasar loopt.
Erupties zijn valT dënTerg niet bekend. (Schets- > yf'
kaart op PI. XLIII in het Jaarverslag 1912 van den '
Topografischen Dienst).
BRATAWALI (mal.). Zie TINOSPORA.

'

BRAUW (JHR. CORNELIS ALBERT DE)-BRILSLANG.
BRAUW (Jhr. CORNELIS ALBERT DE). Geboren
19 Dec. 1809 te Montfoort, vertrok hij als knaap
naar Indiö, werd aan de militaire school te Semarang
tot luitenant der infanterie opgeleid (1822—1826),
werd 1S34 le luit., 1836 kapitein, 1840 majoor en
woonde na zijno benoeming tot luit.-kol. (1846) de
eerste Balischo expeditie bij. Bij de derde Balische
expeditie onderscheidde hij zich zeer als chef van
den staf. Nadat hij in 1850 den opstand in Bantam
gedempt had, werd hij benoemd tot resident en mil.
commandant in Palembang, waar door zijn toedoen
ons bestuur in de binnenlanden op hechte grondsla
gen werd gevestigd. In 1852 tot kolonel en in 1855
tot gouv. van Celebes benoemd, werd hij in 1857
tot gen.-majoor bevorderd, en na zijn terugkeer
van verlof in 1860 tot commandant der 2e mil.
afdeel, van Java te Semarang, waar hij een drei
gend oproer der vreemde Eur. soldaten gelukkig
bedwong. Den 3den Aug. 1861 tot gouv. van
Sum. Westk. benoemd, overleed hij reeds 21 Febr.
1862 te Padarig.
BRAUW (Jhr. Mr. WILLEM MAURITSDE). Geb.
24 Aug. 1838 te ’s Gravenhage, promoveerde hij in
de beide rechten te Utrecht 22 Jan. 1864 met een
proefschrift: „De departementen van algemeen be
stuur in Nederland sedert de omwenteling in 1795”.
Na eonigen tijd als advokaat werkzaam te zijn ge
weest, werd hij 7 Juli 1865 commies van Staat bij
den Raad van State, Aug. 1867 commies bij het Dep.
van Koloniën, waar hij de rangen van hoofdcommies
(Juni 1871) en referendaris (Juli 1874) bekleedde,
tot hij in April 1882 tot administrateur der gen. the-.
saurie bij het Dep. v. Fin. benoemd werd, welke be
trekking hij op 1 Sept. d. a. v. voor die van Minister
van Koloniën verwisselde. Het votum der Kamer
over het in het begin van 1882 door den Gouv.-Gen.
gesloten verlengings-contract met do BillitonMaalsch. gaf hem aanleiding zijn eorvol ontslag to
vragen, dat hem op 23 Febr. 1883 werd verleend.
Den lödon Juni 1884 werd hij benoemd tot Commiss.
des Konings in Zeoland, van welke betrekking hij
den 1 Juli 1897 op eervolle wijzo word onthovon. Gedurendo zijn Ministerschap kwamen, behalve do In
dische begrooting voor 1883, nog tot stand de wetten
tot vaststelling der sloten dor rekeningen van N.Iridië over 1867—1869 en word het in 1883 bij de
Wot goedgekeurde contract met de Handelmaat
schappij ontworpen en bij den Raad van State in be
handeling gebracht. Hij overleed don 18 December
1898 te ’s Gravenhage.
BRËBËS. Afdeel in g en regentschap van de resi
dentie Pckalongan, met gelijknamige hoofdplaats,
gelegen aan den rechteroever van de Kali Pomali.
Deze afdeeling,die ruim 2050 K.M2.,oppervlak heeft,
vormt het westelijk deel van gonoemd gewest, en
wordt aan de westzijde door do Kali 'Losari van
Chcribon, en aan de oostzijde door de Kali Gangsa
van de afdeeling Tegal gescheiden. De afdcoling
Brebes bevat 2 coniröle-afdeelingen, n.1. Brébés met
de districten Brébés, Tandjoeng en Bandjarardja
en Boemiajoe met de districten Boemiajoc en Bantarkawang. Zij telde in 1905 445.000 zielen, waaron
der 135 Europeanen en 2870 Chineezen. In de vlakte
die uit do Pemali-rivier wordt bevloeid (zie BE
VLOEI INGEN) wordt veel suikerriet geplant. In
deze afdeeling komen 3 suikerfabrieken voor, waar
van één op het particuliere land Ketanggoengan
West. Dit particuliere land Ketanggoengan West,
thans nog 3497 balioe’s groot, werd in 1813 door
Raffles als een vrije gift aan den regent van Brébés
geschonken, werd sedert gedeeltelijk door de Rogee-
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ring teruggekocht, en is gedeeltelijk door verkoop
in andere handen overgegaan.
BRËBÈS. District met gelijknamige hoofdplaats
van de controle-afdceling, het regentschap en de afdeeling Brébés, residentie Pckalongan. Het telt 3
onderdislricten met 83 desa’s en had in 1905:113000
bewoners, waaronder, 67 Europeanen en 935 Chineezen. Er is een suikerfabriek.
BRËBÈS. Hoofdplaats van de gelijknamige afdeeling tevens regentschaps-endistricts-hoofdplaats,
ligt langs den grooten postweg, westwaarts van de
hoofdplaats Pckalongan, aan de Pemali-rivier. De
plaats had in 1905 ëëne bevolking van bijna 13000
zielen, waarvan 33 Europeanen en 740 Chineezen.
BRÈNGBRÈNG. Zie BÉNG BRÉNG.
BRESSI. Javaonsche naam voor eene vogelsoort,
behoorende tot het geslacht Irejm, op Sumatra
Sikoerajo; de Maleischc naam is Biang-kapoor; op
Sumatra wordt Irena Brissi genoemd volgens v
Rosen berg.
BREUËH (POELÖ) of Lam Poejang, vroeger ge
woonlijk als P. Bras betiteld. Eiland benoorden Atjèh, on tot het Gouv. van Atjèh en onderhoorigKë^
den behoorende. Op de n.o.lijksto punt van het
eiland aan den ingang van de Bengalen-passage, die
het van Poeloc Wè scheidt, is in 1875 een vuurtoren
gebouwd, cüc de Willemstoren genoemd is, en waar
van het licht thans tot
59 K.M. in den omtrek
zichtbaar, veel bijbrengt tot do veiligheid van de
vaart van Europa en Britsch-Indiö op Malaga, SL__
ngapore, China en Japan, daar sedert de ontsteking
van dat licht de ingang van de straat van Malaka
goed kan worden verkend, en de meeste stoomsche
pen sedert den kortoren weg door de Bengalen
en Malakapassage nemen. (Vgk. ATJÈH).
BREUGÈL (JAN DE ROVERE VAN). Geboren
to ’s Gravenhage, kwam hij in don loop van het
jaar 1779 als assistent naar Batavia. Hij werd nog in
datzelfde jaar tot den rang van onderkoopman, en in
het volgende tot fiskaal bevorderd. Vandaar naar
Bantam verplaatst, klom hij in 1782 tot „provisio
neel” on daarna tot effectief koopman en administra
teur in ’s Compagnic’s dienst op. Gedurende zijn ver
blijf to Bantam schreef Van Breugcl zijne bekende
„Bedenkingen omtrent den staat van Bantam in
1786”, wclko in do Bijdragon voordoT.,L.on Vk. van
Ned.-Indië, 2° reeks I (1856) zijn oponbaar gemaakt,
en die, hoewol in menig opzicht minder juist, veel we
tenswaardigs bovatton. In hot voorjaar van 1788
vertrok Van Breugcl naar Middelburg, waar hij zich
metterwoon vestigdo.
BRIDELIA TOMENTOSA BI., fam. iïuphorbiaceae.
Kandri (mal.), Kanjcro (Soend.), Gandri (jav.).
Kleine boom, over een groot deel van Azië ver
spreid. Hot hout wordt b\jna niet gebruikt. Do
Javaan meent, dat de boom do bliksem afweert en
roept daarom „Gandri” als het bliksemt.
BRIEVENPOSTERIJ. Zio POST- EN TELE
GRAAFDIENST.
BRILSLANG. Soorten van hot palaeotropische
geslacht Naja, gekonmerkt door groote gegroefde
giftanden voor in den bovenkaak, die van do overi
ge min of meer gegroefde, achterste tanden door een
vrij groote tusschcnruimtc gcschoidon zijn (Proteroglypha, zie ondor SLANGEN). Het zijn krachtige die
ren met een middelmatig langen staart. Hoowcl hot
cchto gifslangen zijn, is de kop niet duidelijk van do
hals afgezet, maar is juist de grootste merkwaardig
heid van deze dieren, dat zij den hals min of moor
zijdelings kunnon uitzotton, hetwelk haar mogelijk
is door middel van den bijzonderen vorm der hals-

h
!
!!!
i

:

r
i
i

!

!
!•
!
i:

i

!

410

BRILSLANG-BROECK (PIETER VAN DEN).

ribben welke lang en bijkans recht zijn; de hals
heeft dan het aanzien alsof aan elke zijde een breede
platte schijf was aangebracht; bij gevechten tussclien
deze slangen wordt dc schijf verbazingwekkend
breed, en stoot en zij mot de koppen geweldig tegen
clkaar; bij het uitzetten van den hals komt dan een
figuur te voorschijn, die veel op een knijpbril gelijkt. Bij de brilslangen van den Indischen Archipel
is deze bril vooral bij de oude dieren minder duidelijk
dan bij de eigenlijke brilslang van het vasteland van
Indië. In het algemeen komen zij in uitwendigen
vorm meer overeen met de niet giftige land- of Coluberaclitige slangen dan met de eigenlijke gifslangen. De brilslang van den Indischen Archipel is
fraai donker zwartbruin met een blauwachtigen
glans, op de onderdeden en op den bovenkop iets
lichter van kleur; de zijden van den kop zijn vaal
steenrood; de jongen hebben op de bovenzijde van
den hals een of twee groote lichte vlekken met een
donkere vlek in het midden. Deze soort is nauw verwant aan de meer bekende brilslang van het vasteland van Indië en Ceylon, de zoogenaamde Koverkapel of Slangengod", d e—Cobra de Capello der Portugeezen, en wordt door sommige dierkundigen
dan ook ak Naja tripudians Merr. var. sondaica van
deze laatste onderscheiden. In den Indischen Archïpel komt de briklang vrij algemeen voor en haar geliefdltoosd verblijf is langs de oevers der rivieren, op
alleen met struiken begroeide vlakten, en in bewoonde streken op weilanden, in tuinen, zelfs in
kelders en andere gedeelten van menschelijke woningen; op den dag komt zij slechts door honger gedreven te voorschijn, overigens verbergt zij zich
gaarne in aard- en rots-holen, in verlaten termietennesten, onder dikke op den grond liggende boomstammen en steenhoopen. Wordt zij vervolgd of
dreigt er gevaar, dan verwijdert zij zich snel met
sprongen of zwemt met groote snelheid over beken
en rivieren, doch bij de vlucht over land is zij spoedig vermoeid. Om zich te verdedigen richt zij zich
loodrecht naar boven, steunt met haar staart op den
grond, zet den hak breed uit, richt hare oogen op
den vijand met horizontaal geplaatsten kop, en
werpt onder een vervaarlijk gesis, en het bovenlijf
snel vooruit bewegende, een speekselachtig schuim
op mensch of dier, dat haar vervolgt. Van deze
eigenaardige wijze van doen, ak zij geplaagd of geprikkeld worden, maken de slangenbezweerders van
bet Indische vasteland gebruik, om deze slangen te
lal en dansen. Daarbij zijn deze dieren volgens allerlei geloofwaardige berichten zeer gevoelig voor
muziek. Bij afgerichte exemplaren zijn de giftanden
altijd uitgetrokken, een operatie, die van tijd tot
tijd herhaald moet worden, omdat anders reservegiftanden de functie overnemen. Het voedsel der
briklangen bestaat hoofdzakelijk in vogels, kleine
zoogdieren, zooals muizen, kikvorschen, hagedissen
enz. Boschhoendcrs, wilde varkens en vooral civetkatten, in ’t bijzonder dc Ichneumon (Herpestes,
Engelsch mongoose) maken zich verdienstelijk door
het verdelgen van deze gevaarlijke, maar in andere
opzichten nuttige gifslangen.
■'l
^
Op de Soenda-eilanden draagt deze briklang verschillende namen; de jonge exemplaren worden door
de Soendaneezen op Java genoemd orai-sindoek
(lepeklang) naar den lepelvormig uitgezelten hak,
en de oudere orai-babi (varkensslang) naarde zwart
blauwachtige kleur, welke overeenkomt met de
kleur van het zoogenaamde Chineesche zwijn. In de
Padang8ffhe_.bQvenhinden van Sumatra wordt zij
door de Maleiers genoemd oelar bieloedakh (gifspu-

wende slang); bij dc inboorlingen in de omstreken
van Benkoelen op Sumatra is zij bekend onder do
namen van oelar sendok (lepelslang) en oelar matahari (zonneslang). Op Bornco heet zij bij de
Beadjoe Dajaks, hantiepeh poera (dorpsslang); omdat zij gaarne in bewoonde streken en in woningen
binnensluipt. De gewone brilslang, waarvan talrijke kleurvariëteiten voorkomen, heeft een groot
verbreidingsgebied: van Transcaspië tot China en
dc westelijke helft van den Maleischcn archipel toe.
Zij kan een lengte van 1,80 M. bereiken. Eene tweede
soort van den Indischen Archipel, Naja bungarus
Schl., de reuzen- of koningsbrilslang, in het Maleisch
eveneens oelar sendok genoemd, behoort onder de
grootste soorten van gifslangen en wordt somtijds
3 M. 25 c.M. lang. Dc oude dieren hebben de boven
doelen donker blauwachtig leikleurig zwart, de
onderdeden van eene licht blauwachtige lcikleur;
bovenkop en achterhals met vier citroengele dwarsbanden en een aantal licht rozekleurige dwarsstreepen en kleine vlekken, welke vooral bij de jongere
sterk geteekend zijn. Deze meer zeldzame soort,
welke zich in hoofdzaak met andere kleinere slangen, zelfs met soortgenooten voedt, is tot het Indische of z.g. orientaakche gebied en lot de westelijke
helft van den archipel beperkt,
Literatuur : Sal. Müller en Herm. Schlegel. Over
de Brilslangen van den Indischen Archipel, uit:
Tcmminck, Vcrh. nat. gesch. Ncderl. Overz. Be
zilt. Zoölogie. 1839—1844.
BRILVOGEL. De brilvogels (Zoderopidae) vormen een afzonderlijke familie, die verwant is met
de honingvogels; zij ontlcenen hun naam aan dc
krans van witte veertjes, die zij rond de oogen bozitten. Overigens zijn zij groen of geel van kleur,
Hun grootte is ongeveer ak die van een kleine mees.
Zij voeden zich met insecten en met vruchtjes en
zaden. Voor Zosterops flava van Java geeft Jacobson den maleischcn naam kef jitji Jaoet op.
BRINGIN (mal.). Zie FICUSBENJAMINA.
BROEAUÉ. Zio LOEWAK.
BROEANG. Zie BEREN.
BR0ECK3[PIETER VAN DEN). In 1575 te Antwerpen geboren, werd hij naar aanleiding van in
Affïkaljetoonde geschiktheid voor den koophandel,
op verzoek van den Gouv-.Gen. Reynst in 1013 ak
Raad van den Gouv.-Gen. naar Indië gezonden, legde op weg daarheen te Aden den grond tot een uit
gebreiden handel; vertrok vandaar naar Bantam,
werd door Coen naar de Molukken gezonden, nam
daar deel aan de verovering van liet kasteel op Pooloc Ay; vertrok daarna op last van Coen weder naar
de Roode Zee, ankerde 15 Januari 1016 voor Mokka,
waar hij een buitengewoon gunstig onthaal vond en
hem veel eer werd bewezen. Van dezen tocht heeft
hij een verhaal gegeven met een beschrijving van de
geheele Turksche heerschappij in Europa, Azië en
Egypte, die van zijn uitgebreide kennis getuigt. Op
zijn terugreis naar Bantam deed hij Suratte aan,
vestigde daar een kantoor, veroverde een Portugeesch fregat on vernieuwde het handektractaal met'
Galcutta. Na nog een merkwaardige reis naar de
Roode Zee volbracht te hebben, stichtte hij op last
van Coen de loge te Djakatra. Weldra door de lin
gekchen ter zee en doóFüe Javanen te land belegerd,
werd hij door gebrek aan munitie gedwongen zich
over te geven; togen het verdrag in verraderlijk go
vangen genomen, doch later op aandrang van Coen
ontslagen. (Zie DJAKATRA). Latere onderzookingen (zie De Jonge, Do opkomst van hot Ncd. gezag in
O.-I. IV. bl. xciv vlg.) hebben bewezen dat V. d

BROECK (PIETER VAN DEN)—BRONBEEK.
Broeclé'een vool minder heldhaftige rol speelde bij
het beleg van Batavia, dan vroeger algemeen werd
aangenomen. Van 1620—1626 verbleef hij te Suratte, keerde in 1629 te Batavia terug, vanwaar hij
nog in hetzelfde jaar repatrieerde en in 1630 in het
vaderland terugkwam. In 1640 en 1641 nam hij als
Kommandeur deel aan het beleg van Malaka, en
stierf in laatstgemeld jaar in het leger voor die stad.
BROEJOEK. Zie BOOMSPITSMUIZEN.
BROEK (JAN ABRAHAM VAN DEN). Werd 3
Augustus 1844 te Middelharnis geboren en volgde
den cursus voor de opleiding tot Indisch ambtenaar
verbonden aan de Koninklijke academie tot oplei
ding van ingenieurs enz. te Delft, later na de oprich
ting van de rijksinstelling te Leiden den cursus in
laatstgenoemde plaats. Op 21-jarigen leeftijd vertrok
hij als Indisch ambtenaar naar Ned. Indië en bleef
daar 12 jaren werkzaam, voornamelijk in Kediri.
Daarop vertrok hij om gezondheidsredenen met
verlof naar Nederland, van waar hij in 187S naar
Indië terugkeerde om na een verblijf van P/2 jaar
en nu voor goed naar Nederland terug te koeren,
aangezien zijn gestel hem onherroepelijk het In
dische klimaat verbood. Den 3 September 1879 werd
v. d. Broek benoemd tot Lector in de geschiedenis
van N. I. aan de Indische Instelling te Delft en 14
October 1896 tot Hooglecraar.
Reeds spoedig daania op 30 April 1897 overleed
hij te Delft.
Hij schreef: „De Portugeezcn op den weg naar
Tcrnate”, Tijdspiegel 1897, bl. 298 en „De Portugcczen in de Molukkcn, (1511—1677), Tijdspiegel
1897, I, bl. 418. De artikelen „De Engelschen in
den Maleischen Archipel” en de „Geschiedenis van
Java” in de eerste uitgave dezer Encyclopacdie
waren van zijne hand.
Zie over hem in den Almanak Indologisch Stu
dentencorps 1898.
BROEMBOENGAN. Badplaats op circa 5 K.M.
benoorden de gewestelijko hoofd plaats Pamakasan
der residentie Madocra gelegen. -----—---- -r'~”
BROENO. District, met gelijknamige hoofdplaats,
van het regentschap en de afdecling Wonosobo, re
sidentie Kcdoe. Het heeft eeno oppervlakte van 173
K.M2, heeft 2 onderdLstrictcn met 43 desa’s en
telde einde 1905 32.000 inwoners, allen inlanders,
behalve 3 Europeanen.
BRÖMÖ. De kleinste, laagste en noordelijksto van
oen complex van drie bergen: Widodarèn, Sègórówedi en Bromo, naast den meer zelfstandigen Balok, oprijzende uit de Dasar (zie aldaar) of Zandzee,
den kraterbodem van den ouden Tengger-vulkaan,
op de grens van Pusocrocancn Probolinggo. Do kra
terrand van den Bromo ligt in zijn hoogste punt
2295 M. boven do zee en 195—305 M. boven het
luagstc gedeelte van de Dasar. De Bromokrater is
trochtervormig. Zijn bovenste, overal scherp toeloopende rand heeft een middellijn van 630 M. Do
hindoesche Tenggercezen beschouwon den Bromo
(Bramah) als de heilige berg.
De ligging, de gemakkelijko beklim baarheid^ do
weinige verheffing van den Bromo boven de Zand
zee, maken dat het vulkanisme van den Bromo
meer bestudeerd is dan dat van cenigen anderen
vulkaan op Java. In 1804 (Horsfiold, V. B. G. VIII),
herhaaldolijk tusschen 1815 en 1825, in 1829 (Jav.
Ct. 19 Nov.) hadden uitbarstingen plaats. In 1835
echter kwam de Bromo geheel tot rust, hij stootto
geen dampen meer uit, en 500 M. beneden don kra
terrand ontstond op den bodem van den trechter
een blauw achtig meer (Van Herworden,
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Fritzo en Junghuhn, zie Java II. 848). In '1841 be
gon dat meer groenachtig te worden, verspreidde een
zwavelwatcrstofreuk, en scheen te koken (Van Her
werden: over het Tengg. Gcb. V. B. G. 1844. XX). In
1842 begon, na 4 jaar rust, de Bromo weer uit te
barsten; het meer was verdwenen (v. H.), en de
kraterbodem was gerezen. In 1844 schatte Junghuhn
den kraterbodem op 260 M. beneden den rand, het
meer bleef verdwenen; maar in 1848 zag Dr. P.
Blecker (Fragmenten eener reis over Java, T. N. I.
1849) over den rand kijkende, dat opnieuw een meer
aanwezig was, en schatte het niveau op slechts 130
AI. beneden den rand. Men meende dus te mogen
spreken van een periodiek meer. In 1856 had een
aschregen plaats, die verhinderde van Tosari door
de Zandzee naar Ngadisari te gaan (Javabode 20
Scpt. ’49). In 1S58 werden asch en steenen uitgewor
pen. Ook werkte hij in 1859 en 1865. In 1867, 1868
weer asch regens, eveneens in 1877. Belangrijke uit
barstingen hadden niet plaats. De opneming voor
den topogr. dienst geschiedde in 1879. De krater
werd bezocht en geologisch beschreven door Fennerna in 1879 en 1885. Volgens F. (1885) ligt thans
de kraterbodem 2115 M. boven de zee, of even hoog
als de gom. hoogte van de Dasar. Die bodem heeft
een middellijn van 210 M., het is een vlakte met
onregelmatige kuilen, die na veel regen met water
gevuld zijn. Tegen den N. O. wand ligt een diepe kolk,
reeds door Junghuhn opgemerkt, een opening slechts
een paar M. wijd, waaruit steeds stoom ontwijkt en
waaromheen een eruptie-kegeltje van 10 M. hoogte
met aschbeklceding zich ontwikkelde.
Bronnen: Behalve de reeds opgenoemde: A. van
Rijck, Berigt wegens do zeden en gewoonten der op
gezetenen van den berg Brama (1785) Verh. B. G.
VII (1814) 2; Van Waey, Het offerfeest v. d. Bromo,
T. v. N. 1.18751; Zollingor, in T. v. N. I. VIII (1S59),
1; Stohr, der Vulkan Bromo (Pctermanns Mitt. 1869);
ld., der Vuile. Bromo, Zurich 1S69; d’Almeida, Life
in Java I: Hageman, Op den Tengger, T. v. N. I.
1870, D. I; Voth, Java, Dl. III, p. 1019: R.Fennema,
Do vulkanen Scmöröo“eir'Lem'öngan, hierin: do
Bromo, J. v. h. Mijnw. 1886, p. 41 e. v.; Dr. J. C.
Costerus, in het T. „de Natuur” 1894, p. 4 e. v.; Dr.
R. D. M. Verbeek en R. Fcnnema. Geologische be
schrijving van Java en Madoera, 1896..* > < '' ' BRONANG-BRONANG (IKAN). Zio CHIRURGIJ NV ISSCHEN.
BRONBEEK (nabij Arnhem). Oorspronkelijk
ecn'landgoFd'vhn koning ‘Willem TH en door dezen,
als bewijs van belangstelling in het Indischo leger,
bij besluit van 8 Augustus 1859 ten geschenke gege
ven om het tot een „koloniaal militair invaliden
huis” in te richten, dat bij Kon. besluit van 31
Octobcr 1802 no. 80 in het leven werd geroepen.
Het oorspronkelijke, in 1S63 vastgestelde, roglement werd bij het Kon. besluit van 7 April 1902 no.
32, door een nieuw vorvangen, volgens hetwelk do
inrichting dient, — voor zooveel de ruimte toclaat —, tot opneming en verpleging van gegageerdo
of gepensionneerde militairen van hot leger in Ncderlandsch-Indië en van de landmacht in WestIndië, zoomede van ten hoogste 15 gepensionneerde
militairen (waaronder zes onderofficieren), die bij
do koninklijke Ncderlandsche Marine, liet korps
Mariniers, of wol als gedetacheerd van het leger
in Nederland, in do koloniën diensten op de vloot
of bij do landmacht hebben bowezen. Ook kunnen
één of meer officieren of gewezen officieren in hot
Invalidenhuis ter verpleging worden opgenomon.
Zio ook J. C. J. Smits. Gedenkbook van hot
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Kol. mil. Invalidenhuis Bronbeek, Arnhem 1881.
BRONNEN (natuurlijke minerale). In het algemeen zijn in alle natuurlijke waterbronnen minerale
bestanddeelen in opgelosten toestand voorhanden,
doch slechts wanneer de hoeveelheid daarvan groot
genoeg is, om voor jndustrieele doeleinden gebruikt
te worden, of om aan het water op de een of andere
wijze een geneeskrachtige werking te verlcenen,
spreekt men van minerale bronnen. Zij kunnen zijn
koud of warm (resp. lauwwarm), al naarmate het
water dezelfde oLoen hoogere temperatuur dan de
,-x^Omgeving bezitXOfschoon de ondergrond in vulkav^' nische streken ’warmer is dan elders, en de bronnen
aldaar dus gewoonlijk (niet altijd) warm, soms zelfs
heet, zijn, vindt men ook daar, waar zelfs tot op
grooten afstand geen vulkanen worden aangetrof
fen, soms warme bronnen (o.a. op Banka). Reeds
Junghulin beschreef in het 3e deel van zijn werk over
Java (blz. 1282—1332) 77 meest warme bronnen van
Java en Madoera. Bovendien komen op Sumatra en
de andere eilanden tal van warme bronnen voor.
Men onderscheidt ze al naar het voornaamste of
voor de geneeskunde of industrie meest op den voor
grond tredende bestanddeel in: alkalische-, kool-,
zuur-, jodiumbronnen enz. waarvan de laatste, voor
al in de residentie Scerabaja, technisch geëxploi
teerd worden. Dikwijls worden, met name de warme
bronnen, door de bevolking gebruikt tegen huid
ziekten, rheumatische- of syphilitische aandoenin
gen en andere ziekten.
Reeds herhaaldelijk is de aandacht gevestigd op
het nut dat in Indië het verzamelen en in den handel
brengen van mineraalwater zou kunnen opleveren.
Voor zoover uit de literatuur over dit onderwerp
blijkt, is dit slechts geschied met het water uit de
bron Molong (zie hieronder). In het jaar 1857 werd
n.1. door het Gouvernement concessie \erleend aan
de H.H. K. Buwalda en E. F. G. Kreijenbergtot het
ontginnen der Jodiumhoudende bronnen in het dis
trict Goenong Gendeng, residentie Soerabaja, en
werd door deze H.H. in den handel gebracht Molongwater, Moederloog, Badzout, Jodium purum, en
Hydrojodas-potassae.
Omtrent de meest bekende minerale bronnen vol
gen hier eenige bijzonderheden, welke zijn ontleend
aan de „Verslagen van den Geneeskundigen Dienst”.
Geneesk. Tijdschr. voor Ned. Indië deel 42. De modderbronnen, gewoonlijk modderwellen of
slijkvulkanen geheeten, zullen onder MOD
DERWELLEN afzonderlijk worden behandeld.
Residentie Bantam. In de ajd. Pandeglang worden
warme zwavelhoudende bronnen gevonden, waar
van die te Tjibiaek (district Tjimanoek, onderdistrict Kadoegedong, op 7J/2 Paal van de hoofd plaats
Pandeglang gelegen ) het meest worden bezocht. Het
water geniet een groote vermaardheid ter genezing
van huidziekten en rheumatiek .Ook lepralijders
zoeken hier heil voor hun kwaal. Er zijn eenvoudige
loodsen opgcricht, waar de lijders een onderdak kun
nen vinden. Alleen de gegoeden betalen een kleinig
heidje behoeftigen genieten er kosteloos verblijf.
Het water uit de bron is helder, wordt aan de lucht
spoedig opalesceerend door afscheiding van zwavel,
bevat eenig bezinksel, riekt sterk naar zwavelwater
stof, en reageert alkalisch.
De warme bronnen te Tjipanas (eveneens in het
district Tjimanoek gelegen, op 2J K.M. ten zuiden
van den postweg van Pandeglang naar Menes, en op
ongeveer 6 K.M. van Pandeglang verwijderd) bevat
ten minder zwavel dan bovengenoemde, en worden
uitsluitend door inlanders bezocht.
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BRONBEEK- BRONNEN.
Residentie Batavia. In de afd.~Buitenzorg, bij de
kampong Sesepan (bij Gadok' aan den 'grooten weg
van Builcnzorg.uaar Tjandjocr, op het land Tjiawi,
district Buitenzorg) komen minerale bronnen voor,
waarin inlanders, die aan schurft en andere huid
ziekten lijden, baden. Of het ook door hen wordt ge
dronken, is niet bekend. Toch zou van het inwendig
gebruik van dit bronwater bij verschillende aan
doeningen een gunstige invloed kunnen worden ver
wacht, aangezien het in chemische samenstelling
veel overeenkomt met dat uit de Ludwigbron van
Homburg von der Höhe, en uit de Kochbrunncn te
Wiesbaden. Het.bevat n.1. ongeveer evenveel'vaste
bestanddeelen als dat van Homburg, en tweemaal
zooveel als dat van Wiesbaden. Bovendien komt er
nog een niet onbelangrijke hoeveelheid joodmagnesium in voor, hetgeen in de andere wateren ont
breekt.
Residentie Preangcr Regentschappen. In de ajd.
SoêJcapoêra, en wel in de onderafd. Tasikmalaja
komen warme bronnen voor, waarvan de voornaam
ste zijn de Tjipanas Galoenggoeng, één warme bron
bij Bandjar, en twee bij Tjiawi. Tjipanas Galoeng
goeng ligt op de zuidelijke helling van den Galoeng
goeng, niet ver van den top verwijderd. Opeen klein
plateau in de nabijheid van de bron staan verschil
lende gebouwen, die den bezoekers tot logies dienen.
Het water, afkomstig van bronnen, die zelf in zwaar
bosch verscholen liggen, en daarom niet bezocht wor
den, stroomt in groote hoeveelheid en in snelle vaart
over het plateau heen. De temperatuur van hot
water bedraagt 54° C. op de plaats, waar het uit
het bosch voor den dag komt, en is tot 37 a 38° C.
gedaald, daar waar het water zich reeds over het pla
teau heeft verspreid. De patiënten baden meestal op
die plaatsen, waar het water een temp. van 39 k 40°
C. heeft. Voor zoover bekend, is het water nog niet
scheikundig onderzocht. De lucht van zwavelwater
stof is daaraan niet waar te nemen. Van wijd en zijd
komen lijders, meestal met verouderde en vervuilde
beenzweren, die na twee of drie dagen badens reeds
een zuiver aanzien gekregen hebben, en met gezonde
granulaties bedekt zijn. Ook Europeanen roet chro
nische huidaandoeningen maken met gunstig resul
taat van het water gebruik.
Warme, zwavelhoudende bronnen worden ook
aangetroflen te Tjipanas, nabij het daarnaar ge
noemde landhuis van den Gouverncur-Gcneraal,
aan de zuidelijke helling van den Megamendoeng.
Er staat aldaar een zeer goed badhuisje, waarvan
echter niet veel gebruik wordt gemaakt.
Residentie Cheribon. Aan den noordoostelijken voet
van het Palimanangebergte, op ongeveer 3 K.M.
afstand van het fort Palimanan, worden warme zwa
velhoudende bronnen, Ajer panas geheeten, aangetroffen. Zij zijn reeds op grooten afstand aan den
sterken geur van zwavelwaterstof te herkennen, en
worden zoowel door Europeanen, als door inlanders
en Chineezen bezocht. De temp. van het water aan
de bron bedraagt 64.4° C. De smaak is flauw, iets
zoutachtig, het riekt naar zwavelwaterstof, en kleurt
lakmoespapier sterk rood. Bovendien is het water
zeer koolzuurhoudend.
Tusschen .Cheribon en Koeningun, aan den voet
van den Tjeremai, in de nabijheid der desa Sankanoerip bevinden zich twee minerale bronnen, die
op een rotsstecnachtig terrein tusschen de sawahvelden te voorschijn komen, en in wier water door aan
verschillende huidziekten lijdende inlanders wordt
gebaad. De temperatuur van het water uit de eeno
bron bedraagt 46.3°C., van dal uit de andere 39.2° C.
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BRONNEN.
Do smaak van beide watersoorten is flauw, weinig
prikkelend. Zij bevatten een kleine hoeveelheid
zwavelwaterstof. Het hoofdbestanddeel der vaste
stoffen is chloornatrium. Uit een scheikundig onder
zoek van beide watersoorten is gebleken, dat de ge
noemde bronnen een gemeenschappelijken oorsprong
hebben.
Residentie Semarang. Do noordelijke helling van
den Goenoeng Prahoe, den ouden noordelijken kratermüur van den vulcaan Dieng, thans het Diengplateau genoemd, is doorsneden door min of meer
diepe ravijnen, die divergeerend naar beneden loopen. In het meest westelijke van deze ravijnen, en
wel in een dal vormige verdieping van den oostelijken
wand daarvan, ligt het bad-etablissement Pelantoengan, aldaar in 1840 door den militairen geneeskun
digen dienst opgericht, tusschen de jaren 1840—1848
uitgebreid, na welk janr het voor particuliere reke
ning van Dr. Mandt werd geëxploiteerd. Door het ge
noemde ravijn loopt de tamelijk breede rivier Lampir, die de grensscheiding vormt tusschen de residentiën Semarang en Pckalongan. De warme bron
nen, waaraan Pelantoengan zijn bestaan te danken
heeft, komen op een aantal plaatsen in de rivier, en in
de on middellijke nabijheid daarvan, uit den bodem
te voorschijn, hetgeen kenbaar is aan de roode Kleur
van afgezette ijzerzouten op de omliggende steenen.
De temperatuur der verschillende bronnen wisselt
tusschen 46°, 41.5° on 37° C. Het water is volkomen
helder, riekt naar een warm stuk ijzer, terwijl men
een zeer zachte prikkeling van koolzuur gewaar
wordt. Bij lang staan zet zich een laag zouten af, in
den vorm van een zacht gelei-achtig oranjekleurig
praecipitaat. De smaak is metaalachtig,licht samen
trekkend. Bij scheikundig onderzoek blijkt het water
te bevatten koolzuur, koolzure zouten, een spoor jo
dium, terwijl de hoofdmassa der vaste bestanddeclen
uit chloornatrium bestaat. De groote verwachtingen,
die men aanvankelijk koesterde, van den heilzamen
invloed van dit water, zoowel bij in- als uitwendig ge
bruik, op tal van slcpendo ziekten, waaronder ook
lepra, zijn door de ondervinding niet bevestigd.
Residentie Rembang. Behalve de bron Nganget
vindt men in de afd. Toeban nog verscheidene ande
re bronnen: 1° de warme bron Seminggo, in het ondcrdistricl Widang, 2° een in do dessa Soendoelan
gelegen in liet ondcrdistrict Plocmpang, en 3° twee
in do dessa Tanggoeng in het district Djatirogo. Een
van deze, Mocdal genaamd, is de heetsto van alle.
Alleen do bron Nganget wordt nog bezocht door
lijders aan huidziekten en rhoumatiek, die het water
uitsluitend gebruiken om daarin de baden.
Afd. Bodjonegoro. Te Karun, district Bowerno, be
vindt zich een bron, waarin door lijders aan huid
ziekten wordt gebaad. Het water heeft oen temp.
van dz 32°C.,is heldor, wordt aan de lucht opalesceerend door afscheiding van zwavel, bevat eenig be
zinksel, smaakt onaangenaam, riekt sterk naar zwa
velwaterstof, en reageert alkalisch; behalve chloor
natrium, dat het hoofdbesianddeel der vaste be
standdeclen vormt, bevat het kalium, calcium en
magnesiumzoulen,cn een uiterst geringe hoeveelheid
jodium. In het ondcrdistrict Bocboclan wordt bij
Djari een warme bron gevonden, waarvan het water
dezelfde physischc eigenschappen bezit als dat van
de bron toKaran,maar een veel grootore hoeveelheid
van verschillende zouten bevat, voornamelijk chloor
natrium en natriumcarbonaat, on sporen jodium.
In do afd. Blora, districtNgawon, wordt een warme
bron gevonden, wier hoofdmassa aan vasto bestunddeelon bestaat uit chloornatrium, en carbonas na-
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tricus, met sporen ijzeroxyde en magnesiumchloride.
Residentie Soerakarta. In deze residentie worden
zoowel koude als warme minerale bronnen aangetrof
fen, op zonderlinge wijze naast elkander opwellende,
op een klein plekje, Pablengan geheoten, nabij de
desa Metéséh, 33/4 K.M. ten Z.W. van Karang Pan
dan. Van deze bronnen wordt door inlanders en Indoeuropeanen, ten wier behoeve verblijfplaatsen zijn
opgcricht, veel gebruik gemaakt.
Residentie Madioen. De warme bron Oemboel,
waarvan het water de reputatie heeft rheumatische
aandoeningen te genozen, ligt 171/4K.M. ten zuiden
van de hoofdplaats Madioe.n^aan den weg naar Ponorogo. Het water uit de bron is en blijft aan de
lucht helder, vertoont eenig bezinksel, is reukeloos,
reageert alkalisch, en bevat in hoofdzaak chloorna
trium en carbonas natricus.
Residentie Kedoe. Bij de desa Pasantren, in het
Regentschap Temafïggoeng, wordt een bron aangëtroffên, in het water waarvan door de aanwezig
heid van koolzuur verschillende zouten als bicarbonaten zijn opgelost gehouden; dat water komt in
aard overeen met de bekonde Pyrmont-, Seltzer- on
Fachingerwatcrs. Of het water voor geneeskundige
doeleinden wordt gebruikt, is niet bekend.
In het district Loano, regentschap Poerworedjo,
161/* K.M. van de hoofdplaats Poerworedjo, irTdedesa Banjoeasin, wordt een warme bron gevonden, die
reuk- en kleurloos water levert, dat een eenigszins
bitteren nasmaak heeft. Het water is helder, wordt
aan de lucht troebel door afscheiding van ijzer, be
vat eenig bezinksel, smaakt zout met bitteren na
smaak, is reukeloos en reageert alkalisch. De hoofd
massa der vaste bestanddeclen, die 15.46 gr. per L.
bedragen, wordt gevormd door chloornatrium (12.22
gr. per L.). Verder bevat het, naast carbonas natri
cus, de sulfaten van natrium, kalium, calcium en
magnesium, benevens eenig bromium.
Afd. Keboemen. Onder de bronnen in Ned. Indië
nemen die van Krakal een eerste plaats in. Zij ont
springen aldaar in een nauw, vlak deel, dat naar hot
oosten open en door sawalis omringd is. Er is een
houten badhuis gebouwd,dat aan bescheiden cischen
voldoet; in de nabijheid zijn een hotel en een pasangrahan. De temp. van hot water bedraagt 40° C.
Van de vaste bestanddeclen, die 11.S606 gr. per' L.
bedragen, wordt de hoofdmassa gevormd door chloor
natrium (5.3078 gr.) en chloorcalcium (6. 0972 gr.).
Bovendion komen m hot water voor kalium-, en
magnesiumohlorido, benovens kiezelzuur en sporen
ijzeroxydo en organische stoffen. Do gunstige in
vloed van hot water op verschillende, zoowel in- als
uitwendige ziekten, is dikwerf waargenomen. Zoo
herstellen jicht en rhoumatiek er voortreffelijk,
en heeft hot water een gunstigen invloed op neu
ralgieën, verlammingen en bij zenuwzwakte. Ook
tegen eczema, intertrigo, framboesia en andere huid
aandoeningen, wordt hot aanbovolen. Dr. Künort
beveelt hot inwendig gebruik aan tegen blocdophooping in de ingewanden, haemorrhoklon, maag- on
darmcatarrh, verstopping, baarmocdorzickten, voor
al parametritis, scrophulose, jicht, en ook bij catarrh der luchtwcgcn, evontucol met inhalatie der
dampen. Om zijn gehalte aan chloorcalcium ver
dient hot aan hoveling bij blaasziokten cn rliachitis.
De inlanders hechten zoo groote waarde aan het
Krakalwater, dat z\j dit indampen, en do zoo verkre
gen zouton vorkoopen.
Residentie Banjoetnas. In do ajd. Poerivokcrto
worden drie badplaatsen aangotroiïon, die voorna
melijk door aan rhoumatiek of huidziekten lijdende
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inlandcrs en chineezen worden bezocht. Een van deze
is bekend onder den naam Kali batjin (stinkende
rivier), omdat het water sterk naar zwavelwaterstof
riekt. Ch'erigcns is het water helder en nagenoeg smaj^j^-keloosyDe bron ontspringt bij den grooten weg naar
Djatïlawang, in liet ondcrdistrict Rawalo, distficl
Djamboc. De andere warme bronnen liggen in het
bosch aan den voet van den Slamat, in het ondcrdis
trict Kcbocmcn, district Poerwokerto. Zij zijn slechts
met groote moeite te bereiken, en worden daarom
niet veel bezocht.
Residentie Soerabaja. De jodiumhoudende bron
nen van den Goenoeng Gendeng, in de nabijheid der
desa Molang, IS K.M. van Soerabaja verwijderd,
zijn, sedert zij tot «inning van jodium «'orden ge
ëxploiteerd, gesloten. Vroeger «-erden zij met goed
gevolg zoo«'cl in- als uitwendig gebruikt door lijders
aan huidziekten, syphilis en rheumatiek. Het water
der bronnen heeft een temp. van 40° C., is zouthou
dend, rijk aan jodium, en bevat bovendien koolzuur.
In de afd. Sidoardjo worden bij Gedangan jodiumhoudende modderbronnen gevonden, die uitste
kend tegen jicht en rheumatiek zouden kunnen «'or
den aange«-end.
Residentie Pasoeroean. In de afd. Baivjil, district
Gempol, bevindt zich een warme zoet waterbron,
Retjopado genaamd, «'aar koortslijders en lijders aan
huidziekten zich baden. Bovendien zijn er nog drie
zoute bronnen, «-aarvan er een,de Kali anjer, in de
dessa Ret ja, den roep heeft dysmenorrhoc te kunnen
genezen. Het bitterzoute water is zeer onaangenaam
van smaak, en heeft een licht purgeerendc werking.
Een andere zoutwaterbron, de Goenoeng Sari (dis
trict Gempol), is zoo moeilijk te bereiken, dat. zij niet
door zieken u'ordt bezocht.
In de afd. Malang, op 18 K.M. ten N.W. van Malang, aan den voet van het Ka wigebergt e, in de
desa Sanggirili, district Penanggocngan, «'orden
een vijftal bronnen aangetroHen, die in een kom door
bergen omgeven en slechts van de oostzijde toegan
kelijk ontspringen. Zij liggen ongeveer 1000 M.
boven den zeespiegel, en worden veel door inlanders
bezocht. De temp. der omgeving «'isselt dagelijks
van 16—24° C, terwijl die der bronnen zeer verschilt
en varieert van 27—44.5° C. Vier van de vijf bron
nen komen in scheikundige samenstelling vrij wel
met elkaar overeen, en bevatten ijzer-, chloorna
trium- en ebloorkaliumverbindingen. De vijfde bron
bevat zooveel ijzeroxyde, dat zij tot de modderbron
nen moet gerekend «'orden. Lijders aan rheumatiek,
verouderde syphilis, hardnekkige voetzweren, en
slepende huidziekten, schijnen veelvuldig baal te
vinden door het baden in het water van de warmste
bron.Het «raler uit de bronnen wordt ook gedronken,
en zou goede resultaten opleveren bij lijders aan
anaemie, hyperaemie van de lever, en chronische
catarrhen van maag en darm.
In de afd. Kraksdan, inde nabijheid der districts
hoofd plaats Tiris, «rorden twee zeer fraaie warme
bronnen aangetrofïen, die zeer gunstig gelegen zijn,
en door de inwoners van Kraksaiin, Besoeki, Probolinggo, Loemadjang, en Bondowoso worden be
zocht. Beide bronnen hebben een groote capaciteit,en
zijn sterk koolzuurhoudend. De temp. van de eene
bedraagt 38°8 C. die van de andere 41.3° C. Het
water- bevat geen bijzonder geneeskrachtige
mineralen. Het zijn derhalve warme koolzuurhou
dende bronnen, die veel overeenkomst vertoonen
met die van Wildungen. Inwendig wordt het water
niet gebruikt, doch uitsluitend om daarin te baden,
door lijders aan rheumatiek en huidziekten.

Ook op Sunmtra worden warme koolzuurhouden
de bronnen aangetroffen, die door de bevolking voor
geneeskundige doeleinden aangewend worden. Zoo
b.v. in het gewest Sumatra’s Westkust in de_af(l.
Agam aan de noordelijke helling van den Antokan.
Warme, alkalisch zoutachtige, bronnen bevinden
zich te Manindjoc__In de W. Afd. van Borneo, te Sepauk, komen war
me koolzuurhoudende bronnen voor, wier water een
gunstigen invloed zou uitoefenen op kropgezwellen.
De hoofdmassa der vaste bestanddeelcn van dit wa
ter wordt gevormd door chloornatrium, -kalium en
-magnesium, terwijl er ook sporen van joodmagnesium in gevonden zijn.
Op Amboina, te Tolehoe bevindt zich een warme
koolzuurhoudende bron, wier water door lijders aan
rheumatiek gebruikt wordt om daarin te baden.
Dit water bevat in hoofdzaak chloornatrium en -ka
lium. Op Celebes zijn de meest bekende warme bron
nen die tusschen Tompasojjn, Langowa in de Minahasa, ten getale van niet minder dan GG.
BROODBOOM. Zie ARTOCARPUS COMMUNIS.
BROOGA. Zie AJAM.
BROOKE (SIR JAMES). Stichter van het rijk van
Serawak op Borneo, geboren in een voorstad van
Benares, 29 April 1803, waar zijn vader ambtenaar
in dienst der Britsehe Compagnie was. Op zijn 12do
jaar naar Engeland gezonden, trad hij 4 jaar later
als luitenant in dienst bij het BcngaaLsche leger,
werd in den oorlog met Birmah gewond (1825) en
verliet daarop den Indisehcn dienst. In 1835 werd hij
door den dood van zijn vader in staat gesteld zelf
standig op te treden en met een eigen schip den Indischen Archipel te bezoeken, ten einde daar betrek
kingen met Indische volken en vorsten aan te knoopen, zeker wel met de bedoeling de christelijke be
schaving te verspreiden, maar ongetwijfeld ook met
den wensch om den Engelschen invloed in die stre
ken te verhoogen. Tc Celebes gelukte hem dit niet;
des te beter slaagde hij op Borneo. Het bestuur te
Batavia bemoeide zich weinig met de Nederlandsche belangen op dat eiland, had zelfs zijne ambte
naren aldaar gelast zich niet met de inwendige zaken
te bemoeien en hun verboden, zich naar de binnen
landen te begeven. Toon Brooke in 1839 on 1840 op
Borneo vertoefde, waren de Dajaks te Serawak in
opstand tegen den Sultan van Brocnei; de Nederlandschc ambtenaren waren gedwongen zich van in
menging te onthouden, en toen Brooke zijn hulp aan
bood, werd deze gretig aangenomen. De verleende
hulp werd beloond eerst door den afstand der inkom
sten van Serawak, en in 1841 door de erkenning van
Brooke als leen vorst van Brocnei over Serawak, later
als onafhankelijk vorst. Een geregeld bestuur werd
te Serawak dooi- Radja Brooke gevestigd; orde en
veiligheid gehandhaafd en met behulp der Engelschc marine de zeerooverij met kracht tegengegaan.
In 184G gelukte het hem het eiland Laboean, aan
den mond der Broenei-rivier, voor Engeland te ver
krijgen, dat daarop als kolendepót grooten prijs
stelde; hij werd bij een bezoek aan Engeland (1847)
in den adelstand verheven en tot Gouverneur van
Laboean en tot Consul-Generaal benoemd. Hier
mede had hij het toppunt van zijn fortuin bereikt.
Een kruistocht tegen zeeroovers van Seri boes en
Sekaran werd met zoodanige strengheid door hem
gevoerd, dat hij zelfs in het Parlement van noodcloozo wreedheid werd beschuldigd; ofschoon hij zich
tegen die aanvallen met kracht verdedigde, werd hij
van do betrekking van Consul-Generaal ontheven,
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of 1582. Waar liij het levenslicht zag is nog onbe
en in 1857 brak onder de Chincczcn te Serawak een
kend. In 1606 ging hij naar Indië, repatrieerde
hevig oproer uit, waarbij zijn huis en verdere bezit
tingen vernield werden. Hierdoor moedeloos gewordaarna spoedig, om echter in Dcc. 1610 als com
don, keerde Brooko in 185S naar Engeland terug, na
mandeur van drie schepen opnieuw naar het Oosten
dat hij het bestuur over Serawak aan een zijner
te vertrekken. Ditmaal maakte hij eerst een reis
neven, kapitein Brooke had toevertrouwd. In En langs Java’s Noordkust, daarna door de Mo lukken,
geland trachtto hij, wiens fortuin geheel verloren
kwam over Makasscr weder naar Java's Noordkust
was gegaan en wiens gezondheid door eene beroerte
en begaf zicli daarna — 1612 — ingevolge een hem
veel geleden had, ondcrhandelingcn met het Gouver
door den toenmaligcn Gouventeur-Generaal Both
verstrekte opdracht, naar Japan, waar hij de leiding
nement aan te knoopen, opdat dit het bestuur over
van het Nederlandsche kantoor te Hirado op zich
Serawak van hem zou overnemen tegen geldelijke
nam. In Aug. 1614 ging hij weder terug naar Java
schadeloosstelling. Dit mislukte echter, evenals an
om in het laatst van October 1615 weder naar Ne
dere dcrgclijke ondcrhandelingcn met andere regcederland terug te keoren. Hier bekleedde hij ge
ringen; een nationale inschrijving stelde hem echter
in staat zijne laatste levensjaren op een klein land durende 15 jaren den post van bewindhebber in de
goed, Burrator, bij Dartmoor door te brengen, waar
kamer Amsterdam der O. I. Compagnie. In die
hij den 1 lden Juni 1868 overleed. In 1862 vertrok ; hoedanigheid werd hij met eenige andere bewind
hij nog eenmaal naar Serawak, waar zijn neef to
hebbers door de O. I. Compagnie toegevoegd aan
genover hem een vijandige houding had aangeno het gezantschap van do Staten Generaal, dat van
men, maar bij zijne komst allo verzet opgaf en door
Dec. 1621 tot 1623 in Engeland vertoefde om te
een anderen neef van Brooke, Charles Johnson, die
trachten verschillende geschilpunten, waaronder do
den naam Brooke aannam, vervangen werd.
Oost-Indische, tot een oplossing te brengen. In
Zie over hem: Gertrudc L. Jacob, The Raja of Se
1632 werd de bewindhebber in de kamer Amster
rawak. London 1876. 2 dln.; Spencer St. John. The
dam Brouwer aangezocht voor het Gouvemeurlife of Sir J. Brooke. Edinb. en London 1879; H.
Generaalschap. 5 Sept. 1632 te Batavia aange
Koppel, The expedition to Borneo of H. M. S. Dido.
komen, bleef Brouwer het ambt van Gouv.-Gen.
slechts bckleeden tot 1 Jan. 1636. Van Brouwer’s
London 1846. 2 dln.; R. Mundy, Narrative of evonts
in Borneo and Celebes Lond. 1848. 2 dln.; H. Kop kort bestuur valt veel goeds te zeggen. Hoezeer hij
niet zóó uitblonk als zijn voorganger Coen en zijn
pel, A visit to the Indian Archipelago in H. M. S.
onmiddcllijko opvolger van Dicmen neemt zijn
Maeander. London 1853. 2 dln; The private letters
bewind een waardige plaats in in den krachtigen
.of Sir J. Brooke ed. bij J. C. Templer. London 1853.
tijd van ons koloniaal leven der 17e eeuw.
3 dln; Steyn Parvó, Do handelingen van Sir J.
Niettegenstaande echter al hetgeen hij voor de
Brooke op Borneo. Haarlem 1859.
belangen der O. I. Compagnie in het Oosten
BROSOL (jav.). Zie CHYDENANTHUS.
BROSOT. Vroegere hoofdplaats van het regent-^ ^dced, mocht zijn beleid bij hare bewindhebschap Adikarla (zie aldaar), residentie Djokjakarla, j - bers geen voldoende waardecring vinden en zoo
werd hij na ommekomst van zijn driejarig verband
gelegen aan den rechteroever van de Progo, tegen
niet aangezocht nog langer de teugels van het be
over Srandakan op den linkeroever, de hoofdplaats
stuur in handen te houden. 4 Januari 1636 keerde
van het gelijknamige district van het regentschap
hij terug naar Nederland en Amsterdam, waar men
Bantod. Van de hoofdplaats Djokjakartajpopt in
intusschen zwarigheid maakte om hem opnieuw,
Zuidwestelijke richting de stoomtramlijn DjokjaBrosot, die echter feitelijk in de desa Srandakan te zooals hem bij de aanvaarding van het GouverneurGcncraalschap in uitzicht was gesteld, als be
genover Brosot eindigt. Do Progo is hier overbrugd,
windhebber aan te stellen. Tegen een som van
doch deze brug is alleen geschikt voor de stoomtram.
Met behulp van lorry’s kunnen echter ook voertui f 24000 ineens zag hij toen van een herbenoeming
af. Later vindt men Brouwer terug als bewind
gen (auto’s en rijtuigen) worden overgebracht.
hebber der West Indische Compagnie. Als zoodanig
Alen is bezig dc tramlijn te verlengen lot de suiker
neemt hij in 1642 de leiding op zich van een expe
fabriek Sewoegalocn.
ditie naar Chili, waar hij in 1643 overlijdt. Vgl. de
BROT en BROT BROT (IKAN). Zio NEUSVISmonografie. „De Gouv.-Gen. Hendrik Brouwer door
SCHEN.
mr. J. E. Heeres in Tijdschrift Oud Holland 1907,- \s~
BROUSSONETIA PAPYRIFERA Vent., fam. MoXXVe jaargang.
ractae. Galoogoe, Gloegoo (jav.). Heester of kleine
BROUWERS-EILANDEN. Een groep vrij grooto
boom, afkomstig uit China, thans bijna overal, tot
in straat Malaka gelegen eilanden, door de niet breezelfs in Zuid-Europa, gekweekt. Van do schors word
do Brouwerstraat on S. Pandjang van de Oostkust
vooral vroeger hot z.g. javaanscho papier bereid, on
dit geschiedt nog wel in Madioon bij Ponorogo. Do
van Sumatra gescheiden. (Vgk. BENGKALÏS),
BROUWERSTRAAT EN STRAAT PANDJANG.
binnenkant van de schors wordt eerst in water ge
weckt, en dan mot een hamer zoolang geslagen tot de
Tusschen den Sumatrawal en de met hoog hout be
vezels zich vereenigd hebben en het blad effen is. Om
groeide eilanden Bengkalis, Padang en Tebinger schrijfpapier van to maken worden de stroolcon
Tinggi (vroeger met de nabijliggonde kleinere eilan
door rijstwater gehaald en dan geglansd. Dit papier
den Brouwers-eilanden genaamd). Is, behoudens
heet op Java Daloewang of Doloewang. Het wordt
aan de ingangen, volkomen schoon en minstens 2 l/,
wegens de lage prijzen van het ingevoerde papier
K.M. breed. In dezo straat, welke tevens door do
tegenwoordig weinig meer gemaakt. In andere doe straten Padang, Asam, Ringgit en Ajcr Hitam met
len van den Archipel maakt men van de schors
straat Malaka in verbinding staat, mondt, 50 K.M.
weefsels voor klecdingstukken. Do plant heet ook
beZ. do plaats Bengkalis met ccno veilige en ruime
wel do Japansche papierplant of do „papiermoerberoede, do Siakrivier uit. Do 0.«uitgang der straat
zie”. De laatste naam is afkomstig van den vorm van
vloeit samen met den zeer bveeden mond der Kamdo vruchten.
par-rivier. De N.-lijke toegang der straat is een
BROUWER (HENDRIK). Gouverneur-Generaal
smalle, betonde geul tusschen de banken, welke af
van Ncd. Indië van 1632—1036. Geboren in 1581
steken van Roepat en van Bengkalis. De O.lijko
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tot don predikdienst in de Hervormde Kerk werd
uitloop is, door eilandjes en vele banken, nauw,
toegelaten. In 1840 werd hij tot predikant voor den
bochtend en lastig te bevaren. Overal treft men
dienst in Ned. Indië aangesteld; zijn eerste stand
goeden ankergrond aan. De meeste stroom loopt in
plaats was Soerakarta (Juli 1841), vanwaar hij naar
het O. gedeelte der straat, met springtij tot ± 7
Amboina verplaatst werd (1842). Daar verloor hij
K.M. per uur; hij neemt in snelheid af om do N.W.;
vrouw en kind; door hevige koortsen uitgeput, ver
in den regel loopt er meer stroom de straat uit om
zocht hij verlof naar Java, werd daar, na korten tijd
de Noord, dan in om de Zuid. De verticale water
te Rembang werkzaam te zijn geweest, weder te
beweging loopt sterk uiteen en kan van 3,6 M. tot
Soerakarta geplaatst (1846), vervolgens te Soeraminder dan 1 M. bedragen. Zie Zeemansgids, deel II.
baja (1851), on te Batavia (1854). In 1857 met verlof
BRUCE (GEORGE ISA AC). Geboren te Deventer
naar Nederland teruggekeerd, kwam hij in 1859 in
9 Mei 1803, uit het huwelijk van S. J. Bruce en C.
Indië terug, werd in dat jaar reizend predikant te
Schimmelpenninck, studeerde te Leiden van 1823
tot 21 Juni 1827, toen hij tot doctor in de beide rech Pontianak, tot hij in Aug. 1860 weder te Batavia ge
plaatst werd. Den 17den Mei 1862 werd hij op ver
ten werd bevorderd. Na zijne promotie vestigde hij
zoek eervol ontslagen.
zich als advocaat te ’s Gravcnhage, woonde als 2e
luit. den 10-daagschen veldtocht bij, werd 16 Sept.
Brumund had zich tijdens zijn predikambt, behal
1838 tot officier van justitie bij de rechtbank te
ve door zijn dienstwerk en zijne bemoeiing met de
Zwollc^benoemd en in Oct. 1839 tot lid der Tweede
Christelijke zending, verdienstelijk gemaakt door tal
Kamer gekozen. Daar behoorde hij tot de gematigd
van kleinere en grootere opstellen in het Tijdschrift
v. N.-Indië (o. a. een opstel over de taal der Aroeliberale partij (hij stemde o.a. voor het behandelen
der voorstellen tot herziening der grondwet in 1844),
eilanden 1844), en vooral door uitgave van een werk,
waarvan de deelen op onbepaalde tijden naar de ge
nam weldra eene invloedrijke stelling in, en werd in
bleken behoeften zouden verschijnen. Van deze „InOct. 1845 tot voorzitter der Kamer gekozen. Den
diana” zagen 2 dln. het licht, die vooral betrekking
lsten Nov. 1847 tot Gouverneur van Overijssel be
hebben op oudheidkundige onderzoekingen, reisher
noemd, stond hij tot 24 Oct. 1850 aan het hoofd dier
inneringen, zedeschetsen in den vorm van novellen,
provincie; op 10 Sept. van dat jaar werd hem do
waardigheid van Gouv.-Generaal opgedragen, die hij
en stukken betreffende kerk en zending. Door de
eerstgenoemde uitgave was zijn geschiktheid voor
echter niet heeft aanvaard, daar hij reeds den 30sten
Dec. 1850, voor zijn vertrek naar Indië, aan boord
oudheidkundige onderzoekingen gebleken; in 1857
werd hem door de Regeering opgedragen eene be
der „Sumatra” overleed.
BRUCEA SUMATRANA Roxb., fam. Sirmrubaschrijving te maken van den tempel van Boroboeceae. Tambara Maritja (mak.), Ambar mrit ja (jav.),
doer, die echter niet werd uitgegeven, maar door Dr.
Belilik (mal.), Tjerek d jan tan (mal.). Kleine boomLeemans voor zijn werk over dien tempel is benut
heester met groene, weinig in het oog vallende bloe tigd. Na zijn ontslag als predikant werd Brumund in
men, die over een groot deel van den Archipel ver commissie gesteld om eene kritische beschrijving der
spreid is. De vruchtjes,die in ijle trossen in de bladokHindoe-oudheden op Java te vervaardigen; op een
sels zitten, hebben eenigszins den vorm van peperkor
reis, daartoe ondernomen, overleed hij 12 Maart
rels. Binnen den zwarten vruchtwand zit het intens
1863 te Malang. De resultaten van dat onderzoek zijn
bittere oliehoudende zaad. Hierin is het werkzame
neergelegd in do Verhand), v. h. Bat. Gen. Dl.
bestanddeel te zoeken van de vruchten die als „MaXXXIII (J886). 'Behalve de genoemde werken
kassaarsche pitjes” of Bidji Makassarin den handel
schreef hij o. a. Berichten omtrent do Evangelisatie
voorkomen en onder den naam van Fructus Bruccae,
van Java, Amst. 1854, Het volksonderwijs onderdo
in de Nederlandsche Pharmacopee zijn opgenomon.
Javanen, Bat. 1857 en Schetsen eener mailreize van
Ze worden vooral gebruikt bij chronische en acute
Batavia naar Maastricht, Amst. 1862. Ook door do
dysenterie. Het werkzame bestanddeel is Brucama- . bevordering van wetenschap en onderwijs in Indië,
rine, een kristallijne stof.
te Soerabaja ook als Directeur van ’t Nut van ’t
BRUGI ERA, f am. RliizophoraceMC. Tan cl j an g ( ja v. ).
Algemeen, te Batavia als bestuurder van het Bat.
Boomen uit de Mangrove of vloedbosschen, waarvan
Gen. v. K, en Wetensch. heeft Brumund zich zeer
in Nederlandseh Indië een 6-tal soorten bekend zijn.
onderscheiden. Zie over hem P. J. Vetli, Ontdek
Ze hebben geen of weinig luchtwortels, en eigenaar
kers en onderzoekers, Leiden 1884 (gewijzigde uitg.
dige knievormige adem wortels die op eenigen af
van de biographie in do Levensberichten der Mij.
stand van den stam boven den modder uitsteken.
van Letterk., waar ook een lijst zijner geschriften is
BRUGIERA ERIOPETALA W. en A., fam. Rhiopgenomen).
zoplioraceae. Bakoe boeroes (mal.), Kajoe kendeka,
BRUYN (HENDRIK DE). Geb. te Amsterdam 22
Kendeka (mal.). Hooge boom, waarvan het hout op
April 1815. Na in 1830 als cadet der genie op do
dezelfde wijze bruikbaar is als bij de volgende soort.
Kon, Alil Academie te Breda in dienst getreden te
De uitwassen van den wortel worden als kurk ge
zijn, bij Kon.Besluit van 11 December 1831 benoemd
bruikt. De schors, die een groote hoeveelheid looi tot 2c luitenant-ingenieur. In J838 werd de Bruyn
stof bevat, levert een kleurstof voor het tanen en
voor 5 jaren gedetacheerd bij hot wapen der genie
zwartkleuren van netten.
in de O.I. bezittingen. Hij kwam begin 1839 te Ba
BRUGIERA GYMNORRHIZA Lam., fam. Rliizotavia aan. Hij verzocht reeds in 1844 zijn ontslag
'plioraceae. Tandjang (jav.), Toemoe (mal.). Vrij
uit den militairen dienst, vestigde zich aanvankelijk
hooge boom, die een hout levert dat vooral voor
op eene koffieonderneming in Banjocmas, doch trad
werk onder den grond zeer goed te gebruiken is,
in 1847 weder in ’s Landsdienst, nu als civiel inge
b.v. voor heipalen en staken voor vischfuiken.
nieur en werd belast methet toezicht over den water
BRUINKOLEN. Zie KOLEN.
staat en ’s landsgebouwon te Makasser. Gedurende
BRUINSTEEN. Zie bij MANGAANERTSEN.
zijn verblijf aldaar stelde hij zijne „Bijdrage tot do
BRUMUND (JAN FREDERIK GERRIT). Gebo
kennis der bouwkunde in Ned. Indië” samen, welke
ft 29 Aug. 1814 te Amsterdam, waar hij aanvankein 1851 te Batavia in het licht verscheen. In 1850
lijk aan het Athenaeum studeerde, terwijl hij later
werd de Bruyn benoemd tot hoofdcommies bij de
■de Utrechtsehe Hoogeschool bezocht en 7 Aug. 1839
directie dor producten en civiele magazijnen en
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stond als zoodanig aan het hoofd van de afdeeling
waterstaat, maar reeds in 1852 werd hij belast niet de
waarneming der betrekking van ingenieur le klasse
bij den waterstaat en ’s lands gebouwen te Soerabaja. Hij voerde belangrijke waterwerken in het gewest
Socrabaja uit, met name een stelsel van waterverdecling tusschen de beide riviertakken — de kali
Mas en de Porong —der Kediririvïer, eenc verbete
ring der bevloeiing van rijstvelden, den bouw van de
marinewerf te Socrabaia^de verlegging van de uitmonding der Solorivicjy'ln 1855 werd de Bruyn
hoofdingenieur en cheF/ï9fe 4e Waterstaatsafdeeling.
Hij vertroK in Dec 1858 met verlof naar Nederland,
waar hij tijdens zijn verlof door het Departement
van Koloniën menigmaal om voorlichting werd aan
gezocht. Ook maakte hij toen een reis naar Frankrijk
en Noord-Italie om de irrigatie werken aldaar plaatgelijk na te gaan, van welke reis een uitvoerig en
zaakrijk verslag verscheen in verhandelingen 1862—
1803, 3e afl.van het Kon. Inst. voor Ingenieurs.
In 1800 keerde hij naar Indië terug en werd het vol
gende jaar benoemd tot Directeur der B. O. W. In
1808 moest hij zich echter met verlof wegens ziekte
naar Europa begeven, vanwaar hij in 1870 wederom
na zoolang op wachtgeld te
terugkeerde. In 1872
zijn gebleven — werd hij als lid der commissie tot liet
ontwerpen een er regeling van het irrigatiewezen op
Java en Madccra aangewezen. In 1874 volgde zijne
tweede benoeming tot Directeur B. O. W., waarna
hij in Juni 1877 zijn ontslag uit ’s Landsdienst vroeg
en 0 April 1878 naar Nederland vertrok. Hij vestigde
zich eerst Ie Amersfoort, daarna te Rotterdam en
eindelijk Mei 1885 le ’s Ha ge, waar hij 8 December
van hel zelfde jaar overleed.
Vele verslagen van zijne hand verschenen in de
Verhandelingen cn notulen van het Kon. Inst. van
Ingenieurs, waarvan hij eerclid was. Voor wat hij
dood voor de oprichting der Indische afdeeling van
dat Instituut, zie INSTITUTEN en voor zijne uit
voerige levensschets: Tijdschrift Kon. Inst. van
Ingenieurs 1880—1887, 2ea(l. door Kiel tra.
BRUYN KOPS (GEORGE FRAN^OIS DE-). Gob.
20 Aug. 1820 te Haarlem. Overleden te Batavia in
1881. Word als Luitenant ter zee le kl: bij de seden
taire (koloniale) Marine geplaatst. Gedurende geruijiu n i ijd le Riouw in station,maakte hij aldaar aard
rijkskundige, geschiedkundige cn volkenkundige stu
diën betreffende den Riouw Lingga-archipel, welke
belichaamd werden in een aantal opstellen in do jaren 1853 en 1854 verschenen in het Tijds. N. I, Nat.
Tijds. N. I. en T. Ind. T. L. cn V. Zie J. C. Hooykans’ Repertorium.— Ook publiceerde hij dest ijds in
hét T. Nijv. en Landb. N. I. (1854) onderden titel:
reis over do zeevaart in den Ind. Archipel, enz” een
monographiobetreffende do Inlandsche vaartuigen.
_ In 1858 nam bij zijn ontslag uit ’s lands dienst
in trad op als Directeur van het Bataviaasche prau
wenveer. In dat jaar publiceerde hij een statistiek
van den handel en scheepvaart, op Java en Madoera van 1825—1854, waarop hij in 1869 een vervolg gaf over de jaren 1855—1866.—In den loop
der jaren 1858—1881 bracht, hij een zoor waardcvollc bibliotheek bijeen zoo op wetenschappelijk als
op letterkundig gebied, welke thans als „boekcry de
Bruyn Kops” Ie Semarang is ondorgebrachnf'~J
BUDACH (JOHAN GODFRIED). Werd gebbren te
Frankfort- aan den Oder en vertrok 10 Oclf 176G met
het schip „De Hertog van Brunswijk” als soldaat
naar Indië, waar hij in 1707 aankwam. In dit zelfdo
jaar werd hij naar Mal«tS8£x_gozondcn, waar hij tot
j774 als soldaat dienst deed. In 1775 werd hij aan-

gesteld tot boekhouder negotie-overdrager, en was
daarna achtereenvolgens soldij boekhouder, Pro
visioneel onderkoopman en Provisioneel opper
koopman en secunde. In 1794—1799 was hij Gou
verneur en directeur van jEernatc. In die hoedanig
heid onderscheidde hij zich bjjde verdediging van
het eiland tegen de Britten en den met hen verbon
den uitgeweken Tidoreeschcn prins Noekoe en zijnen
aanhang. Ter erkentenis van zijn moedige verdedi
ging kende de Raad der Aziatische Bezittingen en
Etablissementen van de Bataafsche Republiek aan
Budach een gouden medaille met dito halsketen
toe. Na zijn aftreden in 1799 als gouverneur werd B'udaeh Buitengewoon Raad van Indië, doch overleed
reeds 31 Januari 1800. Zie: Bijdragen T. L. V. Kon.
Inst. 2C volgreeks, 8e deel, (1804) blz. 198 e.v., met —
den staat van zijn Indischen dienst op blz. 214^^
^
.
EUDDINGH (Dr. STEVEN ADRIAAN). Géboren /O Cj Z6
25 Maart 1811 te Kage bij Leiden, waar zijn vader,
'
gehuwd met C. E. Caspers, predikant was. Hij stu
deerde te Leiden in de godgeleerdheid, werd 4 Oet.
1832 proponent en 21 Sept. 1833 doctor in de theolo
gie, en vertrok in datzelfde jaar als huisleeraar naar
Indië. Daar gelukt e het hem zich van die voor hem
niet passende betrekking te ontslaan; hij werd 25
Juni 1834 tot hulpprediker te Batavia, spoedig daar
na tot predikant aldaar benoemd. Hij bleef dit,
tot hem in 1850 een verlof naar Nederland werd toe
gestaan; gedurende zijn verblijf te Batavia was hij
bovendien in verschillende wetenschappelijke en
andere betrekkingen werkzaam, en vond de gelegen
heid reizen over Java te doen, on kennis van Indië
te verwerven. Dit laatste was op veel grootereschaal
het geval door de opdracht, hem in 1851 gegeven,
om cene algemeene inspectie over de kerken en het
schoolwezen in Ned. Indië te houden, waarvan hij
zich van 1852—1857 kweet en waarbij hij een groot
gedeelte van den archipel bezocht. In dat laatste
jaar verzocht on kreeg hij ontslag als predikant,
keerde naar Nederland terug, waar hij achtereen
volgens te Delft, Velp cn Arnhem zich vestigde en
don 29sten Juli 18759 te Katwijk^waar hij zich lijde
lijk ophield, overleed.
Behalve vele geschriften van godsdienstigen en
philantrophischen inbond, schreef Buddingh over
Indische onderwerpen in t ijdscliriften en jaarboekjes
met name in liet door hom gestichte„Indisch archief’
waarvan slechts 4 doelen verschenen, en een groot
werk in 3 dcelen: Nederlondsch Oost-Indië, reizen
enz. Rolt. 1857, de vrucht van de inspectie-reis,
door hem gedaan.
Zie zijne biogiaphie door D. Buddingh in de Le
vensberichten der M. v. Letterkunde 1870, met opga
ve zijner geschriften.
BUFFEL. Zio KARBOUW.
BUFONIDAE (Padden). Familie van staartlooze
'Amphibiën. Voor algemeene kenmerken en ver
spreiding zie onder KI KVORSCIIEN. In onzen
archipel komen drie geslachten van paddon voor:
1°. het’ bijna kosmopolitische geslacht, Bafo, de
gewone padden, welke echte land vormen zijn. Be
halve 2 soorten, die van Celobes bekend zijn, ont
breken zij in het Austro-Maleiscliö en in het Aus
tralische deel van don archipel. Zij komen vooral in
Borneo_veclv-oldig voor. Elf van do achttien soorten
ljëziften aldaar vertegenwoordigers on zeven daar
van zijn alleen aan Bornco eigen. Hel gelui" der pad
den klinkt metaalachtig en gelijkt cenigermate op
hot slaan van een hamer ' p een aambeeld, vandaar
waarschijnlijk de Maleischo naam kangkoeng of
kangkong. De meest bekende soorten zijn: B. bi27
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porcatvs Schleg. van do 4 grooto Soenda-eilanden,
B. mdanostictus Sclm. en B. asper Gravenh., beiden
van Borneo, Sumatra en Java._ya.ii deze 3 soorten
heeft detweedëliétgroolstêverbreidingsgebicd, daar
zij van Voor-Indië on CojlonJx)t_Zuid-China en de
Philippijnen voorkomt, Terwijl de andere twee buiten
onze Oost, alleen in Achter-Indië gevonden worden.
B. mdanostictus Schn. heeft de grootte (11—12 cM.)
en levenswijze van onze gewone pad en is in het be
zit van zwarte hoornrichcls en hoormvratten op de
bovenzijde van kop, romp en poot en. De kleur wis
selt overigens van geelbruin tot zwartbruin en is aan
de onderzijde altijd iets lichter Het mannetje be
zit een keelzak. Het zijn nachtdieren, die zich over
dag ondersteenen of in holen verbergen en in hoofd
zaak van kruipende insekten (kevers, termieten,
mieren, sprinkhanen enz.) leven. De eisnoeren en
larven lijken veel op die van onze gewone padden.
In den paartijd (Maart, April) is de keel van het man
net je hel geel gekleurd.
B. asper Gravenh. is de grootste der Indische pad
den en kan een lengte van 17 cM. bereiken. Hij is ge
kenmerkt door een promineerende beenlijst van den
orbitaalrand naar het trommelvlies en leeft hoofdzakelijk op vochtige plaatsen in de nabijheid van wa
ter.
2° Nectcs, padden die zich aan het waterleven aan
gepast hebben en eveneens voornamelijk uit Borneo
bekend zijn. Van de vier soorten is de meest bekende,
N. subasper aan Borneo, Sumatra en Java eigen.
Het is een groot dier (15—16 cM.) en een uitstekend
zwemmer.
3°. Kedophryue, vliegende padden, welke een arboricole levenswijze aangenomen hebben en derhal
ve slank van bouw zijn. Van de 10 soorten komt er
één, N. Sumatrana v. Kamp, alleen in Sumatra, één
N. güntheri Boulgr. in Borneo, Achter-Indië, op de
Natoena- en op de Mentawei-eilanden voor, terwijl
de overige 8 tot Borneo beperkt zijn. Bij de meeste
soorten zijn vingers en teenen van grootere of klei
nere vliezen voorzien, welke echter niet als zwem
vliezen, maar als valscherm dienst doen. Behalve
de reeds genoemde soorten worden alleen nog de
grootste vorm, N. hosii (10—12 cM. lang) en de
kleinste N. misera (2 cM. lang) vermeld.
BUIDELDASSEN of BUIDELHAZEN (Peramelidae), een familie der Buideldieren (zie aldaar), wel
ker gebit haar verwantschap met do Vleeschetende
Buideldieren (Pólyprotodoniin) bewijst, hoewel do le
den dezer familie zich behalve met insekten en wor
men ook met plantcndcelen voeden. De bouw van
den voet vertoont punten van overeenkomst met
dien der kangoeroe’s (zie aldaar): tweede en derde
teen zijn zwak en slank en tot aan de nagels door de
huid vereenigd, de eerste teen is rudimentair of
ontbreekt, de vierde daarentegen zeer lang. Het
zijn kleine dieren met langen, spitsen snoet en
lange ooren, meestal met korten staart en met lange
achterpooten, waarmee ze zich springend voortbe
wegen. De buidel heeft zijn opening achteraan ge
plaatst. De dieren hebben in den regel een nachte
lijke levenswijze en brengen den dag door in door
hen zelf gegraven holen in den grond of ook in
nesten, van droge bladeren e. d. gemaakt. Soorten
van het geslacht Perameles, (Kcliymipera), waarvan
P. doreyana QG. (op Groot-Kci aha genoemd) de
meest verspreide is, leven behalve in Australië op
Meuw-Guinea en naburige eilanden en op de AroeTi ^°^e^an^eA> Het geslacht Anuromeles, door
>Heller (Abh. u. Ber. Mus. Dresden, 1896/97) opge/ steld voor staartlooze Buideldasscn, is later door

hemzelf (Zoölog, Anz., Bd. XXVII, 1904) ingo
trokken, daar bij do door hem onderzochte dieren
de staart waarschijnlijk door verminking verloren
was gegaan (verg. Cohn, Die papuasischon Pera- N ^
meles-Artcn, in: Zoölog. Anz., Bd. XXXV, 1910)r'
O—'
Allen en Barbour (Proc. New England Zoölogicat"*
Club, vol. IV, 1909) onderscheiden nog een ge
slacht Suillomeles (&. hispida van Manokwari).
BUIDELDIEREN (Marsupialia), een onderklasse
der Zoogdieren (zie aldaar). Van de laagst staande
thans levende Zoogdieren, de Vogelbekdieren, on
derscheiden ze zich daarin, dat ze levende jongen
ter wereld brengen en dat hun melkklieren op tepels
uitmonden. Terwijl zo hierin dus mot de hoogere
Zoogdieren overeenstemmen, wijken ze daarvan
af door het bezit van een buidel, waarin de meestal
ten getale van vier aanwezige melktepels liggen en
die, evenals bij de Mierenegels (zie aldaar), bestemd is
om de jongen, welke zeer onvolkomen geboren wor
den, tijdelijlc op te nemen en te beschutten. In hot
eenvoudigste geval is er nog geen eigenlijke buidel
aanwezig, maar wordt hij vervangen door twee plooi
en van de buikhuid, een ter rechter en een ter lin
kerzijde van do melktepels gelegen. Bij anderen
vereenigen zich dan deze plooien tot een zak, den
buidel, die hetzij naar beneden, hetzij naar voren
of naar achteren geopend is. Slechts zelden (bij
sommige Amerikaansche soorten) ontbreekt do buidel geheel en al. Tengevolge van den weinig volko
men toestand, waarin het jong geboren wordt, is
het aanvankelijk niet tot zuigen in slaat. Het hangt
dan met zijn, door samengroeien der lipranden ver
nauwde, cirkelronde mondopening aan het knopvormig opgezwollen uiteinde van don tepel, en do
melk wordt door de moeder actief in do mondholto
van het jonge dier gespoten, door middel van spie
ren, die do melkldier samenpersen. Later vorwijdt
zich de mondspleet van hot jong en kan dit den tepel
tijdelijk loslaten. Bij het uitspuiten der melk spelon
ook de beide aan het bekken bevestigde zgn. „buidelbeendoren” een rol, die evenwel ook bij liet
mannetje voorkomen; ze dienen niet lot steun van
den buidel, zooals gewoonlijk wordt aangenomen.
Ook het bezit van deze buidelbecnderen hebben do
Buideldieren met de Vogelbekdieren gemeen, terwijl
het een punt van verschil met de overige Zoogdieren
uitmaakt.
Door onderzoekingen van laleren tijd is gebleken,
dat do oude meening, als zouden do Buideldieren
van do hoogere Zoogdieren velschillen door het ge
mis van een voor do voeding van het foetus dienende
placenta (moederkoek), niet juist is: aanduidingon
van een placenta komen bij eenige Buideldieren
voor, en bij Perameles (zie BUIDELDASSEN) heeft
zedenzelfden bouw als bij de hoogere Zoogdieren.
De lichaamstemperatuur der Buideldieren is wol
hooger en minder wisselend dau bij do Mieronegels,
maai' nog lager on minder standvastig dan bij do
Monodelphe Zoogdieren het geval is.
Hoewel do Buideldieren een natuurlijke groop
van nauw verwante Zoogdieren vormen, heeft zich
door aanpassing aan verselrillende levensomstandig
heden bij hen een grooto veelvormigheid in den
lichaamsbouw ontwikkeld. Daardoor ook hebben
de velschillende families dor Buideldieren eonigo
oppervlakkige gelijkenis met orden der hoogere
Zoogdieren verkregen. Een bewijs van nauwere
verwantschap met deze zoogdierorden is daarin
echter met te zoeken. De levenswijze is in de eerste
plaats van invloed op aard en samenstelling van het
gebit: de vleeschetende Buideldieren, waartoe de
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BUIDELDIEREN—BUITENZORG.
primitievere, minder gespecialiseerde families bohooren, hebben 3—4 snijtanden in elke onderkaakshelft (vandaar do naam Pobjprotodontia); bij do
hooger ontwikkelde plantenetcrs (Diprotodontia) is
nog slechts één paar snijtanden in de onderkaak
overgebleven. Het gebit vertoont verder bijna steeds
de bijzonderheid, dat het melkgebit gedurende het
geheelo leven bewaard blijft, met uitzondering van
de derde halve kies, do eenige, die gewisseld wordt.
Vele Buideldieren leven op boomen en daarmee in
overeenstemming is dan do voet een grijpvoet,
waarvan de eerste, bijna zonder uitzondering nagellooze teen opponeerbaar is, en do beide volgende met
elkaar vergroeid zijn. Daar ook de niet klimmende
Buideldieren doorgaans in den bouw van hun voet
nog min of meer do kenmerken van den grijpvoet
vertoonen, ligt de conclusie voor do hand, dat zij
van °P boomen levende dieren afstammen en de
primitieve Buideldieren dus arboricool geweest zijn.
Het hoofdverspreidingsgebied van de thans le
vende Buideldieren Ls Australië en Nieuw-Guinea,
weinige bewonen Amerika. Op Nieuw'-Cuinea zijn
zo rijk vertegenw'oordigd, en vandaar hebben ze
zich over do naburige eilanden verspreid; liet
meest westelijk, en wel tot Celebes, is het geslacht
Plialanfjer (zie KOESKOESEN) gekomen.
In Nederlandsch-Indië zijn vier families vertegen
woordigd, nl.: de tot de Polyprolodonlia behoorende
BUIDE LMA RTE R S (.Dasyuridae) en BUIDELDASSEN (Peramelidac) en de diprotodonto KOES
KOESEN (.Phalangeridae) en KANGOEIIOE’S
(Macropodidae). Zie ldervoor onder de namen der
families.
Nieuwere literatuur : Jentink, On the New’-Guinea
Mammals, in Notes Lcyden Museum, vol. XXVIII,
190(5/07; Mammals, in Nova Guinea, Vol. V en
IX. Zoologio; Mammals Duteh New-Guinea
Exped., in Notes Lcyden Mus., Vol. XXXIII,
1910/11.
BUIDELEEKHOORNTJE
(VLIEGEND). Zie
KOESKOESEN.
BUIDELHAZEN. Zie BUIDELDASSEN.
BUIDELMARTERS (Dasyuridae), een familio
van vlceschotondo (Polyprotodonte) Buideldieren
(zie aldaar) met roofdiergebit, die zich van de andere
op Nieuw-Guinea voorkomende familio dezer groep,
do Buideldasscn (zie aldaar) onderscheiden door do
goed ontwikkelde en niet samen vercenigdc tweede
en derde tcenor van den aclitorvoot. Do eerste teen
is klein on nagclloos of ontbreekt. Do staart is niet
tot grijpen ingericht. Allo aanpassingen aan hot
boomlovcn ontbreken dus bij dezo dieren, niette
genstaande do moesten van hen boombowoners zijn.
Do grootoro leden der familio zijn echte vlecschotors,
do kleinero voeden zich hoofdzakelijk met insekton.
Op Nieuw-Guinea komen tweo gcslachton voor,
die beide ook in Australië inhcemsch zijn: Pkascolo(/alr, wellis soorten hoogstens do grootto van
con rat bereiken, en Dasyurus mot grootero repre
sentanten. Do soorten van dit laatste geslacht zijn
ruigharigo, bruine of grijze, gewoonlijk wit ge
vlokte, langoorigo dieren, mot langen, rondom dicht
•behaarden staart en mol vier teenen aan de achtorpooten. De buidel heeft de oponing in het midden
gelegen en bevat G of 8 melktcpels. Het zijn boomdieren, dio zich overdag verbergon en ’s nachts op
buit uitgaan, welke voornamelijk uit vogels en
kleine zoogdioren bestaat. De meest bekende soort
van Nieuw-Guinea is do donkerbruine, wit govlokto
D. albopunctatus Schleg. (inl. naam: goembem) van
hot Arfakgebergto. Bij do Phuscologale-soorton is do
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buidel slechts door een paar huidplooien aangeduid;
ze hebbon een vrij langen staart, een spitsen kop en
vijfteenige, korte pooten. Zij loven op den vlakken
bodem of op boomen, en voeden zich in hoofdzaak
met insekten. Er zijn een aantal soorten van dit
geslacht bekend, dio Australië, Nieuw-Guinea,'Jobi, Salawati en do Aroe-eilanden bewonen, o.a.
Ph. melas Muil. en Schleg. van West-Nieuw-Guinea,
Jobi en Salawati (insiusie der Papoea’s van do
Tritonbaai), Pk. wallacei Gray (inlandscho naam op
de Arcc-eilanden: leartau) en longicaudata Schleg.
(op de Aroe-eilanden: lcwarau), beide behalve in
Nieuw-Guinea ook op de Aroe-eilanden voorko
mend.
BUITENBEZITTINGEN. Naam, die in het spraak
gebruik gegeven wordt aan alle eilanden van den
Indischen Archipel, niet behoorende tot Java en
Madoera.
Hoewel ofhcieele stukken zich bij voorkeur bedie
nen van den term „bezittingen buiten Java en
Madoera”, komt toch ook in do wetboeken en het
staatsblad de naam buitenbezittingen meermalen
voor, zie b.v. reeds art. G2 van het Rcg. Rcglt. van
1818, verder art. 415 Ind. Burg. Wotb., Ind. Stb.
18G3 no. 31, 1872 no. 38, art. 7, 1S72 no. 1G6 art-.
82, 1893 no. 309 regl. art. 31, 1909 no. 123,1913 no.
557, en 1914 no. 013. (pjti*' i C ■■ <• (
£/*■{. * 1 ‘/^'
BUITENZORG, door de inlanders Bogor genaamd. % : ■.
Zuidelijke afdeeling van <lc residentie Batavia, vrocgev, tot JSGG een op zichzelf staande assistent-residentie. Do afdeeling, die een oppervlakte heeft van
3749 K.M2., bestaat uit do districten Buitenzorg,_____
Paroeng, Lcuwiliang, Djasinga, Tjibinong en Tjibaroesa. De controleur van de afdeeling hceftBuitenzorg tot standplaats.
De afdeeling telde eindo 1905 ruim 686.000 zielen,
waaronder: 2S00 Europcanou, ^ 1G.000 Chineezen
en 475 Arabieren en bestaat, behalve uit het Gouvernemenlsdomein Bloebocr (zie aldaar), gchceruit par
ticuliere landerijen, waarop hoofdzakclijk padi, kof
fie, thee, caoutchouc, maar ook peper en klappers
worden geteeld, terwijl enkele kapok, nootmuskaat,
kalk en vogelnestjes oplevercn. De meeste dier lan
den zijn in handen van Europeanen, enkele in die van
Chineezen, Arabieren en Inlanders, terwijl Depok
eene Inlandscho Christer.-gcmccnte vormt (zie DE
POK). Do gezamenlijke verpondingswaarde „dier
landerijen bedroeg uit. 1913 ƒ 18.54S. 228.
**
BUITENZORG. Hoofdplaats van de afdeeling
van-dien naam, en zetel van den Gouv.-Gcn., dio
hier zijn gowono verblijfplaats heeft on gew’oonlijk
slechts eenmaal ’s maands voor enkele dagen naar
Batavia gaat. Het heeft zijn ontwikkeling te danken
aan do omstandigheid, dat in Augustus 1745 aan
Van ïmhoff een gedeelte van Kampong Baroc werd
afgestaan, — door hem Buitenzorg genaamd — on
der voonvaardc dat dezo gift geschiedde aan hem
Gouverneur-Generaal en zijne opvolgers, onder ver
plichting het landgoed niet te vervreemden. Dio
bepaling werd echter door het Opperbestuur inge
trokken. Toen het later bleek dat de orfgenamen van
Van ïmhoff niet in staat waren hot landgoed te beheeren, word hot in vollen eigendom aan den Gouverncur-Gencraal Mossel afgestaan, tonvijl het van
toen af geregeld van den oenen landvoogd op den
andoren overging tot Dacndels toe, welk gebruik
zelfs bij het optreden van Alting als Couv.-Gen.
in 1780 tot wet wras vorhoven, en waardoor Buiten
zorg de residentie dor Gouvs.-Gen. is geworden
wat het tot nu too is gebleven. Dacndels liet zich
eerst het landgoed Buitenzorg door de hooge Re-
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gecring iii vollen eigendom afslaan, en verkocht
daarna dat landgoed, (dat bijna de geheele tegenwoordige assistent-residentie van dien naam met
uitzondering van het landgoed Dépok omvatte, en
waaraan hij het aan Bantam ontnomen district
Djasinga, dat hij aan zich zelf als belooning voor de
annexatie van Bantam had ten geschenke gegeven,
toevoegde), bij gedeelten aan particulieren; terwijl
het paleis met omgeving en met- de meubelen door
het Gouvernement werd teruggekocht en aan den
Gouv.-Gen. ter bewoning werd afgestaan. Over de
bclcekenis van de plaats, waar later Buitenzorg
ontstond, in den Hindoe-t ijd, zie men onder BATOE
TOELIS en PADJADJARAN.
Sedert 1S73 door een spoorweg met Batavia verbonden, is liet 265 meter boven de oppervlakte der
zee gelegen, om zijn uitmuntend klimaat en prachtige omgeving beroemde Buitenzorg in de latere
jaren snel in ontwikkeling vooruitgegaan. Te midden van een prachtig park, dat met den wereldberoemden botanischen tuin een geheel uitmaakt,
ligt het paleis van den Gouv.-Gen., dat, hoewel
slechts één verdieping hebbende, door zijn breed
front en sierlijke lijnen een goeden indruk maakt.
Het is gesticht op de plaats van het kasteel, door
Van Imlioff gebouwd, in 1809 door Daendels vergroot en in 1819 door Van der Capellen herbouwd.
Dit oude paleis, dat twee verdiepingen had, werd
den Uden Oetober 1834 door cene aardbeving vernield. — Buitenzorg telde uit. 1905 33.400 zielen,
waarvan omstreeks 2400 Europeanen, 26.200 Inlanders, 4300Chineezen en 450 Arabieren; de plaats is
eene gemeente met zelfbestuur onder den Assistent
Resident der afdeeling als Voorzitter. Te Buitenzorg
zijn gevestigd de Algemeene Secretarie en het Deparlement van Landbouw, waaronder ressorteeren ’s
Lands Plantentuin met zijn aanhang van laboratoria ep musea, de Cultuurtuin, zoomede opleidingsscholen voor land-en tuinbouw. Er is een garnizoen
en een uitgebreid, modern ingcricht krankzinnigengesticht; voorts eene inrichting tot verpleging van
aan beri-beri lijdende gevangenen, veroordeelden en
andere personen. De uitgeslrekle Chinecsche kamp
ligt bezuiden Buitenzorg aan den groot en postweg
naar de Preangerede Arabische kamp ligt daarnevens. —Buitenzorg heeft een zeer regenrijk klimaat.
Het cijfer voor den gemiddelden jaarlijkschen val
(432 c.M.) is een der hoogste, die voor West-Java
bekend zijn. Zie verder voor het klimaat de beschrijving in VqUj, Java-, cd. SneJleman en Niermeyer. Deel lil, blz. 128—132.
BUITENZORGSCHE MATTEN. Zie SAGOPALM.
BURCK (WILLIAM), geb. te Monnikendam, 4
I^ebr. 1848, overleden te Leiden 25 September 19J0,
studeerde in de natuurwetenschappen aan de
Leidsche Universitcit, alwaar hij in 1874 promoveerde. Na eenige jaren bij het Middelbaar Onderwijs werkzaam te zijn geweest, eerst te Leiden, na
1877 te Apeldoorn, werd hij aan Dr. M. Treub, die
bij zijn benoeming in 1880 tot Directeur van ’s Lands
Plantentuin daarop had aan gedrongen, toegevoegd
als adjunct-dirocteur. In 1881 als zoodanig opgetreden, werd hij vooral belast met de zorg voor het
herbarium, hetgeen ten deele de richting zijner
studies bepaalde. Reeds in zijn dissertatie had hij
zich bezig gehouden met de ontwikkelingsgesehiedoms van de varens. Zoo bleven ook in Indië de
varens zijn aandacht trekken, o.m. de varenflora
Inl. Bo,T‘e0; J?aa™aast schreef hij studies over
Ta° de Indisohe F,ord’ °-,nptcrocarpacoae en de Sapotaceae. Dcaanleiding

tot zijn eerste studie over de Sapotaceae was een hem
opgedragen onderzoek over de botanische herkomst
van de Gutta-Percha, voor welk onderzoek hij een
reis naar de Padangschfi-Boy.enlandcn ondernam,
Gevolg van deze reis was het tot standkomen van
de Guttapercha-aanplant te Tjipetir. Zijn bemociingen in die richting hebben den grondslag gelegd
voor de tegenwoordige Gouvernemenls-Guttapercha-aanplantingen.
Burck heeft zich verder bezig gehouden met een
studie der koffiebladziekte, welke onderzoekingen
mede aanleiding zijn geweest voor zijn benoeming
in 1893 tot wetenschappelijk adviseur voor de Gouvcmements-kofficcultuur. Den gestadigen achteruitgang van de gouvernementscultuur heeft hij cchter niet kunnen tegenhouden.
Na zijn eervol ontslag in 1902 leefde Burck als
ambteloos burger te Leiden en hield zich bezig met
zijn lievelingsstudie, de plantcnoekologie, d.i. de
verhouding der plant tot haar omgeving. Reeds in
Buitenzorg had hij over dit onderwerp ondcrzockingen gepubliceerd; uitvoeriger verhandelingen
van zijn hand zijn daaromtrent in 1907 verschenen,
in het bijzonder over kruisbestuiving.
BUREAUAMBTENAREN. Zie ADMINISTRATIEVE AMBTENAREN.
BURG (CORNELIS LEENDERT VAN DEN), Geb.
te Gorinchem den 25sten Febr. 1840, overleden te
Utrecht den ÏOen December 1905. In 1860 benoemd
lót Öff. van gezondheid 3e ld., promoveerde hij 17
Dec. 1860 te Heidelb.erg-tot Med., chir. et art. obstetr. doctor en 28 Jan. 1861 te Utrecht tot Med.
doctor. Den lslcn Juli 1861 te Batavia aangekomen,
werd hij Febr. 1862 benoemd tot leeraar aan de
school ter opleiding van inl. geneeskundigen, welke
betrekking hij tot Dec. 1868, sedert 23 Jan. 1805
ais Oiï. v. gez. 2e kl.t vervulde. Den 23slcn Dec.
1868 eervol op verzoek uit den milil. dienst ontslagen, vestigde hij zich als particulier geneesheer te
Batavia, en vertrok 16 April 1886 naar Europa. Kort
daarna, in 1888, aanvaardde hij de betrekking van
geneesheer-directeur der Geneesk. Bad-inriohting te
Laag Boeren, waar hij werkzaam bleef tot in 1902,
toen ïïif zicïfals consulteerond geneesheer te Utrecht
vestigde.
Gedurende de eerste jaren van zijn verblijf in Indië, heeft hij in het Geneeskundig Tijdschrift voor
Nedcrl. Indi'è en het Natuurkundig Tijdschrift voor
Nedcrl. Indi'è belangrijke oogheelkundige bijdragen
gepubliceerd. In 1879 volgde een, later ook in Duitsche vertaling verschonen, verhandeling Over den tijd
van het ontslaan der menstruatie hij in Indi'è geboren
Europceschc meisjes. In 1880 een bekroonde verhandeling over Indische spruw, die in Schmidt’s
Jahrbücher in het Duitsch, in China in het Engelsch
en ook in het Fransch vertaald, het licht zag. Zijn
hoofdwerk is echter het, ook in het Duitsch vcrtaalde, beroemde werk De Geneesheer in Ncderlandsch
Indi'è (Batavia 1882—1887) in 3 deelen.
In Nederland teruggekeerd schreef hij o.m. nog:
Behandeling in Europa van zieken komende vit het
heete klimaat. Leiden 1890, 2e druk 1891; Het verleenen van geneeskundige hulp, voornamelijk aan Inl.,
zooveel mogelijk met inl. hulpmiddelen, Eene handleiding voor planters, opzichters, controleurs enz. Amst.
1894; Persoonlijke gezondheidsleer voor Europeanen,
die naar N. I. gaan of daar wonen. Amst. 1895;,
Prophylaxis van malaria in de tropen (1901); Wazijn tropische ziekten (id. 1904); De voeding in Nét
dcrL Indië (1904) In 1904 trad van den Burg op
als hoofdredaeleur van liet internationaal tijd-
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schrift Janvs, waaraan hij tot aan zijn dood zijn
beste krachten gaf, en waarin een groot aantal mededeclingen van zijn hand zijn verschenen.
BURGEMEESTERS. Zie DECENTRALISATIE.
BURGERAVONDSCHOOL TE SOERABAJA. Zie
ONDERWIJS.
.,
^ 'BURGERLIJKEN STAND (REGISTERS VAN
DEN), bestemd om op te leveren schriftelijke be. wijzen van geboorten, huwelijken, sterfgevallen, enz.
' ... * n zijn in Ned.-ïndiëeerst in 1828ingevoerd. Vóórdien
tijd werden die bewijzen, voor zoover de Christenen
betreft, voornamelijk geput uit de doop- en trouw
boeken der kerkelijke gemeenten en uit de sterflijs
ten der doodgravers, welke later overgebraeht zijn
naar de griffiën der Raden van justitie, en thans
krachtens Ind. Stb. 1907 no. 56, worden bewaard
in ’s Lands Archief te Batavia, dat uitsluitend be
voegd is daarvan uittreksels te geven.
Bij Ind. Stb. 1828no. 50 werd het eerste reglement
op het houden van registers van den burg. stand inge
voerd, dat voor Christenen en .Joden, Europeanen
zoowel als inlanders gold. Zij werden in dubbel ge
houden, waarvan het een is overgebraeht naar de
griffiën der Raden van justitie, hot andere is blijven
berusten in de archieven der gouverneurs en resi
denten. Alt. 4 en 5 van het in 1848 ingevoeide Burg.
Wetboek schreef de invoeiing voor van een burger
lijken stand voor Europeanen en met hen gelijk
gestelde personen. Het reglement op het houden van
registers van den burgerlijken stand 1849 Ind. Stb.
25, sedert herhaaldelijk gewijzigd, dat het' reglement
van 1828 verving, is dan ook alleen toepasselijk op
de Europeesche en daarmede gelijkgestelde bevol
king, zoodat het, behoudens het geval van onder
werping, waarover beneden, niet op christen-inlanders of christcn-vreemde oosterlingen toepasselijk
is. Met het houden der registers zijn belast ambte
naren van den burg. stand, verdeeld in gewone a. v.
d. b. s., die voortdurend tot de waarneming van het
ambt verplicht zijn, en buitengewone, bestemd om
de eersten te vervangen bij opkomende verhinde
ring. Met de betrekking van a. v. d. b. s. zijn hoofd zukelijk belast de gew. secretarissen, en buiten de
hoofd plaatsen de ass.-res. en andere ambtenaren,
die met het dagelijksch burgerlijk gezag in eene afdeeling of ondcrafdeeling belast zijn. Op sommige
plaatsen zijn bepaalde beambten daarvoor door den
Gouv.-Ge». aangewezen, terwijl builen Java en
Madoera de bevoegdheid tot zulke aanwijzing in
geval van noodzakelijkheid, onder nadere goed
keuring van den Gouv.-Gcn., door de hoogste gewestelijke gezaghebbers wordt uitgeoefend. Over
hunne werkzaamheden zie het bovengenoemde
reglement van 1849; voor misdrijven en misslagen
als zoodanig door hen begaan art. 132 —135,
Wb. v. Strafr. voor Eur., art. 28, 29 Rcgl. 1849,
art. 82, 99 B. W. en 807 c.v. Rgl. Burg. Rechtsv.
Van de akten van huwelijksaangiften en afkondi
gingen worden door hen enkelvoudige registers
gehouden; van die van geboorten (en van erken
ning), huwelijken en sterfgevallen registers in duplo,
wnarvun het dubbel na verloop van elk jaar naar
do griffie van den Raad van justitie wordt over
gebracht, waar zij door den ambtenaar van het
Openb. Min. moeten worden onderzocht. De regis
ters zijn openbaar; de griffiers en ambt. v. d. b. s.
zijn verplicht daarvan op verzoek uittreksels to
geven, welke, behoorlijk opgemaakt en gelegaliseerd,
„geloof verdienen”,dat is: volledig bewijs oplevcrcn
tot op'hct oogonblik, dat do valschheid daarvan in
rechten zal zijn beweerd.
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Aan het reglement is in het Staatsblad eene ver
zameling modellen van registers en akten toegevoegd
die echter slechts als leidraad bedoeld zijn en met
voorzichtigheid moeten worden geraadpleegd.
Voor do inlanders en vreemde oosterlingen be
staat omtrent den burgerlijken st and geen algemeene
regeling.Verschillende wetsvoorschriften regelen wel
de aanhouding van bevolkingsregisters
voor hoofden van de inlandschc bevolking en de
vreemde oosterlingen (zie voor Java en Madoera art.
27 juncto 2 Inlandsch reglement, voor de meeste
gewesten in de Buitenbezittingen de daarmede
overeenkomende artikelen der rcchtsreglemcnten,
bijv. artt. 252 j° 228 Sumatrareglemcnt Ind. Stb.
1912 no. 205; maar deze registers, bovendien niet
steeds zorgvuldig bijgehouden, hebben niet de beteekenis van burgerlijke-stand-registers, kunnen
dus niet strekken tot bewijs van de daarin vermeldo
geboorten, huwelijken en overlijdensgevailen, en
hebben bloot administratief belang. De wenschelijkheïd van invoering van die instelling voor de Inlandschc bevolking is herhaaldelijk betoogd (zie
o.a. een opstel van den ass. rcs. J BreuJdnk in het
Kol. Tijdschr. van Juli 1913); de staatscommissie
voor de herziening van het Indisch privaat- en
strafrecht betoogde echter in de toelichting van het
door haar ontworpen (geünificeerd) Burgerlijk Wet
boek voor Nedcrlandsch Indic (1913), dat in het
bijzonder voor de Inlanders en sommige groepen
van Vreemde Oosterlingen het ontbreken van ge
slachtsnamen een voldoende reden is, waarom de
Europeesche burgerlijke stand voor hen on
mogelijk kan worden ingevoerd. Intusschen heeft
in 1913 de Directeur van Justitie in opdracht der
Regeoring de residenten op Java en Madoera uitgenoodigd omtrent de vraag der invoering van burgerlijke-stand-registers van niot-christeninlanders te
dienen van praeadvies on is, volgens mededecling
in de Memorie van Antwoord op de Indische Begrooling van 1916, eene wettelijke regeling omtrent
dit onderwerp thans in voorboroiding.
Reeds vroeger nl. bij do ordonnantie van 3 Novem
ber 1892 (Ind. Stb. no. 238), houdende bepalingen
betreffende het burgerlijk en handelsrecht en enkele
onderwerpen van strafrecht voor de Chineczen op
Java en Madoera, werd de invoering voor deze be
volkingsgroep van registers van den burgerlijken
stand voorgesehreven, maar deze ordonnantie is
nimmer in werking getreden (zio Ind. Stb. 1893
no. 286), voorn, uil overweging der kesten, wclko
dio maatregel zou meebrengen,
Intusschen moet worden melding gemaakt van
eenigc wettelijke regelingen betreffende a de christcn-inlandors, b de mohammedanen, c de gemengde
huwelijken.
ada C h r i s t o n-i n 1 a n d o r s. Bij Ind. Stb.
1864 no. 142 (Gouvernements-besluit) goedgekeurd
bij K. B. opgenomen in Ind. Stb. 1865 no. 67
en implicito bekrachtigd bij de ordonnantie van 23
Mei 1907, Ind. Stb. no 253, is het recht der chris
ten -inlanders in geheel Indië erkend — tevoren
was, bij Ind. Stb. 1840 no. 2 en 1851 no. 70, dit
zelfde slechts bepaald voor do christen-inlanders
to Dcpok on Toegoe en in de Molukscho eilanden-—,
om zich te onderworpen aan „de voorschriften om
trent het houden van registers van den burgerlijken
stand voor Europeanen”, welke bevoegdheid intusschen hen enkel in staat stelt legalo akten van
geboorten en overlijden to verkrijgen, zie Carpaititr
Alting, Grondslagen der Rechtsbedoeling ürNcdW-—
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landsch-Indïë, blz. 51 nt. 2. Tevens is bij dit be
sluit, zooals het is aangevuld bij Ind. Stb. 1S85
no. 185, bepaald dat de hoofden van gew. en plaats,
bestuur bevoegd zijn om personen aan te wijzen
tot het houden van registers der geboorten, huwe
lijken, echtscheidingen en sterfgevallen onder de
Christen-inlanders, waarvan elk half jaar afschrift
moet worden ingediend bij het plaats, bestuur, om
daar te worden bewaard. Van deze bevoegdheid
wordt vooral voor de christen-gemeenten onder de
Inlanders op Java gebruik gemaakt en zendelingen
worden met het houden van registers belast, waar
door dus aldaar burgerlijke-stand-registers worden
in het leven geroepen.
Gelden de hier vermelde bepalingen voor de chris
ten-inlanders in geheel Indië, een bijzondere rege
ling bestaat nog voor de christen-inlanders in de
voormalige Moluksche eilanden en Timor.
Bij Ind. Stb. 1S61 no. 38 (ordonnantie), sedert
herhaaldclijk gewijzigd, is vastgesteld een „reglement
voor de inlandsche christenen in het Gouvernement
der Moluksche eilanden op het aangaan van huwelij
ken zoo onderling en met Europeanen of derzelver
afstammelingen”, welk reglement na de opheffing
van gemeld gouvernement van toepassing is geble
ven op de tevoren daartoe behoorende gewesten Men a d Q..-T.e rrLa tje en onderhoorigheden en A in
fo o i na en onderhoorigheden en bij Ind. Stb. 1874
no. 63 is van toepassing verklaard op de christeninlanders in de residentie Timor en onderhoorighoden.
De huwelijks-voltrekking geschiedt hier kerkelijk
door den „leeraar of schoolmeester” (thans geschiedt
dat door hulppredikers, zendelingen of inlandsche
leeraars, penoeloeng indjil), maar krachtens verlof
daartoe gegeven door den „ambtenaar belast inet
het civiel bestuur”, welk verlof gegeven wordt bij
de akte van huwelijks-aangifte (vutgo: toclis nama).
Het verlof wordt niet afgegeven, dan nadat de amb
tenaar zich overtuigd heeft dat geen wet telijk beletsel
tegen het huwelijk bestaat (Zie omtrent dit onder
werp Carpcntier Alting. Regeling van het Privaat
recht voor de Inlandsche bevolking in de Minahasadistrieten. Inleiding, 1. 1 bl. 1. c. v. Batavia Lands
drukkerij 1902).
Nog bestaat een afzonderlijke regeling voor dc in
landsche christen-gemeenten te D e p o k en Toeg o e op Java (zie het voormelde Ind. Stb. 1840
no. 2), krachtens welke in elke plaats door twee, door
het hoofd van plaatselijk bestuur aangewezen, per
sonen, afzonderlijke lijsten moeten worden aange
houden van geboorten, huwelijken en sterfgevallen.
Afschriften van die lijsten worden elk half jaar aan
het bestuur ingediend om te worden bewaard en
geregistreerd.
ad b. Mohammedanen. Wat de Moham
medanen betreft, regelt de ordonnantie opgenomen
in Ind. Stb. 1895 no. 198 gew. 1898 no. 149 en
1909 no. 409, voor Java en Madoera en eene opge
nomen in Ind. Stb. 1910 no. 659 voor do Buitenbezittingen, de bevoegdheid tot het sluiten van hu
welijken en het kennisnemen van verstootingen
in de gouvernementslanden (zie ISLAM III. c.).
Voorschriften tot uitvoering van die ordonnan
ties zijn opgenomen in de Bijbladen resp. nos.
5080 en 7375. Volgens deze voorschriften houden de
huwelijksbeambten registers aan, vermeldende de
door hunne tusschenkomst tot stand gebrachte hu
welijken en van de te hunner kennis gekomen ververstoolingen en herroepingen van verstootingen,
met vermelding casu quo van do voorwaardelijke
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verstooting (taliq) en dc voorwaard en, aan de ver
vulling waarvan die taliq gebonden is enz.
Voor zoover ze niet zelf slechts voor een dorp,
kampong of wijk zijn aangestcld, moeten zij van
hunne verrichtingen kennis geven aan den betrok
ken dorpsgeestelijke of, waar die niet is, aan het dorps
hoofd, die weder aanteekening houdt in een dorpsregister.
De huwelijksbeambten geven voorts van de hu
welijkssluiting, verstooting of herroeping van ver
stooting op verzoek van belanghebbenden bewijzen
af.
ad c. Gemengde h u w e 1 ij k e n, n.1. de
huwelijken tusschcn personen, die in NederlandschIndië aan een verschillend recht zijn onderworpen.
Hieromtrent geldt het K.B. van 29 December 1896
no. 28, Ind. Stb. 1898 no. 158, sedert een paar maal
gewijzigd. Deze huwelijken worden voltrokken vol
gens het voor den man geldend recht, behoudens de
toestemming der aanstaande echtgenooten, die
steeds, n.1. ook wanneer dat recht de toestemming
van de vrouw niet mocht verlangen, wordt vcreischt.
Die voltrekking geschiedt dan ook ten overstaan van
den persoon, die volgens het voor den man geldend
recht daartoe bevoegd is. Mocht dat recht zulk
een persoon niet vorderen, dan geschiedt de vol
trekking voor het hoofd van den landaard, waartoe
de man behoort dan wel, bij ontstentenis van zooda
nig hoofd, ten overslaan van het hoofd van de wijk,
het dorp of de kampong, waar hel huwelijk wordi
voltrokken.
Vordert het recht van den man geen schriflelijke
huwelijksacte, dan moet niettemin zulk een acte wor
den opgemaakt door den persoon, te wiens overslaan
het huwelijk voltrokken wordt, welke acte, als de
vrouw behoort lot de Europeesche bevolking, aan
den ambtenaar van den burgerlijken stand wordt op
gezonden, die deze bewaart en inschrijft in een daar
toe bestemd afzonderlijk register.
Voorschriften omtrent de aanhouding van dit
register zijn vervat in dc ordonnantie opgenomen in.
Ind. Stb. 1904 no. 279 gewijzigd bij Ind. Stb.
1905 no. 344, waarbij een model-aktc is gevoegd.
Zie voorts HUWELIJK:
BURGERS. Vrijburgers—Vkijlikdkn. In den
tijd der O. I. Cie werden de vrije bewoners der kolonie
ingedeeld in öompagniesdienaren, burgers en vreemdelingen. Onder vreemdelingen verstond men toen
Chincczen on de inheemsche bewoners van het land.
Do burgers waren eene tusschenklasse van personen
van allerlei ras en mengras, die zooveel mogelijk
afgoseheidon gehouden worden van de inheemsche
bevolking en tegen de laatste een tegenwicht moesten
vormen. Reeds bij de verovering der kolonie door do
Hollanders werd deze categorie van personen aangotrofïcn. Zij bestond toen uit 1) Portugeezen, aan wie
vergund werd na de verovering in do kolonie te blij
ven, mits zij daar gehuwd waren en den eed van
trouw aan het Hollandsch bestuur aflegden; 2)
hunne afstammelingen bij de vrouwen des lands of
b'j vrijgegeven slavinnen; 3) Papanjers of Manilareezon; 4) de zoogenaamde Mardijkers.
De Hollanders voegden hieraan eonige Categoriën
toe. Daar na de verovering van Djacatra de bevolking
van dit landschap öf was gevlucht öf gevankelijk
naar Bantam weggevoerd, moest men Batavia’s
omstreken gaan herbevolkon. Ook de „buiten-comptoiren” moesten, zooals gezegd, worden voorzien van
eene omgeving van uithcemsclie bewoners. Daartoe
beproefde men het middel van kolonisatie met Euro
peanen (Hollanders) eenerzijds, met inlanders uit
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andere deelen van den Archipel anderzijds, terwijl
men, evenals do Portugeezen ook slaven vrijkocht of
vrijliet. Men kreeg dus toen de volgende categoriën
burgers er bij t. \v. 5) door de 0.1. C‘e. uitgezonden
Hollandscho kolonisten óf na ontslag uit hun dienst
verband, wegens wangedrag of huwelijk met niet
Europeesche vrouwen, in do kolonie gebleven vroe
gere dienaren dier vennootschap; 6) hunne afstam
melingen bij de vrouwen des lands of bij vrijgegeven
slavinnen; 7) kolonisten van Inlandsclien landaard
uit andere deelen der kolonie; 8) do zoogenaamde
„smalle vrijheden” of vrijgegeven Macassaarsche,
Balische of Ambonsche slaven.
Het Engelsche tusschcnbestuur voegde hieraan
nog eenecategox-ietoe nl. 9) die inboorlingen, die een
vrijbrief kregen. Het voorbeeld der Engelschen vond
navolging bij de Hollandors. De Gouverneurs der
Moluksche eilanden kenden aan lieden, die den
Lande trouw gediend hadden, bij besluit het burger
schap toe.
Het spreekt vanzelf dat al deze categoriën van
burgers onderling en mot „vreemdelingen” huwden
en dus de vermenging nog vergrootten.
Deze burgers hadden geen privileges, maar werden
integendeel zoo kort mogehjk gehouden in het be
lang van het monopolie der O.I.Clc. Had men inder
tijd getracht kolonisten te lokken door het voor
uitzicht op beperkten vrijhandel, van dien vrijhandel
kwam tengevolge van de beperkte bewegingsvrij
heid, die men hun gaf, weinig terecht. Practisch
was alleen te Batavia een beperkte vrijhandel toegelaten, doch waren Banda en Arabon, hoewel in
1631 formeel opengesteld, fcitchjk gesloten. Hierdoor
kwam er vooral op de buiten-comptoiren slechts
weinig nieuw bloed bij. Wat eraan Portugees achter
bleef na de verovering der kolonie door de Hollan
ders, voelde zicli vanzelf meer aangetrokken tot
Mardijkers, Papangors en verdere donkere rassen
dan tot do nieuwe overheerschers. En tengevolge
van de behandeling ondervonden van de zijdo der
0.I.C‘e., moesten ook de kleurlingen van Holland*
sclie afstamming het meer hebben van hot ras hunner
moeders dan van dat hunner vaders. Hot Wostersch
bloed verdunde hier dus meer en meer bij de burgers
en men vindt dan ook tenslotte op de buiten-comp
toiren nagenoeg geen burgers van Wostorschen
landaard; die er waren, gingen zelf ol' althans hun
afstammelingen gingen meer en meer in de Inlandsche bevolking op. Daar, in de Mol tikken, Cclebes,
Timer (de burgers van Timoren Cclebes waren oor
spronkelijk van Ambon afkomstig), vindt men dan
ook de meeste Jnlandschc burgers.
Men vertrouwde die burgers maar half, on om hen
nu boter ondor toezicht on tucht te hebben, werden
zo op militaire wijze georganiseerd door indeeling
in schutterijen. Hierdoor vlooiden de begrippen van
schutter en burger ineen. Do schutters werden in
hoofdzaak gebezigd voor bowakingsdoeloinden,
doch vooral op Tirnor, waar men steeds mot do
Portugeezen te kampen had on waar slechts een klein
garnizoen lag, ook evenwel in do Javaoorlogon,
werden zij benut als hulptroepen op expedities. Hoe
meer men zulks deed, hoe meer natuurlijk do eigen
waan dier hulptroepen toenam on hoe tuchtoloozer zij worden. Vooral was dit zoo op Timor,
waar het bestuur, overtuigd van zijn onmacht, veel
door do vingers moest zien on door beloften on goschenkon de burgers trachtte aan zich te binden,
overtuigd dat gestrengheid do lieden zou verjagen
naar buiten het door do 0.1. C‘c. bezette gebied, waar
zij een kern van onrust zouden zijn geworden. In-
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tusschen wist men niet te voorkomen, dat zij zich
toch in de binnenlanden vestigden, en door vormaagschapping on handels relaties met de bergbevolking,
belangen kregen, strijdig met die van het Europeesch
bestuur. De Inlandscho vorsten begonnen het als
een eer en voordeel te beschouwen met de hoofden
der burgers op goeden voet te staan, hetgeen nog in
de hand gewerkt werd door de onvergefelijke fout
van het bestuur, die lieden als tusschenpcrsonen te
bezigen bij de onderhandclingen met de radja's.
Minder ernstig was de toestand op Ambon,Ternate
Banda en te Batavia. Toch waren do burgers ook
daar niet te vertrouwen. Wellicht dat men hieraan
te danken heeft de bevoorrechting, welke deze categorio van bewoners meermalen werd verleend.
In 1832 begon men do bevolking van Ned.-Indië
in 2 categoriën in te deelen nl. in Europeanen eenerzijds, in Inlanders anderzijds. Ten aanzien van de
Inlandsche burgers was deze scheiding moeielijk te
maken. Dientengevolge bleef er een tusschenklasse
bestaan, die geen Europeaan was, maar zich ook
boven den Inlander stolde. Te Batavia ging zij na
tuurlijk langzamerhand op, óf in do Europeanen óf
in de Inlanders. Niet aldus in de Molukken; en daar
ontvingen de leden dennaam van Inlandsch Bur
ger, Orawj Borgor of Orang Bébas, Zij onder
scheiden zich daar van de overige bevolking
door een eigen bestuur (wijkmeesters), door hun c.q.
terechtstaan voor geen lagcren rechter dan den ma
gistraat; door vrijstelling van de belasting, die de
overige bevolking moet opbrongen, door vrijstelling
van keerondienst, door do verplichting tot schutter
lijken dienst, waarop zij niet weinig trotschzijn,en op
Amboina door do op geen wottolijk voorschrift steu
nende, kosteloozo toelating tot de zoogenaamde ^
Ambonsche Burgerschool (Bybl. 4979). — Toch""
streeft men sedert cenigen tyd naar opliófïïng dier
verschillen: zoo betalen de burgers in Menado be
drijfsbelasting, moeten zij in een deel van Amboina
heorendionst verrichten enz. Verschillende Christonburgers zijn er thans met Europeanen gelijkgesteld.
Bepalingen betreffendo de Inlandscho burgers vindt
meninlnd. Stb. 1889 n°. 255 en 1892 n°. S2, zooals
die regelingen nader zijn gewijzigd.
Literatuur : Haga, T. Bat^GoïL .dl. 27.(1882) pT
192. s\/— Bakhuizen v. d. Brink. Do Inl. Burgers^
A
in de Molukkery'jT. L. V. dl. 70 (1915) p. 596. — .
-----=■
Veth. Oost- en West p. 113. —Kol. Verslag 1S49. /■f t.J<7 cy
BURGH (JOHANNES ROBBERT VAN DER). Geboortig van LeidenJcwam hij in 1760 naar Indië, on
word vóór hot einde van dat jaar aangesteld tot pro
visioneel assistent bij do Gcncralo Secretarie te Ba
tavia. Vyf.jarcn later reeds opgeklommon tot onder--kóópman en in 1769 tot koopman, werd hij in deze
laatste kwaliteit geroepen tot do bediening van
Eersten Sccrotaris van Gouvomour-Gencraal on Ra
den. Hij vervulde dio betrekking van 1769 tot 1771,
als wanneor hem do post van Gouvornour on Direc
teur van Java’s N.O.kust word opgedragon. Als zoo
danig do opvolger van een Harting en Van Ossonborgh, behoorde hij met dozen tot Java’s bekwaam
ste en vordionstelijksto gouverneurs. Van der Burgli
bracht in do bokendo „Akten van Verband” der in
landscho regonton bolangrijko wijzigingon, waardoor
ook do verhuur van desa’s aan Chineczen vorbodon
word; gelijk hij in het algemeon hot indringen dezer
natie op Java tegenging op ceno wijze, dio zij non op
volger tor navolging word aanbevolen. Ilij leidde,
gedeeltelijk in porsoon, do onderdrukking van den
opstand van 1771 on nam maatregolon, opdat deze
op menschelijke wijze geschiedde. Door den gezag-
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hebber van den Oosthoek, Luzac, daarin bijgestaan,
organiseerde hij het bestuur in de kortelings onder
het gezag der Compagnie gebrachte gewesten Balambangan, Loemadjang, Malang en Ngantang. Dc verdeeling der landen van den Soesoehoenan en den
Sultan, welke in 1755 voorloopig en oppervlakkig
had plaats gehad, leidde voortdurend tot hoog loopende moeilijkheden. Dit gewichtig onderwerp werd
door Van der Burgh’s bemiddeling geregeld bij een
contract tusschen de genoemde vorsten, dat den
2Gsten April 1774 gesloten werd. en dat in het XIc
Deel van de Jonge’s „Opkomst van het Ncderl.
gezag in O.-Indië ’is opgenomen. Behalve herhaalde
blijken der goedkeuring van de Hooge Regeering
ontving Van der Burgh in 1779 uit het moederland
zijne benoeming tot Raad Extr. van Indië. Nadat
hij met het begin van het daaropvolgende jaar
zitting in den Raad tc Batavia genomen had, over
leed hij aldaar den 20sten Augustus 1781.
BUS DE GISIGNIES (LEONARD PIERRE JOSEPH, BURGGRAAF DU).Geboren 1 Maart 1780op
het kasteel van Dottignies (Oost-Vlaanderen), uit
het huwelijk van P. I. J. du Bus en M. T. B. Vuylsteke. In 1802 in dienst van het Fransche keizerrijk
getreden, zag hij zich spoedig na de oprichting van
het Koninkrijk der Nederlanden tot hooge betrek
kingen geroepen: Lid (1815) en voorzitter (1818) van
de Tweede Kamer, Gouverneur van Antwerpen
(1820) en van Zuid-Brabant (1S23) tot hij 10 Aug7
1825 benoemd werd tot Commissaris-Generaal des
Konings in Ned.-Indië, ten einde in het vereenigd
belang van Ned. en Ncd.-Indië al datgene te ver
richten, wat door Z. M. op de plaats zelve, zou kun
nen verricht worden. Als een der eerste aanleidingen
tot zijne zending werd beschouwd het niet nakomen
door Van der Capellen van het Reg. rcgl., door
Comm. gen. in 1818 vastgestcld; Du Bus werd aan
bevolen, den bestaanden toestand te handhaven,
met zoodanige wijzigingen als hem noodig toeschenen.
Du Bus ontleende aan zijne opdracht de bevoegd
heid om een nieuw Reg. regl. vast te stellen (1827
Stb. 89), dat echter niet werd bekrachtigd en slechts
korten tijd gold. Behalve het instellen van bezuini
gingen, noodig door het kostbaar bestuur van Van
der Capellen, en die door Du Bus met vaste hand
werden ingevoerd, had hij in opdracht een onder
zoek te doen naar dc verschillende stelsels van be
stuur, door de voorafgaande landvoogden gevolgd.
De vrucht van dat onderzoek was het beroemd rap
port van 1 Mei 1827 (tc vinden o.a. bij Steyn Parvé:
„Het koloniaal monopolie-stolsel .... nader locgelicht”, Zalt-Bommel 1851), waarin hij zich een voor
stander betoont van ontwikkeling van Java door
uitgifte op groote schaal in erfpacht van woeste
gronden aan particulieren (Zie CULTUURSTEL
SEL en AGRARISCHE WET), en dat verscheidene
hervormingen aangeeft, die eerst veel later zijn in
gevoerd. Ten gevolge toch van het optreden van V.
d. Bosch werden deze voorstellen buiten beschikking
gehouden.
Tijdens zijn bestuur werd de opstand van Dipo
Negoro (Zie VORSTENLANDEN en JAVA, GeS chiedenis)
bedwongen, gelukte het de rust
op Sumatra’s Westkust te bewaren, die door de
botsingen met dcTPadri’s (zie aldaar) was in gevaar
gebracht, werd Matan onderworpen en het sultanaat
van Soekadana (West-Bornco) ingesteld en Tanette
op Zuid-Celebes. getuchtigd. Eene poging om op
Nieuw-Guinca vasten voet te krijgen door de op
richting van het fort Du Bus mislukte ten gevolge
van het klimaat. Tot de talrijke bezuinigingen door

Du Bus ingevoerd, werd hij in staat, gesteld, door do
groote macht, hem gegeven, zoodat hij de eerste 3
jaren geheel alleen bestuurde en de Hooge Regeering eerst in Febr. 1828 gemachtigd werd de dagelijksche zaken zonder zijne machtigingen af te doen.
Daar hij ook in militaire zaken, met name in het
voeren van den oorlog tegen Dipo Negoro, voor be
zuinigingen streed, kwam hij in botsing met den le
gerbevelhebber, Luit.-Gouv.-Gen. De Koek; hij was
echter verstandig genoeg om aan diens inzichten toe
te geven, waar het de leiding der operatiën gold.
Ecne belangrijke hervorming van het muntwezen
kwam onder het bestuur van Du Bus in Indië tot
stand. Bovenal legde hij zich toe op de ontwikkeling
van den landbouw op Java, waartoe proeven mot de
invoering van verscheidene cultures: thee, kruidna
gels, peper, katoen, moerbeziën, copal en cochenille,
genomen werden. De intrekking der land verhuur in
de Vorstenlanden door V. d. Capellen werd door
hem 'opgelïeven, en evenzoo werden weggenomen
belemmeringen voor dc vestiging van Europeanen
op Java.
Den lGden Jan. 1830 legde Du Bus zijne waardig
heid neder en keerde naar Nederland terug. Hij
overleed 31 Mei 1849 op het kasteel van Oostmalle
(provincie Antwerpen).
Zie over zijn bestuur: Jhr. Mr. H. v. d. Wijck, Do
Ned. O.-I. bezittingen onder het bestuur van den
Komm.-gen. Du Bus de Gisignies. ’s Grav. 1800.
Hand. van het Ind. Gen. 1854, bl. 132; M. A. v.
Rhcdc v. d. Kloot, De Gouv.-Gen. en Comm.-Gen.
’s Grav. 1891 passim.
BUTEA FRONDOSA Roxb., (fi. rnonosperma
Taub.) fam. Legumino uv-Papiüonalati. Palasa
(soend.), Piasa (jav.). Lage boom, in Voor- en Achter-Indië en in het Oosten van Java veel voorko
mend, opvallend door de groote drietallige bladeren
en, in bloei, door de lange trossen van groote gele,
oranje of roode bloemen. Het ingedroogde sap uit
den schors komt als Bcngal-kino in den handel.
Verder wordt er in Ned. Indië geen nut getrokken
van den boom. In Britsch Indië wordt van een
schildluis, dio op de lakken Jeeft, een Soort van
schellak gewonnen, en worden ook de fijngestampte
zaden als anthclminlicum in de veeartsenijkunde
gebruikt. Op Java heet de boom ook wel Selcar
djalalc en de bloemen Kembang djalak.
BUYSKES (ARNOLD ADRIAAN). Geboren te
lonkhuizen _2j._Jan. 1771, zoon van P. Buyskes, bur
gemeester van Enkhuizen en A. A. Jordens. In 1783
trad hij als adelborst in zeedienst, bezocht herhaalde
malen Indië, waar hij o.a. in J802 belast werd als ge
committeerde der Ind. regeering de Molukken van
de EngcLschen over te nemen. Bij de zeemacht be
kleedde hij verscheidene hooge betrekkingen, tot hij
als Schout bij nacht en aide de camp van koning
Lodewijk in 1807 benoemd word tot bevelhebber der
zeemacht in Indië en aLs Luit.-Gouv.-Gen. belast
om, als Dacndels niet in Indië mocht zijn aan
gekomen, het bestuur van Wicsc over te nemen. In
Indië gekomen vond hij de vloot geheel vernietigd;
hem viel dus de moeilijke taak ten deel om, door den
bouw van kleine schepen, zooveel mogelijk in dat ge
mis te voorzien. Benoemd tot vice-pres. van den
Raad van Indië, kreeg hij als Luit.-Gouv.-Gen. bo
vendien het bevel over de troepen onder Batavia behoorende en aanvaardde in Dcc. 1808 liet bevel over
de zee- en landmacht to Soera baja, waar hij ook den
aanleg der versterkingeliraBïartovorderde. Ver
schil met Dacndels noopte hom zijn ontslag te ver
zoeken (Oct. 1809); het schip, waarmede hij uit
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Indië vertrok, werd door de Engelschcn vermccsterd
en Buyskes geraakte in krijgsgevangenschap. Daar
uit ontslagen, werd hij weder als Schout bij nacht in
actieven (Franschen) zeedienst geplaatst.
Na het herstel van Nedcrland’s onafhankelijkheid
werd Buyskes benoemd tot kommandant van een
naar O.-Indië bestemd eskader, tevens tot Commissaris-Generaal met Elout en V. d. Capellen, en met
hen belast het bestuur van Indic uit handen der En
gelschcn over te nemen (20 Nov. 1814). Het duurde
echter tot Oct. 1815 vóór hij naar Indië vertrok; 26
April 1816 kwam hij te Batavia aan en aanvaardde
met zijne medecommissarissen 19 Aug. d.a.v. het be
stuur. Bij het uitbarsten van een opstand in de Molukken weid Buyskes derwaarts gezonden (1817) om
daar het souvercinc gezag uit te oefenen en hot noodige te verrichten tot herstel der rust. Dit gelukte
hem volkomen; in April 1818 keerde hij weder naar
Batavia terug. Als lid der Hooge Commissie hield B.
zich vooral bezig met het beheer der marinc-zakcn.
Na de aftreding dier Commissie (16 Jan. 1819) ver
trok hij naar het vaderland, leed op de terugreis
schipbreuk, maar werd gered, en kwam in Nov. 1819
in Nederland aan. Daarna was Buyskes, die in 1827
tot vicc-admiraal werd benoemd, nog werkzaam in
verschillende commissiën voor de marine en ’s lands
verdediging; hij overleed 23 Jan. 1838 op den huize
Valkenbosch onder Loosduincn. Zie Van Rhcdc, v.
d. Kloot, De Gouv.-Gcn. enz. 's Grav. 1891 passim.
BWOOL(BOEOL) Landschap in het noordweste
lijk gedeelte van liet noordelijk schiereiland van
Celebes, zich uitst rekkende van Tontoli tot Kaidipan, ten zuiden grenzende aan Gorontalo en ten
noorden aan de zee, en behoorende lot de residentie
Monado. Mei uitzondering der mondingen van enkele
rivieren, is het gcheele terrein zeer bergachtig en
vormt ongeveer in liet midden een hoogvlakte, waar
op sommige toppen tot een hoogte van 1000—1800
AI. boven de zee uitstéken en die allen met uitge
strekte dichte bosschen bedekt zijn. Van hier af
stroomen lal van grootere en kleinere rivieren in
noordelijke en noord-oostelijke richting zeewaarts.
Koeweide bodem zeer vruchtbaar mag heeten, wordt
het hoogland echter niet voordon landbouw benut
tigd, daar de nederzettingen der bevolking slechts
in de nabijheid der kust worden aanget rollen en ont
ginningen tot den omtrek daarvan zijn beperkt. Hot
landschap Bwool is nog het eenige zelfbesturend
landschap van do afdeeling Gorontalo. In 1912 heeft
hol zelfbestuur van dat rijk de korte verklaring gclookend en van dien tijd wordt hot meer intensief
bestuurd. Het landschap werkt thans op een o be
groot ing en do leden van het zelfbestuur worden uit
do landschapskas bezoldigd. De met het toezicht op
liet zelfbest uur belaste civiele gezaghebber der onderafdeeling Bwool is gevestigd te Paleleh. Sinds 1913
wordt ook meer werk gemaakt van de verbetering
van wegen en bruggen. Het aantal zielen bedraagt
14000, waaronder vreemdelingen als Gorontalcezen, Boegincczen en Christen-inlanders uit de Mina-.,
hasa.
■"'Tn vroegere jarcn hield de bevolking zich onledig
met het delven van goud uit kwartslagen (het goud
komt hier hoofdzakelijk en in geringe mate voor in
lood blende en ijzorkies) en rivierbeddingen. Sinds
do mijn bouwmaatschappij PaloLeh daar gevestigd
is en haar hoofdbedrijf het werven van edele metalen
is, wordt doorde bevolking geen goud meer gedolven.
Do eigenlijke bevolking houdt zich bezig speciaal
met den landbouw en het zoeken naar boschproducten. In de laatste jarcn worden veel klapporboomen

aangeplant. Het landschap wordt bestuurd door
een Radja, bijgestaan door 3 districtshoofden en is
verdeeld in 3 districten namelijk: I. Paleleh (telt 10
kampongs met een bevolking van + 2800 zielen); II.
Biaoe (telt 14 kampongs met een bevolking van
+ 5300 zielen); III. Boenobogoe (telt 14kampongs
met een bevolking van + 0100 zielen).
Sedert 1913 beeft men in dit landschap een belas
ting op de bedrijfs- en andere inkomsten ingevoerd
met een minimum aanslag van ƒ 5.— per persoon.
Bwool was van oudsher onderworpen aan de O. I.
Compagnie, die er een fort bezat en bij verschillende
gelegenheden contracten met de hoofden sloot, waar
bij o. m. ook de Ievering van goud werd bedongen.
Literatuur. Riedel, het landschap Boeol, in Tijdschr. Batav. Gen., Dl. XVIII. (1S72) bl. 189 en
Internat. Arch. f. Éthn. Bd. VI. S. 190^
BWOOL. Hoofdplaats van het landsenap van dien
naam, (zie aldaar), een met onbelangrijke negorij,
bewoond door vele Arabieren en Boegincczen en met
een niet onaanzienlijken handel, liggende aan de
monding der Bwool rivier, in een door bergen om
sloten vlakte, die, vooral dicht bij den riviermond,
moerassig is en aan overstroomingen blootgesteld.
De plaats bestaat grootendeels uit (linke met eigen
aardige gevels versierde huizen op palen gebouwd.
BWOOLSCH. Zie GORONTALEESCHE TALEN.
BIJ. De bijen, die ook m den Indischen Archipel
vertegen'woordigd zijn, alwaar ook evenals bij ons
een kunstmatige, zij het ruwe, bijenteelt wordt uit
geoefend, leven in groote kolonies, in den zwermtijd
bestaande uit één koningin cf moederbij, enkele
honderden darren of mannetjes en vele tienduizen
den werkbijen; mi dezen tijd alleen uit één konin
gin en een aantal werkbijen. Do kolonie vermeer
dert zich door zwermen, d.i. de oude moederbij of
koningin trekt mot een aantal bijen uit het oude
nest om een nieuwe kolonie te stichten. In het oude
nest wordt nu een jonge koningin gekweekt en deze
wordt, nudat ze bevrucht is, het hoofd der nieuwe
kolonie. Bij een normalen loop van zaken worden,
zoodra de koningin bevrucht, de zwermdrift over en
de dracht voorbij is, de darren gedood of verjaagd.
De werkbijen zijn verdeeld in voedsters, waszweetslers, stuifmeel- en honinghaalsters en waterdraagsters. Opmerkelijk is het, dat de jonge bijen,
die pus cenige dagen oud zijn, liet eerst beginnen
met het voederen tier jonge larven, daarna was
zweeten en bouwen, vervolgens stuifmeel en honing
halen en ten slotte als waterdraagsters den dood
vinden. In den tijd van ovorvloedigon dracht leeft
een werkbij ongeveer 4 a 5 weken, terwijl do bij,
geboren in den slechten tijd, vier of vijfmaal zoo oud
wordt. De koningin, waarvan in een normale kolonie
maar één aanwezig mag zijn, uitgezonderd bij het
zwermen, kan wol 2 a 3 jaar oud worden. Zij is do
cenige moederbij der kolonie. Met haar slaat of valt
het gcheele volk.
Na afloop van een dag, waarin overvloedig ho
ning is binnengokomen, zien wo do z.g. vliegbijen
ijverig bezig, do lucht in regelmatige slroomen
door hot nest te waaien. De temperatuur kan daar
door naar willekeur verhoogd of verlaagd worden.
Tevens dient dit waaien om de honing to laten ver
dampen. De nectar, zoo van de bloem, bevat nog
to veel water. Dit wordt nu eerst verdampt, daarna
de cel, waarin zo bewaard wordt volgostort en ver
volgens, nadat zo cenige dagen gerijpt heeft, verze
geld. Hiervoor wordt een dekseltje van was er over
heen gemaakt, zoodat do honing luchtdicht afge
sloten is en dus niet bedorven kan.
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Moet in een nest de ruimte voor het afzelten van
eieren door de koningin of liet opbergen dor honing
vergroot worden, dan zien we vooral ’s avonds de
bijen, nadat ze zich vol honing gezogen hebben,
in een dikken tros op die plaats, waar ze willen
bouwen, hangen, en door de verhoogde hitte wordt
de ingezogen honing door de wasklieren als kleine
dunne schilfers was, tusschen de 2e en 3e ring van het
achterlijf afgescheiden (waszwecten). De bouwers
nemen met hunne kaken deze schilfers was in ont
vangst en bouwen hiervan, op een middenwand, de
bekende zeshoekige cellen, zorgdragende, dat een
cel altijd met zijn drie bodem vlakken ook onder
drie verschillende cellen van de andere zijde der
middenwand komt, waardoor de steun aanmerke
lijk verhoogd wordt. De middenwand wordt lood
recht gebouwd, terwijl de cellen horizontaal een
weinig schuin naar boven loopend, hierop aange
bracht worden.
De in Nederlandsch-Indie voorkomende bijen
worden onderscheiden in de volgende soorten: Apis
dorsata, 18—20 m.M. lang van kop tot spits van
het achterlijf; Apis indica, 12 m.M. lang en Apis
jlorea, 9 m.M. lang.
De gewone tamme bij behoort tot de soort ge
naamd Apis indica, de tawon gladog der Javanen.
Deze van Ceylon tot Japan voorkomende bijen bou
wen cellen van 4.4 m.M. (onze Nederlandsche bij 5.3
m.M.). Ze worden gehouden in kasten, korven enz.,
maar geven slechts een mageren oogst. In het wild
treft men ze op alle mogelijk plaatsen aan, zooals on
der daken, rotsblokken, onder aan de bladstcelen
der palmen enz.
De kleinere bij, Apis florea, wordt zeer zelden
in tammen staat aangetroffen. Voor zoover bekend,
bestaat hiervan alleen een stand op Ceylon. Zij
bouwt cellen van 3,5 m.M. De koningin komt in
grootte onze Nederlandsche werkbij nabij. In het
wild bouwt ze slechts één raat, ter grootte van een
mannenhand. Op iedere zijde hiervan bevinden
zich ongeveer 100 arbeiderscellen op een vierkanten
duim. Beide soorten, Apis indica en jlorea, zijn zeer
steeklustig.
De zeer interessante reuzenbij Apis dorsata, door
de Singhaleezen „bambramasa” genoemd, wordt
nergens in tammen staat gehouden. Zij komt slechts
sporadisch voor op onze Oost-Indische eilanden,
meer echter in Voor-Indië en in het bijzonder op
Ceylon. Zij heeft den slanken bouw onzer wespen.
Kleur en lichaam gelijken op de grootc indische
wesp. Zij is echter kleiner met oranjerood bruine
achterlijfringen, de zwarte eindspits heeft een matte
kleur. Oudere bijen zijn wat donkerder gekleurd.
De cellen bouw is 5.6 m.M. Ook deze bij bouwt
slechts één raai, die van 50—80 c.M. breed en van
30—00 c.M. lang is. Het merkwaardigste van zulk
een raat Ls, dat de cellcnbouw overal gelijk is. Soms
is ze aan den bovenkant een weinig uitgebouwd
om vaster tegen tak of rots te zitten .Darrenbouw
of moercellen treft men slechts zelden aan, daar alle
drie geslachten in dezelfde cellen gekweekt worden.
Naar onderzoekingen van Kuntzsch en naar mededeelingcn der inboorlingen, bouwt dit volk zijn ééne
raat snel achter elkaar geheel af, die dan direct
door de koningin roet eieren volgelegd wordt. In de
latere cellen wordt de kleine voorraad honing opge
borgen. Na vier weken, wanneer alle broed is uitgeloopen, waaronder waarschijnlijk ook eenigc jonge
koninginnen, die tot zwermen aanleiding geven,
gaat de geheele kolonie zwermen. Vóór dien tijd
echter heeft zich het geheel in verschillende volken
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gedeeld en den lullelen voorraad honing meegeno
men om op een andere plaats weer met het bouwen
van de eene raat te beginnen. Het is meermalen
beproefd, deze Apis dorsala in kisten of korven te
laten bouwen, doch dit is telkens mislukt, daar zo
bijna onmiddellijk er weder uittrokken. De honing,
die zeer dun is, moet direct opgebruikt worden,
daar ze, in flcsschen staande, spoedig waterig en
slecht wordt.
Verder leeft er op onze Oost-Indische eilanden
nog een bij, die voorde kleinste der wereld wordt ge
houden. Zij bouwt onder den vrijen hemel aan eene
kleine twijg van een struik of boom haar eenigc
kleine zachte raat. Deze bij is slanker dan onze ge
wone huisvliegen, doch heeft een langer lichaam.
Hare kleur is blauwzwart en het voorste derde
gedeelte van haar lichaam oranjekleurig. Hare
grootte is 7 m.M. De kolonies van deze bijen ver
garen zoo weinig honing, dat het nutteloos is, ze
hiervoor te teelen. Ze zijn verder buitengewoon steeklustig. Bij de minste beweging van het broednest of
vlieggat plaats storten ze zich in dichte drommen
naar buiten en vallen den indringer aan. Ze kruipen
in ooren en neus en worden daarom door de Singhaleezen „Cannamimasa” (oorbij) genoemd. Door haar
uiterst kleine en dunne angel is de steek weinig pijn
lijk.
Op Sumatra in de Lampongsche districten, alwaar
de bijen~ëvenaXs~óp Java in bet algemeen tawon hceten, onderscheidt men 5 soorten onder de namen
van wani, halinowang, gelaga, gcgala broeang en kcla rawai. Alleen van de twee eerstgenoemden is de
honing en de was door hoeveelheid en hoedanigheid
waard om ze in te zamelen. Op Sumatra heeten in
het Maleisch de bijen lebah of labah. Li MiddenSumatra is de algeraeene naajn labah rajö en wordt
daarmede waarschijnlijk Apis dorsata aangeduid. In
de Palembangsehe binnenlanden worden ook twee
bijensoorten onderscheiden, waarvan de honing en
de was wordt ingezameld, en deze heeten aldaar
repoo of niwan, en madoe of medoc, hoogstwaar
schijnlijk ook weder op Apis dorsata en Apis in
dica toepasselijk. Een groot aantal soorten bijen
komt nog op de verschillende eilanden voor; als op
Celebcs en BornaoJc.vcnde wordt nog vermeld Apis
nvjrocincla met zwarte ringen, en alleen op Borneo
Apis floralis, welke beide soorten in min of meer
tammen toestand ook op Java zouden voorkomen.
Op Celebcs komt een zeer grootc soort voor, Apis
zonata, geheel zwart van kleur, met smalle witte
strepen rondom de segmenten van het achterlijf.
De zoogenaamde hout bijen worden in het Ma
leisch genoemd Koembang en K urn bang, en zijn
groot e, zwarte, op hommels gelijkende insekten;
een der meest bekende en algemeen verspreide
soorten is Xylocopa lalipes, die zich veel ophoudt
in woningen, ten einde in droge balken en plan
ken van zachte houtsoorten, zooals laurierhout
gaten te boren. Op Halmaheira. Bat jan, Ternate,
Timor-laut komt een andere soort voor (Xylocopa
coronata). Het geslacht Xylocopa telt een aantal
soorten, die voorkomen in den Indischen archipel,
en vooral in lateren tijd zijn een aantal nieuwe
soorten beschreven, die voorkomen op Banka, do
Aroe-cilandcn, het eiland Xulla of goela Beasi, de
O 6L e| land en, Solor, Celebcs, Sumatra en Java,
Soembawa, enz. onder de namen van rnyops, aruana
en niyroplu/jiata, tricolor, combinata, leucocephala
Smithii, splendidipennis en incompleta, assirniiis enz.
De woudbijen hebben meer afwijkende vormen,
leven niet gezellig en hebben geene zoogenaamde
v
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geslachtsloozen. Zij zijn bekend onder de namen van
Andrena, Steganomus enz. en zijn ruim verspreid
over den Indischen archipel. Een aantal vindt men
vermeld in H. Friese, Die Bicnenfauna von Java
Tijdschr. v. Entom. B. 57, 1914 p. 1—61.
Over geheel Java bestaat, een ruwe bijencul
tuur. Op West-Java is een soort van bijenkorven
in gebruik, welke uit een rond stuk hout be
staan, onverschillig van welke houtsoort, ll/2 a 2
voet lang en */2 a 1 voet dik; dit hout wordt over
de geheelo lengte in 2 gelijke deelen gekloofd en
daarna uitgehold, waarna de beide stukken weder
aan elkaar bevestigd worden. De openingen aan
beide zijden worden met een plankje gesloten, maar
aan een der zijden wordt daarin een gat gemaakt,
opdat de bijen daardoor zouden kunnen binnen
komen. Zulk een korf, paroengpoeng geheeten,
wordt ledig in de bosschen opgehangen en, als het
blijkt, dat een bijenzwerm zich daarin gevestigd
heeft, dadelijk des avonds naar de kampong over
gebracht en -tegen de pagger achter de woning of
onder het afdak opgehangen.
Op Oost-Java worden do lotjo’k- of lotjoq-, of
glodog-bijen door het strooien van suiker gelokt in
een stuk van een boomstam, dat hier of daar in een
boom is opgehangen en tot het beoogde doel is uitgchold en waarin een sleufje is opengelaten in de beide
helften tot ingang voor de bijen. Bij het plaatsen
van deze soort bijenhuisjes en bij het inzamelen van
den honing en het was daaruit, wordt de Javaan
beheerscht door allerlei bijgeloovige begrippen en
neemt hij dientengevolge allerlei ceremoniën en
regelen in acht.
De bijenkuituur heeft niet alleen plaats met de
echte bijensoorten, doch ook met andere aan haar
verwante bijen, die niet tot het geslacht Apis doch
tol Trüjona behooren: zoo leeft Trigona iridipennis op
Java in den wilden staat in holen en gaten van kalk
rotsen, en vervaardigtde was in onregelmatige raten,
gelijkende op poróuse lavaslakken en in cellen voor
de jongen; de ratenwas is zwartachtig van kleur en
week. Deze soort wordt door de Javaansche berg
bewoners Selamprang genoemd en leeft bijv. in hot
regentschap Soekapoera gezellig met hen in de wo
ningen, voor welk doel gonoemde bergbewoners een
soort van bijenkorven onder het dak hunner wonin
gen ophangen, zonder gevaar van gestoken te wor
den, omdat de Selamprangs niet van een angel voor
zien zijn. Deze korven worden uit bamboo vervaar
digd, «le was is zwarlachtig van kleur en wordt ge
bruikt bij het batikken van kleedjes. Eenc andere
soort (Trigona vi na) wordt ook op Java aangetrof
fen, enz.
Do meermalen gemaakte plannen om onze gowono
honingbij (Apis mellifica) in te voeron op Java en
daarmede ook do bijenteelt uit te oefenen, zijn nog
niet tot verwezenlijking gekomen.
Behalve op Java treft men ook in enkele streken
van Jlorneo en Colebcs een soort bijencultuur aan,
in zoover dat de inboorlingen er bijenstanden op
richten met sterke, uit riet gevlochten kokers,
waarin zij bijen koloniën houden. In vorsehillondo
andere streken der Buitenbezittingen heeft men
wel geen eigenlijke bijencultuur, doch wordt weder
wel eonigo zorg gedragen voor hot schoon hou
den der hoornen, waarin do bijen nestelen, of
staketsels gemaakt rondom hoornen, waarin zich
vele bijennesten bevinden, of boomstammon mot
doorntakkon omwondon, ten oindo hot vernie
len der nesten door tijgors, boron of andere roofdicren to voorkomen. Ovor hot algemeen wordt in al
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die streken honing en was op dezelfde wijze ingeza
meld. A. L. Van Hasselt zegt in zijno „Volksbeschrij
ving van Midden-Sumatra”, dat aldaar de Maleior
do bijenteelt niet kent en dus gcene korven heeft, en
evenwel vrij nauwkeurig weet, waar de wilde bijen
(labah rajo) hare nesten (sarang labah) bouwen; deze
diertjes kiezen daarvoor in do bosschen bijna uit
sluitend liooge boomen met een gladden fijnen bast
waarvan do takken nagenoeg horizontaal gegroeid
zijn en waarop zich zelden of nooit parasitische plan
ten bevinden. De boomen, waaraan de bijennesten
hangen (sialang), zijn slechts in klein aantal in de
wildernis aanwezig; somtijds hangen er wel 30 tot
40 nesten aan de takken van één boom, waarvan de
laagste toch nog wel 30 tot 50 m. boven den grond
is. In December, Januari en Februari worden de was
en do honing ingezameld; bepaalde personen houden
zich daarmede bezig onder de leiding van een zoogenaamden bijenbaas (loekang labah). De inzameling
bestaat in het afnemen — al weder met inachtneming
van allerlei op bijgeloof berustende ceremoniën en
praktijken — van de nesten uit de bijenboomen,
het persen uit die nesten van den zich eventueel
daarin bevindenden honing en het uitkoken dier
nesten ter verkrijging van do daarin aanwezige was.
De honing moet even zoet als, maar dunner en
geuriger zijn dan, die van de tamme bijen in Europa.
De wilde bijen maken hare nesten in zeer ver
schillende boomsoorten, waarvan verscheidene soor
ten met zekerheid bekend zijn, doch van vele nog
moeilijk de juiste soortnaam is op te geven. In ver
schillende streken worden op zulke bijenboomen
afzonderlijke bezitrechten uitgeoefend, afgeschei
den van die, welke rusten op den grond, waarin de
boomen staan.
Wat nu de producten van honing en was betreft,
do honing wordt gaarne door de inlanders gegeten,
zij wordt ook wel als geneesmiddel gebruikt, maar
ze wordt niet verhandeld. Alleen de was heeft in do
Maleischc landen handelswaarde. Borneo en Celebes
schijnen niet onbelangrijke hoeveelheden was aan
de markt te brengen.
Literatuur. Root. The ABC and X Y Z of Bee
culture. — Kuntzsch, Imkcrfragen. — Witzgall,
Das Bueh von der Bicne. — II. Friese, Die Bienenfauna von Java. Tijdschr. v. Entom. B 57. 1914 p.
F.
1—61.
BIJBELVERTALING, BIJBELGENOOTSCHAP,
BIJBELVERSPREIDING. Protostantsche Zonding
is ondenkbaar zondor Bijbelvertaling. Reeds de
Oost-Indischo Compagnio zag zich genoopt deze
consequentie van haar Evangelisatie arbeid te aan
vaarden. Voor hare nu verloron gegane bezittingen,
liet zij Cingalccsche, Malabaarsche, Tamilische en
Arabischo vertalingen vervaardigen: voor onze te
genwoordige bezittingen werd gezorgd, toen in 1692
de Kerkeraad van Batavia M o 1 c h i o r L e i d e kk o r, predikant aldaar, die reeds in 167S uit eigen
beweging dit work ter hand genomen had, de formeele opdracht gaf een Maleischc Bijbelvertaling te ver
vaardigen. Toen hij in 1701 stiorf, was do o verzot ting
van hot O. T. gereed, on die van het N. T. tot aan don
brief aan do Efcziörs. Zijn work werd voortgezot
door Ds. P. van dor V o r m, dio mot Ds. A.
Brandt s, E. C. Ninabor en G. II. Wornd1 y behoordo tot do Commissie van revisie, mede in
1692 door den Kerkeraad benoomd.
Dezo vertaling was bestemd voor do in de Molukken, op Colobos, on op do Sangir- on Talauteilandon gestiohto Christengemeenten. B\j do evan
gelieprediking on in do scholen werd nergens do
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landstaal, maar steeds het Maleisch gebruikt, de
lingua franca van den Archipel; voor een poging om
door te dringen in de ziel des volks was de tijd nog
niet rijp. In den Evangeliesatiearbeid stond de
„verkondiging van de Gereformeerde leer” feitelijk
op den voorgrond. Wel hebben verschillende ver
dienstelijke predikanten ongetwijfeld meer willen
doen, en zelfs getoond dat zij de beteekenis van het
bestudeeren der landst aal voelden; maar de t ijdsomstandigheden gedoogden zeker niet een consequente
toepassing van deze beginselen, cn wel allerminst de
vervaardiging van Bijbelvertalingen in andere dan
dc Maleischc taal.
Leidekker zal indertijd wel een van de
beste kenners van het Maleisch zijn geweest. Maar
in geen der toen bestaande Christengemeenten was
het de volkstaal: de eigenlijke Maleiers waren toen
reeds Mohammedanen. En de gemeenten waren te
jong dan dat zich in hun midden reeds een Chris! elijk
spraakgebruik kon hebben gevormd. Voor vele in
den Bijbel voorkomende woorden en uitdrukkingen
vond L. dus niet het geschikte aequivalent, grootendeels omdat hij nooit onder eigenlijke Maleiei-s had
geleefd, ten deele ook omdat het Maleisch ze niet
heeft. Hij volgde toen het spoor hem gewezen dooi
de Maleischc schrijvers, en ontleende veel aan het
Arabisch, het Perzisch en het Sanskrit.
Dit heeft niet verhinderd, dat zijn werk populair
is geworden. Op Am bon en de Oeliassers, waar de be
langrijkste uit den tijd der Compagnie stammende
gemeenten gevonden worden, wil men nog van geen
andere Bijbelvertaling weien, en dientengevolge is
na langdurige aarzeling aan den Hulppj-ediker C.
C'h. J. Schrödcrde revisie toevertrouwd, en tot
een herdruk besloten.
Het in 1814 opgerichte Ned. Bijbelgenootschap
heeft reeds in den aan vang van zijn bestaan getoond
een open oog te hebben voor de moeilijkheden aan
een Bijbelvertaling verbonden, en de eischen, die
dientengevolge aan den vertaler moeten worden ge
steld. In de meening in dit opzicht te kunnen profitccren van de ervaring van zijn ouderen broeder,
hel Britsehcn Buitenlandse!) Bijbelgenootschap (B.
B. B. G.) in 18041e Londen_gesticht, zond het in Oct.
1822 een afgevaardigde derwaarts, en droeg hem
o.m. op te onderzoeken of: „Het Groot - Brit annisch
Genoot scha]) eenige bijzondere bepalingen en ver
ordeningen heeft, ten einde het aanleercn der Ooslerschc falen tc bevojderen, jongelingen in het een
of ander instituut, hetzij in het Groot-Brilannisch
Rijk, hel zij in de Oosl-Indiën daartoe op !e leiden en
dezelven te vormen, om eens aan het heillijke werk
der Bijbelvertaling in dc vreemde dialecten wrcjkzaam te zijn”. Toen het antwoord ontkennend luidde
liet het zich daardoor niet afscln-ikken, maai- besloot
den lOden Maart 1823 aanvankelijk / 10.000 be
schikbaar te stellen voor de opleiding van twee a
drie jongelingen in de gronden der Oostei-sche talen,
en vooral in de Arabische en Slaleischc, en daai-mee
verbonden kundigheden, ten einde hen na genoeg
zaam gemaakte vordeiïngen naar Ned. Indië tc zen
den, om aldaar hun verkregen kennis verder uit te
breiden en eens nuttige werktuigen voor de Bijbel
vertaling te wrorden”. Den Istcn Meid.a.v. werd een
advertentie in de dagbladen geplaatst tot het op
roepen van sollicitanten.
Door dit besluit heeft het Bijbelgenootschap den
stoot gegeven tot de wetenschappelijke beoefening
van de talen van onzen archipel,en geruimen tijd (tot
aan de instelling van het ambt van bezoldigd taal
geleerde door de Regeering in 1877) was zijn arbeid

eenig m zijn soort. Niet dan bij uitzondering heeft
bet Genootschap aangedrongen op spoedige, tastbare
resultaten in den vorm van Bijbelvertalingen; meest
al heeft het zijn afgevaardigden rustig laten studeeren, en de uitgave van wetenschappelijke werken be
vorderd. Bovendien heeft het in den kring der Ncd.
Zendingscorporaties het besef gewekt van de groot e
betcckenis van grondige studie van taal, literatuur
en ethnographie, en voorde zendelingen daartoe den
weg gebaand. De zendelingen verhezen te veel
kracht, tijd en moed bij het bestudecren van talen,
die uit den mond des volks geleerd moeten worden;
deskundige hul]) van een taalgeleerde vooral bij het
ontginnen van een nieuw arbeidsveld, is van over
wegende beteekenis.
De eerste vr ucht van het besluit van het Gen. was
de uitzending in 1826 van den uiterst bekwamen en
sympatieken Dr. J. T. C. G e r i c k e (zie aldaar),
den grondlegger van de wetenschappelijke beoefe
ning der Javaansche taal, en vervaardiger der eerste
volledige Javaansche Bijbelvertaling/..Hem werden
als medehelpers tccgezonden: J. A. Pal m (uitgez.
1832—1836) en Dr. van der V 1 i s (uitgez. 1839
— 1842): ook verwachtte men hulp van Ds. C. W.
Toe wat er (uitgez. 1839—1844), die veel voor
taalstudie gevoelde. Men ziet, aan activiteit ont
brak het in de kringen des Gen. niet, maar de dood
verijdelde vele verwachtingen. En dat men op on
bekrompen wijze geld beschikbaar stelde, blijkt uit
een berekening in 1844 gemaakt; men had sedert 1824
voorde Javaansche Bijbelvertaling, waarvan toen nog
niets was verschenen, en nog slechts enkele schrif
ten des N. T.’s waren afgewerkt, reeds ƒ 174.276.50Y2
uitgegeven! Toen 10 jaren later de Bijbel ver
scheen, was deze som zeker tot boven de / 300.000
gestegen. Tegelijkertijd overwoog het Gen. maatre
gelen om scholen op Java op te richten, opdat het
aantal dergenen, die den Bijbel zouden kunnen lezen,
mocht toenemen. In liet jaar J839 scheen hel alsof
daartoe bij de Regeering ingediende voorstellen een
gunstig onthaal zouden vinden. Maar koi ten tijd later
bleek to.ch het wantrouwen tegenover het Genoot
schap bij de Ilcgeeringspersonon te krachtig te zijn,
en liever dan van de aangebeden hul]) gebruik te ma
ken liet men nog 35 jaren lang Java zonder scholen.
Van grootc beteekenis voor den arbeid in Indic
was de jaarvergadering van 1845. Ingevolge het
initiatief van Dr. H. C. Millies, destijds I,uthersch Predikant te jlaarlem.-later Hoogl. in de
Gcdgcl. te Amsterdam en te Utrecht, deed de Afd.
Haarlem het voorstel de noodige maatregelen to
nemen ter voorbereiding van de vertaling van den
Bijbel in het Dajaksch, het Makassaarsch en Boegineesch, en het Bataksch. Het resultaat van dit voor
stel, dat in 1846 werd aangenomen, was de uitzen
ding van Dr. B. F. M a 11 h c s (zie aldaar) naar
Zuid-Celebes in 1847, en van Dr. H. N e u b r o nn e r van der T u u k (zie aldaar) naar de Ba^—
tak landen in 1849. Beide geleerden hebben zich in
frcrdgëmate verdienstelijk gemaakt, en het is het Bij
belgenootschap, dat hun daartoe den weg heeft ge
baand. De veelbelovende Dr. W H. En golraa n n
die in 1864 naar de Soendalanden vertrok, overleed
reeds in 1868.
Intusschen bleek telkens, dat ook onder de zende
lingen zich mannen bevonden met bijzonderen aan
leg voor taalstudie. Het Bijbelgenootschap wist van
dezulken partij te trekken. In overleg met de bet jok
ken Zendingscoiporatiegingendezezendelingen tijde
lijk of voor goed in dienst van het Bijbelgenootschap
over, dat bovendien de uitgave van de door hen
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vervaardigde Bijbelvertaling voor zijn rekening nam.
Als zoodanig moet vooreerst genoemd worden
A. Hardeland, aan wien in 1850 de vertaling
van den Bijbel in het Dajaksch werd opgedragen,
die in 1858 voltooid was. In dat zelfde jaar benoem
de de Senaat van de Ulrcchtsche Universiteit hem
tot Dr. honoris causa in de Theol. Dezelfde onder
scheiding verleende de Universiteit van Halle aan
H. W. Sundermann, die in 1880 de opdracht
kreeg het N. T. te vertalen in de taal van Nias, het
geen in 1890gerced was, en die zich van 1904 tot
1913 aan devertaling van het O. T. wijdde. Deze
beiden waren zendelingen der Rhcinsche Missionsgesellschaft te Barmen (zie aldaar).
I)e Ned. Zend. Ver. (zie aldaar) had den Heer S.
C o o 1 s m a als zendeling naar de Soendalanden ge
zonden. In 1872 werd hem de vertaling van het N. T.
opgedragen, die 4 jaren later gereed kwam, en van
1882 tot ’89 was hij bezig met de vertaling van het
O. T. De Madocreesche vertaling werd begonnen
door Dr. J. P. E s s e r, en na diens dood in 1889
door den Heer H. van der Spiegel voltooid.
Eindelijk moet in dit verband nog genoemd worden
de Heer J. A. T. S c h w a r z, eerst zendeling van
het Ned. Zend. Gen. (zie aldaar) te Sonder in de Minahassa, later Hulpprediker alda’arT'Een Bijbel
vertaling heeft hij niet geleverd, maar de gegevens,
door hem verzameld omtrent het Tontcmboansch,
de taal van het Zuid-Westelijk gedeelte derMinahassa, en die over een grooter gebied verspreid is dan
een der andere daar gesproken talen, bleken zoo
belangrijk, dat het Gen. zich met de Regecring over
de uitgave verstond. De laatste bet aaide de kos
ten, en het Gen. stelde zijn afgevaardigde Dr. N.
A d r i a n i (zie beneden) voor dit werk beschikbaar.
J)e verdienstelijke bewerker van de nieuwe Maloische vertaling is de Heer H. C. Klinkert ge
weest, vroeger zendeling in dienst der Doopsgezinde
Zendingsvcrecniging op Java, maar sinds Jan. 1803
met dezen arbeid bezig, die in 1879 voltooid werd.
Over de bezwaren tegen de vertaling van Loid ckkc r werd hierboven reeds gesproken. Lan
gen tijd werd beraadslaagd over de vraag of een
nieuwe vertaling noodig en wenschclijk war. Dat men
juist heeft gezien, toen men de vraag bevestigend be
antwoordde, is gebleken toen het N. T., dat in 1870
verscheen, in de Minahasa dadelijk burgerrecht
verkreeg, wuar mot verlangen naar het verschijnen
va») hot O. T. werd uitgezien.
Inlusschen, het groote aantal zeer verdienstelijke
niet academisch opgeleide Bijbelvertalers kon hot
verlangen naar de mannen met een universitaire
opleiding op den duur niet onderdekken. En zulks te
minder nu, zeker voor een niet gering deel ton gc•volge van ’s Gen. arbeid, een Doctoraat in de taal- en
letterkunde van den O. I. Archipel in 1887 was ingesleld. Zoo werden dan in ’82 opnieuw alumni opge
roepen, en 4 jaren later werd als zoodanig aangeno
men do Hoer N. Ad r i a n i, die in 1893 promoveer
de en in ’94 naar Midden-Celcbcs trok, om daar sa
men te werken met Dr. A. C. Kruyt. In 1913
verleende de regeering voor dit werk subsidie;
thans is vorhooging voorgesteld (1915). En inmiddels
zijn reeds weder 2 alumni aangenomen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat hcrhaaldelijk hot
Bijbelgenootschap de Zending voor was. Dit was
het geval op Java, in Zuid-Cclebos, en in do Bataklanden. Op andere terreinen kwam de Bijbelverta
ling tot stand, toen de Christenen nog bij tien
hoogstens bij honderdtallen geteld worden (Bornco, Madocra en de Soendalanden). Do ervaring heeft
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geleerd, dat deze werkwijze geen aanbeveling ver
dient. Niet alleen omdat de Bijbellezers nog ontbre
ken ; meer nog omdat de taal van een nog niet Chris
telijk volk een zekere ontwikkeling moet doormaken,
die tijd vordert, alvorens ze bruikbaar Ls voor een
Bijbelvertaling. Dit geldt van de talen van hoog ont
wikkelde volken, maar zeker in nog veel sterkere
mate vandie der cultuur-arme volken, die het groot
ste deel onzer Koloniën bewonen. Men heeft daarom
wel cens gezegd, dat de Bijbelvertaling meer vrucht
van dan middel tot Evangelisatie moet zijn.
Deze laatste uitspraak is natuurlijk slechts ten
dcele waar. Men kan nooit Evangeliseeren, ten
zij men althans gedeelten van den Bijbel in de
taal van het te kerstenen volk overzet. Maar toch
kan men deze practische conclusie trekken, dat als
regel een Bijbelsche geschiedenis aan een vertaling
van den Bijbel vooraf moet gaan. En deze Bijb.
gesch. boeken maken weer een ontwikkeling door,
die coiTCspondeert met den voortgang der Evange
lisatie. Dit geldt vooral voor cultuur-arme volken.
In de eerste uitgave worden verschillende zaken en
toestanden, die hun onbekend zijn, (de wijnstok, de
goede herder, enz. enz.) weggelaten of door equiva
lenten uit eigen kring vervangen. Bij een tweede of
derde ♦uitgave is de ontwikkeling zoover voort ge
schreden, dat desnoods met cenige paraphrase het
Bijbelsche verhaal, de gelijkenis enz. getrouw kan
worden gevolgd.
Heeft men echter to doen met volken als de bewo
ners van Java, dan is het wenschclijk zoo spoedig
mogelijk een volledige Bijbelvertaling te vervaardi
gen. Wel is waar belmoren de leden der Christelijke
gemeenten voor het mcerendcel tot de minder ont
wikkelde klassen, en kunnen zij dus nog gcruimen
tijd met een Bijbelsche geschiedenis volstaan. Maar
op Java staan daarnaast de hooger ontwikkelden,
en hun moet de gelegenheid gegeven worden het
Christendom zoo spoedig mogelijk in zijn oudste
bronnen te bestudeeron.
Behalve het Ncderlandschc heeft ook het Britsche en Buitcnlandschc Bijbelgenootschap (op^ericht 1804) (B. B. B. G.) verdienste voor Indië. Het
heeft veel minder nadruk gelegd op de wetenschap
pelijke voorbereiding voor de Bijbelvertaling. Dit
wil echter niet zeggen, dat het niet ook uitgaven
heeft bezorgd, dio aan de hoogste eischcn voldoen.
Zeker behoort tot de goede de Jav. Bijb. vertaling
van derf Heer P. J a n s z eerst zendeling der
Doopsgezinde Zendingsvcrecniging in Japara, later
overgegaan in dienst van het Britsche Bijbelgenoot
schap. Zijn overzetting is het belangrijkste vertaal
werk, dat het Britsche Gen. voor Ned. Indië heeft
geleverd. Eerst had hij een proeve van zijn arbeid
aan het Ned. Bijb. Gen. aangeboden, dat dio door
een commissie deed onderzoeken: daar deze on
gunstig rapporteerde, ontving de Heer J a n s z een
afwijzend antwoord. Hij wendde zich toen tot het
B. B. B. G. dat, waarschijnlijk gedreven door de begeorto om ook op Java evenals elders op groote
schaal tc colporteeren, het werk van den Heer
J a n s z aannam. Bedenkingen door het Ned. Bijb.
Gen. daartegen ingébracht, mochten niet baten: in
1888 verscheen het Nieuwe, in 1892 hot Oude Tes
tament. Dat ze beter is dan die van G e r i c k o
wordt door sommigen beweerd, door anderen niet
minder krachtig ontkend. In elk geval zijn in een
nieuwe uitgaaf zoodanigo wijzigingen gebracht, dat
er algemeeno oppositie ontstond, en het Bestuur to
Londen besloot do eerste uitgave opnieuw verkrijg
baar to stellen. Inmiddels is een Commissie tot re-
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visie van den Javaansclien Bijbel benoemd; het B. B.
B. G. heeft beloofd wat deze Commissie goedkeurt te
zullen uitgeven. Dit zal dus de Jav. Bijbel worden.
In 1S76 gaf het B. B. B. G. een Bataksche ver
taling uit vau de hand van Dr. L. Nommensen
zendeling van het B. M. G. en in 1877 het N. T. in
het Sangirecsch, zooals liet op het eiland Tagoelandang gesproken wordt, vertaald door den zendeling
J. E. K e 11 i n g.
Voor de verspreiding van den Bijbel heeft het N.
B. G. in Indië zijn depots. Natuurlijk werken zende
lingen gaarne mede. Sommigen hunner hebben wel
een? gevraagd in de gelegenheid te worden gesteld
te colporteeren (Da mm er boer, Java-Comitc,
zie aldaar, en A lkcnin, _Ned. Zend Ver.zie aldaar)
en het N. B. <7". bewilligde daarin; maar na korten
tijd bleek steeds, dat deze werkmethode onder een
volk dat nog niet kan lezen, geen resultaten be
looft Anders het B. B. B. G., dat evenals over de geheele wereld ook in N. I. (op Java) zijn bezoldigden
colporteur heeft.
Hieronder volgt een lijst van de door het N. B. G.
in de talen van den N. I. Arch. uitgegeven Bijbels en
Bijb. leesboeken.
a) Maleiscli. 1) H. C. Klinkert de geheele
Bijbel met Lat. en Arab. letter, in verschillend e formaten, ook gedeelten afzonderlijk.
2) M. L e i d e k k e r, de geheele Bijbel met Lat.,
het N. T. ook met Arab. letter.
b) Javaansch 1) Dr. C. Gericke, de geheele
Bijbel.
2) W. H o e z o o, Zend. N. Z G. Bijb. leesboek.
c) Soendaneesch, S. Coolsma, Zend. N. Z. V.
de geheele Bijbel, met lat. letter, Lucas, Johannes
en Handelingen met Arab. letter.
d) Madoereesch, I) Drs. J. P. Esser en A. C.
V r e e d e, Evangeliën en Handelingen.
2) H. van der Spiegel, Zend. Java-Com.
Lucas en Philippenzen.
e) Bataksch, 1) Tobaasch dialect, Dr. H. Neubronner van der Tuuk, Scheppingsver
haal, Genesis, Exodus, Mattheus, Marcus, Lucas,
Johannes, Handelingen.
2) Angkolaaseh dialect, J. Dammerboer,
Zend. Java-Com. Marcus.
3) Karo-dialect, M. Joustra, oud-Zend. N. Z.
G., Bijb. leesboek; id. J. H. Noumann, Zend.
N. Z. G. Mattheus.
........
f) Dajaksch, Dr. A. Hardeland, Zend.
R. M. G. de geheele Bijbel.
g) Niasslsch, Dr. H. Sundormann, Zend.
R. M. G. de geheele bijbel, de Psalmen afzonderlijk,
Bijb. leesboek.
h) Makassaarsch, Dr. B. F. M a 11 h e s, het N. T.
in 2 deelen, bovendien alle boeken en die van het
O. T. afzonderlijk, Bijb. leesboek.
i) Boegineesch, door id., id., id.
j) Sangirecsch, Mej. Cl ara Steller, Jo
hannes, Handelingen.
k) Rottineeseh, Joh. Fanggidaei, Inl. leeraar, Lucas.
l) Masarete’sch (taal van de Z. K. van Boeroe),
K. Storm, Zend. U. Z. V., Mattheus.
m) Tobeloreesch, N. O. Halmahera, A. H u e t i n g, Zend. U. Z. V. Bijb. leesboek. '
~n) Galelareesch, N. O. Halmahera, M. J. van
Baarda, Zend. U. Z. V. Bijb. leesboek.
o) Bare’e, Midden-Celebes, Dr. N. A d r i a n i,
Bijb. leesboek.
p) Tontemboansch, Minahassa, Mevr. M. Adria n i-G u n n i n g, Bijb. leesboek.

q) Windcssisch, Noord-Nieuw Guinea, J. A. v a n
Balen, Zend. U. Z. V. Bijb. leesboek.
r) Men tawei’sch, A. Lelt, Zend. R. M. G. Marcus.
s) Soembaneesch, Ds. D. K. W i e 1 e n g a, Miss.
Prcd. Gercf. Kerken, Bijb. leesboek.
t) Tabaroesch, N. W. Halmahera, J. Fortgc ns,
Zend. U. Z. V. Bijb. leesboek.
Literatuur. Jaarversl. en Hand. der Alg. Vergad. v.
h. N. B. G. „Het N. B. G. in zijn aard en werkzaam
heid geschetst”, uitgave v. h. Gen. 1877. De „Ned.
Ind. Bijb. vertalingen” door S. Coolsma, in
de Macedoniër 1SS3, afl. S, 9, en 10. „Gedenkboek
v. h. N. B. G. 1814—1914”, door C. F. Gr on emeve r.
BIJBLAD OP HET STAATSBLAD VAN NED.INDIË.Ter\vïjl in het Staatsblad vanNed.-1ndië wor
den ópgenoinen alle algemeene verordeningen, en
deze daardoor verbindende kracht erlangen, bevat
het Bijblad eeno verzameling van ambtelijke voor
schriften, aanschrijvingen, circulaires, beslissingen
enz. van den Gouv.-Gen. en andere autoriteiten, die
het voor de ambtenaren in de eerste plaats, maar
vaak ook voor liet publiek van groot belang is tc loe
ren kennen. Aanvankelijk eene particuliere uitgave,
welke alleen in zoover een officieel karakter droeg,
dat het Bijblad geredigeerd werd door ambtenaren
van do Algemeene Secretarie, heeft thans, sedert liet
38e deel, de samenstelling geheel bij -dat bureau
plaats en wordt het uitgegeven bij de landsdrukkerij.
BIJDRAGE. Deze benaming, waarmede de uitkeeringen aan het moederland werden aangeduid,
welke in vroeger tijden uit de Ncderl. Indische geld
middelen werden verstrekt tot dekking van ’s Rijks
uitgaven, heeft als zoodanig nog slechts geschied
kundige beteckenis, daar dergelijko uitkeeringen
reeds sedert het jaar 1875 niet meer plaats vinden
en de bedoelde term in verjMlhd daarmede uit de
wetgeving is verdwenen./'
Terwijl in do eerste>ijüen na het herstel van het
Ned. gezag in Indië de inkomsten van Jrnlie bijna
geheel voor de kolonie werden aangewend, veran
derde dit allengs sedert 1830. Het linanciëcl be
stuur van V. d. Capellen was met een deiieit geëin
digd en de Java-oorlog had tot groote uitgaven ge
dwongen; om in een en ander te voorzien werden
leeningen gesloten, en ten einde de aflossing en rente
daarvan te verzekeren, werd gestreefd naar verhooging der productiviteit vair Java, waartoe ook het
cultuurstelsel moest dienen. Toen dit groote gelde
lijke voordeelen begon af tc werpen, werden de
eischen, aan Indië gesteld, steeds hooger en werd
veel meer aan het moederland uitgekeerd, dan tot
betaling van aflossing en rente noodig was. Op do
kolonie werden bij de wetten van 24 April 1830, ge
volgd door die van 11 Maart 1837, 27 Maart 1838 en
22 Dec. 1838 verschillende schulden gelegd, die zou
den zijn aangegaan ten behoeve van Ncd.-Indiü,
doch waarvan sommige voor geheel andere doelein
den waren gemaakt, o.a. ter betaling van België’s
aandeel in do Nederlandsche schuld, (lat gedurendo
den oorlog door dat land niet werd gekweten (zio
De Waal, Aan teek. over kol. politiek, II, hl. 139,
Staatk. en Staathuishk. jaarboekje 1860, bl. 224).
De renten van die schulden, tot een bedrag van
/ 9.800.000, werden jaarlijks als „vaste bijdrage”
van Indië aan Nederland uitgetrokken; eerst bij de
begrooting van 1865 werd door don Min. Betz met
die handelwijze gebroken. Te recht, daar een groot
gedeelte dier schuld niets met Indië te maken had en
Indië bovendien veel moer aan Nederland had opge-
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bracht, dan die schuld bedroeg, n.1. van 1831 tot en
toen het do stand der Indische goldmiddelen uitkeemet 1866 / 672.091.000. (Zio N. P. v. d. Berg, Debet
ring van bijdragen, ofschoon deze op do begrootin
of credit? 3o dr. Bat. 1885).
gen voor 1870 on 1877 nog waren uitgetrokkon, niet
Practisch verschil had dit echter voor Indië niet.
meer toe. Zelfs werd van de aan de Indische midde
Terwijl vóór die beslissing, nevens de vaste bijdrage,
len voor 1877 toegovoegde overschotten ƒ 5.043.365
nog het batig slot van den dienst van Indië’s remise- teruggenomen, om de begrooting over 1878 zonder
rekening jaarlijks aan het moederland werd uitgonadeelig saldo te doen sluiten. De begrooting over
keerd, werd ook daarna — althans zoolang men nog
1879 sloot met een deficit ; de bijdrage verscheen
voortging met toepassing van het derde lid van arti daarna slechts als memoriepost, d. w. z. dat daar
kel 59 (thans 61) der Grondwet, zooals dit luidde na
voor geen gelden werden aangewezen, maar de post
de herziening van 1848, d.i. tot 1 Januari 1867—alles,
toch ter wille van het beginsel, in de Comptabiliteit^- *
wat op den dienst word overgehouden, voor Neder wet opgenomen, werd uitgetrokken.
land beschikbaar gesteld, ton einde daaruit uitgaven
Daarna zijn herhaaldelijk pogingen aangewend
van het moederland (aanleg van spoorwegen enz.) te
om het vraagstuk der bijdrage bij do wet te rege
bestrijden. In beginsel werd door de Comptabili len. Daartoe strekte een voorstel van den Minister
teitswet, die het stelsel van „bijdragen tot dekking Van Bossc, aanvankelijk gedaan bij de begrooting
van ’s Rijks inkomsten” als vanzelfsprekend aan voor 1879, maar later gewijzigd bij afzonderlijk wets
nam door in artikel 4 voor te schrijven, dat zij op het
ontwerp ingediend (Hand. Staten-Gen. 1S7S/79
Ie Hoofdstuk van uitgaven zouden worden uitge no. 76). Het voorstel ging uit van het beginsel, dat
trokken, daarin weinig veranderd. Toch was er ver de som der bijdi’age zich moet regelen naar het be
schil. Vóór de invoering dier wet was do bijdrage do
drag, waarmede de Staatsbegrootiug kan gerekend
sluitpost van eene rekening, n.1. do remiso-rekoning;
wordon belast to zijn ten behoeve van Ned.-Indië.
daarna was zij do geraamde sluitpost van eene beDaartoe zou als restitutiepost eene som van 6 inillioen
grooting. Het bedrag nu, dat als bijdrage in de beworden uitgetrokken; na den dood van Van Bosse
grooting was opgenomen, had als zijnde een uitgaaf
werd dit bedrag door Van Rees op 4 inillioen ge
post, het karakter van een maximum; indien het ba bracht, onder do benaming„bijdrage aan de middelen
tig saldo der rekening feitelijk meer bedroeg, moest
tot dekking voor ’s Rijks uitgaven”. Dit ontwerp
over dat meordcre wederom bij de wot worden be kwam niet in behandeling. De Minister Van Goltstein
schikt. Dit kon ook ten voordeele van Indië geschie
diende een nieuw ontwerp in (Hand. St.-Gen.
den, zooals dan ook reeds in den tijd van de batig1879/80 no. 167), waarbij eene vaste bijdrage van 2
slot-politiek nog het geval is geweest. Doch dat was
inillioen (marino-onkosten) werd voorgestcld, en
toen nog uitzondering.
eene wisselende tot een maximum van 6 milhoen,
In de eerste plaats is de geraamde bijdrage tot en
voortkomende uit mogelijke overschotten, die dan
met het jaar 1875, ten volle uitgekeerd. Wel zijn de
voor de helft aan Nederland, voor de andere helft
uitkeoringen over 1868 en 1869 in verband met de
aan Indië zouden komen. Artikel 1 werd den lSdc-n
vermoedelijke uitkomsten der begrootingen ten tijde
Nov. 1880 verworpen, waarna hot W.O. werd inge
der uitkeeringen aanvankelijk niet tot de volle be trokken. Hetzelfde lot wedervoer een ontwerp door
dragen der ramingen geschied, maar hetgeen daar het kamerlid W. K. Van Dedem ingediend. In de
aan te kort kwam is later toch als verhooging der bij eerste redactie (Bijl. 18S3-S4-230) werd het zuivero
restitutie-stelsel voorgesteld; alle uitgaven op do
drage over 1872 het moederland ten goede gekomen.
Voorts zijn boven en behalve die „gewone” bijdra
Staatsbegrooting voor Ned.-Indië gedaan, zouden
gen, in verband mot hot zeer ruim vlooien der Indi moeten wordon teruggegeven; zoo zij niet konden
sche middelen in sommige jaren, nog buitengewone
worden berekend, dan na schatting. Geene uitkee
bijdragen aan het moederland uitgekeerd. In het ge ringen zouden overigens aan het moederland uit de
heel is sedert 1867 uitgekeerd: aan gewone bijdragen
Indische baten mogen worden gedaan behalve voor
rentebetaling en voor aflossing van Indische leenin/139.434.693, aan buitengewone / 36.423.177. Door
gcn. Later (2e Zitting 1S84/5, no. 62) werd door
sommigen wordt daarbij nog gerekend do/10.000.000,
welke in 1873 aan de Nedcrlandschc Handelsmaat hem voorgestcld de vaste bijdrage voorloopig d.w.z.
zoolang het bedrag daarvan nog niet was berekend
schappij zijn terugbetaald, benevefis de telken jaro
en wottelijk vastgestold, op 4 millioon te bepalen.
daarop verschuldigde rento^'
Hot ontwerp word verworpen in de vergadering
1 ntusschen heeft reeds de&tijds deze practyk geeno
van 21 Mei 18S5. Een ontwerp door den Min.
onverdeelde instemming ontmoet. By do begroeting
Sprengor Van Eijk ingediend (1SS7/8 no. 75) bleef in
voor 1870 deed de Minister do Waal eene poging om
verband met do toenmalige grondwetsherziening
de gewone bijdrage te bepalen op / 10.000.000, mot
de bedoeling om haar allengs to verminderen tot zoo buiten behandeling. Daarbij werd voorgesteld een
som van 4 millioen als vaste bijdrage uit to trekken;
danig bedrag, als noodig kon gerekend worden om
pver eventueclo overschotten op de Ind. diensten
aan het Rijk terug to betalen de uitgaven, welke hot
zou bij de wet ten bate van Ned.-Indië worden be
in het betrokken jaar voor Indië doen zou. Hot
schikt. Vorvolgons deed do heer van Dedem, minis
overschot zou dan hoofdzakelijk voor do kolonie
ter geworden, nog eene poging om een beslissing ui£
worden bestemd. Een ainondoment werdcchtor aan
genomen, dat do strekking had om hot karaktor der
te lokken door in hot door hom ingediond wetsont
werp tot wijziging dor Comptabiliteitswet (Gedr. St.i
bijdrage als sluitpost der begrooting to handhaven.
1891—1892—194), mot intrekking van de over bij
Bij do toenemende eischcn, die een betor bestuur in
Indië — later ook de oorlog in Atjeh — aan do finan dragen handclondo artikelen 4 on 2S, do bepaling op
to nomon, dat op de begrooting van Indië zouden
ciën der kolonie stelden, moest men reeds in 1873,
worden uitgotrokken vergoedingen aan hot Rijk
om een sluitpost, die toch op ongeveer ƒ 10 millioon
werd uitgetrokkon, op do begrooting te brengen, aan
voor uitgaven in hot belang van Ncd.-Indië, welke
de Indische middelen gelden, van vroegoro diensten
ton lasto dor Staatsbegrooting komen. Hij trad ech
beschikbaar, toevoegen /( 1.880.000); ovenzoo in
ter af vóór do mondelinge behandeling en daar zijn
1874 (/2.420.000) en 1875 (/3.070.000). Ook in do
opvolger, do minister Borgsma, het ongowonscht
daarop eerstvolgondo jaren is zulks geschied, dooh
aehtto hot onderworp, waarovor zoo veol verschil
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van gevoelen bestond, aan de overige wijzigingen
der comptabiliteitswet vast te knoopen, nam hij
evenbedoeld voorstel terug. Zoo bleef het vraag
stuk ook bij de wet van 13 Juli 1895 (Ncd. Stb.
no. 126, Ind. Stb. no. 191) nog onopgelost.
Ten slotte is die oplossing, met afwijking van alle
vroegere voorstellen, gevonden in de wet van 29 Juni
1903(Ned.Stb. no. 172, Ind. Stb. no. 315), waarbij de
artikelen 4 en 28 der C. W. zonder meer zijn ingetrok
ken. De minister Cremer, die den lieer Borgsma op
volgde, was n.L van meening dat het ook in verband
met de vroeger door de Nederlandsche schatkist ge
noten Indische millioenen, geen aanbeveling ver
diende Indië, naast de bijzondere restitutieposten,
nog te belasten meteene vaste bijdrage aan ’s Rijks
middelen ter vergoeding van hetgeen aan algemcenc
uitgaven ten laste der Staatsbegroting geacht
mocht worden in het belang van Indië te strekken.
Zijns inziens behoorde Nederland dc aan zijne posi
tie als koloniale mogendheid verbonden kosten zelf
te dragen. Evenmin achtte hij het noodig of gowenschtin de wet te doen uitkomen, dat de Indische
geldmiddelen slechts ten bate van Indië mogen wor
den besteed. Het door hem ingediende wetsontwerp
(Gcdr. St. 1899—1900, 177) bepaalde zich daarom
tot sanctioneering van den beslaanden toestand,
door intrekking van de over de bijdragen handelende
artikelen. Dat ontwerp, door den min. van Asch
van Wijck gehandhaafd, werd vervolgens door diens
opvolger Idenburg overgenomen en in de StatenGeneraal verdedigd.
Bij de schriftelijko en mondelinge gedachtenwisseling met de Tweede Kamer is voorts nog het
vraagstuk van eene afrekening tusschen Nederland
en Indië ter zake van in vroeger tijden van Indië genoten millioenen ter sprake gekomen. Door verwerping op 13 Maart 1903 van eene motie-Van Kol,
strekkende om de rente en aflossing der in 1883 en
1898 ten behoeve van Indië aangegane leeningen ten
laste van het moederland te brengen, sprak de
Tweede Kamer zich tegen zoodanige afrekening uit.
Dit vraagstuk heeft destijds tot eene reeks van artikelen in de periodieke literatuur aanleiding gegeven.

De totstandkoming der wet van 29 Juni 1903 had
uit den aard der zaak tengevolge dat de hooger be
doelde memoriepost sedert niet meer op de Indische
begrooting voorkomt, terwijl daarmede tevens het
denkbeeld van een algemeenen restitutiepost van do
baan is.
Zie: Van Bevervoorden tot Oldemeule. Bijdrago/:
tot de geschicdonie der Nedcrlandsch-Indische fnC.-'
nanciën. 1900. — Kiclstra. De Financiën van Ned.rA'
Indië. 1904. — Gids Aug, 1899 cn Nov. 1902. Onzo^*
Eeuw. 1903 I. —Indische Gids 1900, 1901 1902 en
1903. — Bijl. B der M. v. T. Begr. voor 1895. — De
\
gedrukte stukken en beraadslagingen over de ge/
noemde wet van 29 Juni 1903.
BYEN. Zie ZWIJNEN.
BIJENETER. De bijeneters (Meropidue) zijn nauw
verwant aan de ijsvogels. Zij zijn slanker van vorm
en hebben een gebogen snavel. In kleurenpracht
doen zij voor de ijsvogels niet onder. Merops phiJippinus van de groote Soenda-eilanden is groen
met blauwen staart en roodbruine keel. De maleisehe
naam van deze soort is birrik-birrik of bcrrickberriek en sesapie lant, in het Javaanse!) selirik.
M. sumatranus is eveneens groen 'met blauwen
staart, doch kop en rug zijn bruin en de keel blauw.
Bij deze soorten zijn de middelste staartvederen
verlengd; dit is niet het geval bij Mclitlophayus
lesdienaulli, hoofdzakelijk groen, met gele zwart
omzoomde keel en roodbruinen kop en rug. Twee
groote soorten hebben groote breede vederen onder
den snavel. Nyctiornis amicla van Sumatra en Bor! neo .is groen met roode keel, roseacfitïg~paars aan
, den kop, blauw rond den snavel en geel onderaan
j den staart. Meropo'ion forsleni van Celebes is op den
; rug zwartbruin, staart bruin, vleugels en middelste
staart pennen groen, voorhoofd en keel blauw.’
<• f'
'
BIJSLAG. Aldus werd genoemd de vergoeding,
i '*
welke de bevolking, ingedeeld bij do verplichte Gouv.
koffic-cultuur, ontving voor werkzaamheden te ver
j richten gedurende den tijd, dat de jonge hoornen
1 nog gcene vruchten afwierpen. Zio KOFFIE-CUL< TUUR.
I

i

c.
CACAO (Mal. tjoklat). Ontleend aan het Spaansche cacao, dat afkomstig is van het Mexicaansche
cacaua.
De gebruikelijke naam voor het zaad van TIicqbroma Cacao, L., een oorspronkelijk in tropisch Amerika thuisbehoorendc boomsoort, uit de familie
der SUrculiaccaOnze oudste kennis van de cacao
dateert van na de verovering van Mexico (1528)
door Fernandez Cortez, die uitvoerig belicht over
den cacaoboom („cacaguata”) en over zijn over
oude cultuur daar te lande. Lang vóór de komst
der Spanjaarden was de eacaoplant in Amerika
reeds algemeen verspreid, zoodat haar speciaal
vaderland niet meer met zekerheid is op te geven.
De kustlanden der Caraïbische-Zee leveren tot op
heden nog de meest geschatte cacaomcrken.
Thcobroma Cacao is een boom, die in gekweekten
staat een stamhoogte van 5—8 M. bereikt. De vol

wassen bladeren zijn groot en langwerpig, met. a-m
den top een lange druppelpunt; in hun jeugd zijn
ze gedachtig-wit of rosé gekleurd en hangen op een
typische wijze aan de uiteinden der takken. J)o
kleine bloemen ontwikkelen zich in bundels bijeen,
aan oud hout, uit rustende axillairc knoppen, die de
schors doorbreken en zijn caulifloor of ramifloor, al
naarmate zij uit den stam of uit meerjarige dikke
takken te voorschijn t reden. De groote vruchten, die
in vcrschen toestand geel of rood zijn, bevatten
20—40 zaden, die in vijf rijen aan een stevige niiddenlamel hangen en in een zoet, slijmachtig vrucht moes zijn ingebed.
De gekweekte variëteiten kunnen verdeeld worden
in Criollo (cróole of in heemsch) en Forastero (vreemd).
Behalve in Amerika wordt de cacaocultuur ook
uitgeoefend in de tropische landen van Azië, Afrika
en Australië.

CACAO—CAESALPINIA CORIARIA.
Omstreeks 1560 is de cacao door de Spanjaarden
op Celcbes ingevoerd en naar alle waarschijnlijkheid
stamden die eerste planten van Venezuela-criollo
af. Later werd hij naar de Mohikken overgebracht
en eerst in de tweede helft der 18dc eeuw begon men
de cultuur ervan op Java cn op Ccylon.
De- zg. Java-criollo is afkomstig van de oor
spronkelijke, in de 16de eeuw in Ned.-Indië inge
voerde planten en gekarakteriseerd door roodc
vruchten, met ronde zaden en witte zaadlobben. In
1886 importeerde de onderneming Djati Roenggo
(Res. Semarang) een exemplaar Forastero-eacao
{cündeamor-variët eit) uit Venezuela, met Jdeinegcle
vruchten, platte zaden en donker violette zaadlob
ben. De nakomelingen van die Forastero-cundeamor
hebben zich gekruist met Java-criollo en de daaruit
ontstane bastaard staat bekend onder den naam
Djati Roenggo-hybride, naar de onderneming, van
waar zij afkomstig is. De variabiliteit van deze Dj.
R.-hybride is zeer groot en uit zich door velerlei
verscheidenheid in vorm en kleur der vruchten en
zaden. De kwaliteit van het product der Java-criollo
is aanzienlijk beter dan die der Dj. R.-hybride,
daartegenover is deze laatste een veel sterkere cul
tuurplant en uit hoofde daarvan wordt zij tegen
woordig veelvuldig aangeplant.
De cenige soort, welke in Ned.-Indië wordt gecult iveerd, is Theobroma Cacao, L.; met Theobroma
pentagona, Bern.worden proeven genomen,terwijl de
berichten over liet voorkomen van Th. bicolor,
Humb. et Bonpl. op Java onjuist zijn.
De vermenigvuldiging van de cacao geschiedt
op Java meestal door zaad, ofschoon ook werk ge
maakt wordt van het verenten, waarbij de Dj. R. hy
bride goede diensten bewijst als onderstam.
De zaden worden op zaaibedden, welke bedekt
uit gelegd of wel, wal met T oog op het uit plan
ten gemakkelijker is, in met aarde gevulde mandjes.1
Ongeveer 14 dagen na het uitzaaien zijn ze ont
kiemd. Wanneer de kiemplantjes een paar blaadjes
ontwikkeld hebben, brengt men zo op kweekbedden
over. Indien de jonge planten ongeveer 30 c.M. hoog
zijn, kan men ze — in den regentijd — naar hun
blijvende standplaats op een ouderlingen afstand
van
- 4.5 M. overbrengen. Door systematisch
snoeien zorgt men, dat do hoornen beneden be
hoorlijk primaire takken gemaakt hebben, alvorens
men ze laat doorgroeien.
De cacaotuinen zijn op Java aangelegd met schaduwboomen, die tevens uls windbrekers dienst doen
en daarvoor komen o.a. Lv.ucac.na g'.auca, B'h. (lamtoro), Dcguelia microphylla, Val. en Caesalpinia
dusyrachis, Miq. in aanmerking.
De tuinen moet men zorgvuldig schoon houden,
terwijl het raadzaam is, geregeld de zwarte afge
storven vruchten te verzamelen en te verbranden.
Do rijpe vrucht en worden, na geoogst I e zijn, door
midden gebroken waarna men do zaden om do
cacao de door den handel gewonschte eigenschappen
te geven op hoopen of in tobben een gistingsproces
Iaat doormaken, waarbij uit het vrucht moes onder
vrij sterke temporatuursverhooging (tol 50°) rijke
lijk koolzuurgas en alkohol ontstaan. Na twee
dagen wascht men de zaden af en Iaat ze nogmaals
24 uren op hoopen liggen, waarna ze uit gespreid cn
in de zon of in drooghuizen gedroogd worden.
De kleur voor den handel moet uitwendig zijn als
die van amandelen, inwendig donkordor. Als inen
de gedroogde zaden knijpt, springen zo in tal van
stukken uiteen.
Behalve een grootc hoeveolheid vet (45—55 %),
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dat cacaoboter heet, is theobromine (1.5 %) een
belangrijk bestanddeel.
De cacaocultuur in Ned.-Indië, die hoofdzakelijk
in Midden-Java wordt uitgeoefend, is van geen bij—
zoficlcr grootc'Beteekenis en de voornaamste reden,
die een meerdere uitbreiding in den weg staat, moet
gezocht worden in de tallooze ziekten en plagen,
waaraan deze cultuurplant (en vooral de Java-criol
lo) in onze O. I. Koloniën is blootgesteld.
Do Java-cacao neemt als markt product een specia
le plaats in; zij representeert namelijk cenigermate een fancy-artikel, wegens haar mooie, licht
bruine kleur.
Do uitvoer van cacao uit Java bedroeg geduren
de de laatste jaren circa 2 a 21/., millioen K.G. Am
sterdam behoort onder de voornaamste Europeesche
fnarkt plaatsen voor den cacaohandel, waar hoofd
zakelijk het product uit de Nederlandschc O. en W.
Indische bezittingen ter markt komt. •>
In 1828 gelukte het aan den Hollandschen fa
brikant C. J. van Houten een mothode te vinden,
om de cacaoboonen van hun ovorlollig vetgehalte te
bevrijden en het overblijvende tot een cacaopoeder
te verwerken, dat (door toevoeging van potasch)
zoogenaamd oplosbaar was (d. w. z. zich voortreffe
lijk laat suspendeeren) cn geschikt is voor de berei- .
ding van dranken.
Het uitgoperste vet, de cacaoboter, vormt een
belangrijk bijproduct van de cacaopoeder-fabricatie.
Voor cacaoboter is Amsterdam de voornaamste
wereldmarkt.
CACHELOT. Zie POTVISCH.
CAERDEN (PAULUS VAN) Hij was kapitein op
een der schepen,die in 1599 onder Pieter Both naar
O.-Indië zeilden, raakte echter van hem af, kwam
met do Nederland en de Vereenigde Landen 6 Aug.
1600 op do reede van Bantam, vanwaar hij naar
Priaman, Tikoc, Pasaman, cn Atjch verzeilde om
peper te laden. Op laatstgenoemde plaats verloste hij
Frodcrik Houtman uit zijn gevangenis, waarna hij
over Bantam repatrieerde. Na in 1603 nog met een
vloot in Indië te zijn geweest, werd hij in 1606 door
bewindhebberon naar Mozambique gezonden, om
het op do Portugcozen to veroveren, waarin hij niet
slaagde. Hij tastte hen ook te Goa, Calicoet cn Punto
Gale op Ceilon aan, doch eveneens zonder succes. Hij
veroverde echter het eiland Makianin de Molukken
op do Portugeezcn (1609). 1 Juni 1610 werd hij tot
Gouverneur der Molukken aangcsteld, waar hij tot
in 1011 het bestuur heeft gevoerd. Hij werd tweemaal
door do Spanjaarden gevangen genomen, doch beido
koeren spoedig tegen andere krijgsgevangenen uitge
wisseld.
CAESALPINIA BONDUCELLA Flem., fam. Lcguminosae-Gaesalpineav. Kalitji, Kelitji (mal.), Matahiang, (soend.), Tonglocr, Tingloer (jav.), Meroonggi, Kcotcok.Klimmende, sterk gedoomde hees
ter, vooral nabij de zee voorkomend en in paggers
aangeplant. De zaden, dio in vorm en grootte op
grijzo knikkers gelijken, worden als geneesmiddel
gebruikt togen malaria en als wormdrijvend middel.
In Britsch Indië, waar zo trouwens in do Pharmacopeo zijn opgenomen, worden ze nickernuts, fevernuts, of poorman's quinine gonoemd. Ze bovatton
con bittorstof cn een weinig alkaloïde. Ook do bladoron worden als zoodanig gebruikt. Do zaden zijn
con speelgoed voor kinderen.
CAESALPINIA CORIARIA WiUd. fam. Lcguminosae-Caesal'pineae. Dewi (Mal.), con kleine, niet
gest okelde boom, afkomstig uit Amerika, waar do
plant om hot looistofgohalto van do peulen veel ge
28
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CAESALPINIA CORIARIA—CALOPHYLLUM INOPIÏYLLUM.

kweekt wordt onder den naam van DIVI-DIVI
(zie aldaar). De peulen worden op Java door de
medicijnhandclaars verkocht.
CAESALPINIA PULCHERRIMA Sw., fam. Legumtnosae-Caesalpineae. Boenga tjina (mal.), Boenga
merak (mal.) Ivembang merakan (jav.), Merakmerakan (jav.). Heester, vermoedclijk uit Amerika
afkomstig, vaak aangeplant wegens de fraaie plui
men van roodo of gele bloemen.
CAESALPINIA SAPPAN L., fam. LeguminosaeCacsalpineac. Sctjang (jav. en soend.); Sepang,
(mal.). Een kleine boom of heester, in tropisch Azië
algemeen voorkomend. In Indië ook gekweekt, zoo
wel ter wille van het roode verfhout (sapan-hout),
als om het sierlijk loof en de fraaie bloemen, en in
dat geval meest als heg. Een afkooksel van het hout
(gew. k a j o o sampang) dient om katoen,
zijde en garens rood te verven, waarbij om het ver
schieten den kleur te voorkomen, dit met gomlak
wordt gemengd. Met een aftreksel van de schors
wordt te Ambon de sagoewéer gekleurd. Het harde
hout wordt Öók wel voor nagels in meubelen,
vaartuigen enz. gebezigd. Het is ook een inlandsche medicijn. De bladeren bevatten een aetherische
olie.
CAJANUS INDICUS Spr., fam. LcguminosaePapilionatae. Katjang bale, Katjang goede (jav.),
Katjang iris (mal.). Een halfheestcr, die in alle tro
pische streken verbouwd w'ordt wegens de eetbare
boontjes. De bladeren zijn soms een volksgenees
middel.
£AKA. Zie SJAKA.
CALAMUS ACIDUS Becc., Fam. Palmae. Rotan
asem (mal., mol.). Een niet klimmende rotansoort
van Zuid-Celcbes en Boeton, waarvan deeenigszins
sappige vruchten gegeten worden.
CALAMUS ALBUS Pers., fam. Palmae. Rotan
poetih (mal., mol.), een groote, hoog klimmende ro
tansoort van de Molukken, die vooral als bindrotan
gebruikt w'ordt.
CALAMUS ASPERRIMUS BI., fam. Palmae. Ro
tan loemoes (mal.), Howe leuleus (soend.). Een ro
tansoort, die op de Westjavaansche bergen aange
troffen wordt en doorgaat voor een van de beste javaansche soorten. Het is een goed splijtbare bind
rotan waarvan men in de buurt van Buitenzorg
vischfuiken maakt.
-----XX
f/ CALAMUS CAESIUS BI., fam. Palmae. Rotan
// ^Sëgar, Rotan sega (mal.), Rotan taman, (borneo).
, -—■■-Een hoog-klimmende nogal slanke rotan, die voordo
‘
beste van alle soorten doorgaat, en reeds op vele
plaatsen niet meer in het wild voorkomt. Zoowel in
de Lampongs als op Bomeo w'ordt deze soort in het
groot aangeplant op niet te di-ogen grond, vooral door
in het bosch paden te kappen en de jonge planten op
afstanden van 6—8 M. uit te zotten. De jonge plan
ten krijgt men uit zaden, die eerst gew'eekt worden
en dan op kweekbedden uitgezaaid worden tot ze na
een paar maanden voldoende groot zijn geworden
om ze in het bosch uit te zetten. Na 15 jaar heeft een
stoel ongeveer 50 klimmende stengels en geeft dan
de volle productie, zijnde 2 picol rotan ter waarde
van / 20. Als glansrotan en halfglansrolan wordt
deze soort in groote hoeveelheden van Sumatra en
Borneo uitgevoerd. Het is een buigzame, goed splijt
bare soort, die in Europa vooral voor het vlechten
van stoelzittingen gebruikt wordt, in Indië voor het
maken van rotanmatten en voor ander vlechtwerk,
o.a. sigarenkokers. Vooral het vlechtwerk van Bor
neo ia beroemd.
CALAMUS HETEROIDEUS BI., fam. Palmae.

1

Howe korod, (soend.). Waarschijnlijk dc meest al
gemeen voorkomende rotansoort van Java, een
veel gebruikte bindrotan, die op een hoogte van
600—1500 M. boven zee groeit. Deze soort wordt
ook veel gebruikt voor het maken van goedkoop©
stoelen.
CALAMUS JAVENSIS BI., fam. Palmae. Rotan
mandji, Rotan lilin(MAL.), Een seer variabele dunne
klimrotan, die in het lagere bergland van West-Java
veel voorkomt, ook op Sumatra en Bomeo. Wordt —
vooral veel gebruikt om te binden, voor het vlech
ten van manden en matten enz.
CALAMUS MANAU Miq., fam. Palmae. Rotan
manau (mai,.). De grootste en dikste onder de rotan
soorten. De stengels worden vaak een arm dik, en
men gebruikt ze o.a: veel voor hangbruggen. Deze
soort bevat een grooto hoeveelheid water, dat eruit
vloeit als men een stuk van een stengel afkapt. Do
botanische naam schijnt een verzamelnaam te zijn
voor meerdere soorten. Men maakt van R. manau
ook stokken. Komt alleen op-Sumatra voor.
CALAMUS OPTIMUS Becc., fam. Palmae. Rotan
beejoeng (mal.). Een slanke hoogklimmende rotan
soort van Borneo, een van de beste soorten van < cn
handel, die men in 1915 begonnen is in Bovcn-Ki; j.m
in het groot aan te planten. In Europa gebruikt men
deze soort vooral voor het maken van lange zv. > - ;
stokken, en voorts om breede strooken vlecht rR-r,
te verkrijgen, waarvoor C. caesius te dun is.
CALAMUS SCIPIONUM Lour., fam. Palmae. Ro
tan semamboe (mal.). Een in den archipel zeer ver
breide, zoowel op laag als op hoog terrein groeiende
buitengewoon groote klimmende rotan, waarvan do
niet zuiver ronde stengels onder den naam „Mulacca
canea” in den handel komen en bijna alleen voor
zweepstokken gebruikt worden.
CALAMUS TRACHYCOLEUS Becc., fam. Palmae.
Rotan irit (borneo). Een uitmuntende rotansoort
van Borneo, die thans evenals de Rotan taman door
do bevolking aangcplant wordt. Het is een glans
rotan, die van Bandjermasin melden Rotan taman
tezamen wordt uilgevoerd en voor dezelfde do< loinden als deze laatste gebruikt wordt.
CALLICARPA CANA L., fam. Vcricnaccac. K .toempang, (soend.) Boomheesler van Java,ook el
ders in den Maleischen archipel, b.v. opTimor, voor"komend. De naam Katoempang wordt ook gegeven
aan G. 'pedunculala Br. en misschien aan nog meer
dere soorten. De bladeren worden, gelijk die van
andere soorten van dit geslacht, als inlandsch genees
middel aangewend.
' .
CALOPHYLLUM, Binlangoér, Bintangor, Bintangce. Algemeone naam voor verschillende soorten van
Calophyllum uit de familie der Gulliferae, welke op
do meeste eilanden van den Archipel voorkomen,
voorul aan de kuststreken. Hel hout is lichtbruin of
roodachtig en daarom zoowel voor huishouw als voor
de masten der prauwen gezocht. Sommige soorten
zijn fraai gevlamd en daarom ook voor meubelen
geschikt. Li enkele streken van het Oosten van
Borneo heefteen Calophyllumsoortin het bosch zoo
zeer de overhand dat een dergelijk woud den naam
draagt van „Oelan Bintangor”.
CALOPHYLLUM INOPHYLLUM L., fam. Guttiferae. Bintangor laoet (mal.), Kapot rat ja (mal., mol),
Njnmploeng (mal., jav., soend.), Penuga (mal.).
Boom, verspreid van Oosl-Afrika over Zuid-Azië tot
Australië en Polynesië, in den Archipel vooral in do
nabijheid van lietstrand voorkomend.In verhouding
tot de hoogte is de stam opvallend dik, en vooral ge
kenmerkt door de kromme, ordeloos verdeelde tak-
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CALOPHYLLUM INOPHYLLUM—CANDIDAAT-AMBTENAREN.
ken,die zeer laag bij den voet van den boom ingeplant
zijn. De aan beide zijden glimmende bladeren vallen
op door hun fijne nervatuur, die bijna loodrecht op
den hoofdnerf staat. De fraaie witte bloemen met
veel meeldraden leveren do „sari njamploeng” van
de doekoens, een lichtbruin poeder dat bijna uitslui
tend uit de gedroogde helmknoppen bestaat. De
vrucht is een eenzadige steenvrucht. Uit het zaad
perst men een eenigszins vergiftige, groene vette olio
die onder den naam van Minjak penaga of Lenga
Njamploeng in de inlandsche geneeskunde als mid
del tegen schurft en andere huidziekten gebruikt
wordt. Deze olie vormt in Britsch Indië als „Indian
laurelnutoil” een handelsartikel. De gele hars, dio
in kleine hoeveelheden als balsem uit de schors naar
buiten vloeit, is bekend als de Oostindische „Tacamahaca”. Ze is geelgroen van kleur, heeft een eigen
aardige smaak en reuk, en werkt purgeerend en
braak verwekkend. De bast is een inlandsch genees
middel. Het hout is zeer duurzaam, sterk en fraai
gevlamd, maar wordt nog betrekkelijk weinig ge
bruikt.
CALOTROPIS GIGANTEA R., Br. fam. Asclepiadareae. Badceri (soend.), Bidoeii (mal.), Widceri
(jav.). Heester, die in alle tropische streken gekweekt
of verwilderd voorkomt en opvalt door de lila-blauwe
eigenaardig gevormde bloemen en de grooteaando
onderzijde witviltigc bladeren. De zaden hebben een
fijne zijdeachtigc haarkuif, die wel als plantenzijdo
gebruikt wordt. Uit de schors is een zeer goede vezel
te bereiden, die na bleeken een zuiverwitte, zachte
stof levert. Deze vezel is ook voor papierbereiding’
te gebruiken. Het melksap van deze plant en ook do
bladeren zijn een bekend inlandsch geneesmiddel
tegen vele kwalen. De melksap-bcvattendc wortel is
vooral in Britsch Indië onder den naam van Radix
Miniaria als geneesmiddel bekend.
CAMPÉCHE-HOUT. Zie HAEMATOXYLON.
CAMPHUYS (JOANNES). Couvemcur-Generaal
van Ned.-Tndië. Gcb. te Haarlem J.S Juli 1G34, ging
hij, na eerst leerling bij een zilversmid te Amsterdam
te zijn geweest, in 1054 als assistent in dienstdor
O.-I. Cie. naar Indië, doorliep daar verscheidene
lagere betrekkingen, tot hij in 1070 opperkoopman,
in 1071, 1073 en 1075 opperhoofd in Japan werd. In
de daartusschcn liggende jaron was hij lid in den
Raad v. Justitie te Batavia, in 1077 secretaris der
Hooge Regeering en president van het college van
weesmeesters, in 1078 Raad extra-ordirair en in
1081 Raad ordinair van Ned.-Indië. Na den dood
van Speelman werd hij 11 Jan. 1084 door den Raad
v. Indië tot provisioneel Gouv.-Gcn. gekozen, naar
men zegt, omdat eonigo andere leden, bcgccrig zelf
dat ambt te verwerven, op hem stemden die, raar zij
meenden, niet in aanmerking kwam. Zijne verhou
ding tegenover den Raad was dan ook ge ruimen tijd
niet van de beste, zoo zelfs, dat hij de zittingen niet
meer bij woonde, rnapr de besluiten van den Raad
niet uitvoerde, wanneer hij het daarmede niet eens
was. Den 17den Dcc. 1090 werd hij op herhaald ver
zoek ontslagen en legde zijne betrekking 24 Sept.
1091 neder; hij bleef op zijne buitenplaats bij Bata
via wonen, waar hij 18 Juli 1095 overleed. Zijn be
stuur werdgekenmerkt door belangrijke gebeur
tenissen; wij vermelden slechts den opstand van
Soerapati op Java, hot tractaat met Bantam van 17
April 1084 on de vestiging der Engclschen te Bcnkoelen. Door hem werd ccnc belangrijke memorie
over Jakatra geschreven, die to vinden is bij Valentijn, Oud en Nieuw O.-I., IV. hl. 421 vlg..'
CANANGIUM ODORATUM Baill. (Caianga odo-

435

rata Hk. f. & Th.), fam. Anonactas.. Kananga (jav.,
soend.), Kembang kananga of K. kenanga (jav.),
Wongsa (soend., jav.). Zeer hooge boom, verspreid
van Achter-Indië tot de Philippynen, Australië en
Polynesië en veel gekweekt. Vooral bekend om do
bijzonder-wolriekendc bloemen, die op bijna alle
inlandsche markten te koop zijn. Ze worden in het
haar gestoken, tusschen klceren gelegd, en bij wijze
van offerande op de vereerde plaatsen neergelegd.
Op Java maakt men er de bekende Cananga-olie uit
(lisah kenanga), dio ook wel uitgevoerd wordt. Die
van de Philippijnen is het hoofdbestanddeel van do
Ylang-ylang. Het hout is niet bruikbaar. Van de
opgerolde bast worden in do Minahasa bergplaatsen
voor vischnetten gemaakt. Dö bast is daar ook een
geneesmiddel.
CANARIUM COMMUNE L. fam. Barseraceae.
Kanari (mal., soend.), Kenari (jav.) en een groot
aantal andcro inlandsche namen. Groote fraaie boom,
die in den Archipel vooral als alleeboom gebruikt
wordt, op Java niet in het wild groeiend, echter wel
wild in de meeste andere deelcn van Nederlandsch
Indië. Het hout schijnt geen bijzondere waarde to
hebben. Hoofdprodukt van den boom zijn de olie
rijke zaden, de z.g. kanaripitlen, die ten getale van
1—3 in een olijfvormigc steenvrucht opgesloten zijn.
Ze worden rauw gegeten en smaken dan als walno
ten. Vooral in Arabon worden ze, op velschillende
wijze toebereid, o. a. met sago tot koekjes gebakken
(bagea). Ook de olie uit de zaden wordt wel ge
bruikt. Door insnijdingen in den stambast verkrijgt
men een harsachtige stof (getah kenari), die in de
apotheek bekend is als Elemi.
Ook andere soorten van Canarium worden Kana
ri genoemd, vaak met een bijvoeging van Oetan of
iets dergelijks. Van velen worden de vruchten
bruikt en de hars als wierook gebrand,
cfl/' - .>
CANARIUM EUPTERON Miq. fam. Burseraceae.. c * - ' '
Kajoe kapoer (sum. w. k.), Lagam (midd. sum.).
Hooge boom mot duurzaam hout. Bij het oruhakken vloeit uit het hout een balsem, die vuilwit tot
roodaehtig van kleur is en de reuk heeft van terpentijnhoudcnde copaiva-balsem. Behalve voor verlich
ting dient deze balsem (minjak lagam
genees
middel.
• 4
CANARIUM MICROCARPUM Willd. fam. Bur-c. y ■ -Cc* ,/•'*
aeraceae. Kanari minjak (mal. amb.), Kajoe rasa- . -y
' Cc ■■
mala. Waarschijnlijk van deze soort afkomstig is
een reukhout van de Molukkcn en Nieuw-Guinea,
dat nis Kajoe rasamala inden handel komt (niet to
verwarren met het hout van ALTINGIA, zie al
daar). Hot wordt gewonnen uit het wortelhoutjen
geeft bij verbranden den geur vanj Storax. De za
den van deze boom bevatton een groote hoeveel
■

heid olie. £ £*&£*>*** Ctftt £ C
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CANAVALIA* ENS1FORMIS D. C. fam. Leguminosae-Papilionatae. Katjang parang (mal.). Een veel * ,. , \ .
voorkomende klimplant, vooral aan den zeekant,
7 'j
waarvan de zwaardvormige peul met een parang
vergeleken wordt. Van de variëteit virosa worden
do jonge, bladen en peulen gegeten (Katjang hantoe).
De plant wordt in onze koloniën meer en meer als
groeno bemestor aangeplant en heeft ouk misschien
als tweede gewas een toekomst.
■; • / j
CANDIDAAT-AMBTENAREN. Sinds by hul.
Stb. 1903 no. 348 een candidaat-ambtenaarschap
werd ingestcld voorden Indischen administratie ven
dienst — met het gevolg, dat alleen zij, dio als cand.
N.-I. ambt. waren aangewezen, de examens voor den
administratieven dienst konden afleggen en daar
door benoembaarheid verwerven—,is deze instelling
fi *

rï
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toegepast op een telkens ruimer kring van betrek
kingen. Wel was reeds in 1895 (Ind. Stb. 135) zulk
een candidaat-nmbtenaarschap voor Chincesche za
ken voorafgegaan,-doch dit had tot 1903 geen na
volging gevonden. Thans echter kreeg men een candidaal-ambtenaarschap voor den dienst bij het
Indische boschwezen, (Ind. Stb. 1906 no. 357: c.
houtvester voor den Ind. dienst), voor den consulairen dienst (Ned. Stb. 1906 no. 215: c. consulair
ambtenaar), voor den diplomatieken en consulairen
tolkendienst (Ned. Stb. 1909 no. 26S en 1910 no.
.
156), voor den dienst als inlandsch bestuursambte
naar op Java en Madoera (Ind. Stb. 1914 no. 52:
c. inlandsch bestuursambtenaar) en voor den dienst
nis gezaghebber in N.-Indië (Ind. Stb. 1914no. 502:
c. gezaghebber; zie GEZAGHEBBER). Het candidaat-ambtenaarschap voor den Indischcn administratieven dienst zelf wordt thans behecrscht door
bepalingen van 1907 (Ind. Stb. 230), zooals sedert
gewijzigd; dat voor den inlandschen bestuursdienst
mist het exclusieve karakter, dat de overige be
zitten.
CANNA INDICA L. fam. Canna-ccae. Kembang
gedang (jav.), Sebch (mal., soexd.). Tasbeh
(soend.). Een bekende sierplant met roodo of gele
bloemen, het z.g. „Indische bloemrict”. Dc harde
zaden worden gebezigd voor bidkransen.
CANNABIS SATIVA L. var. indica. fam. Moraceae. Hooge kruidachtige plant, de indlsche hen
nep, waarvan de vrouwelijke blociwijzen met de
bladeren een bekend narcoticum (hasjisj) zijn, dat
in verschillende deelen van de aarde gebruikt wordt.
In de apotheek wordt de plant als IJerba Cannabis
y Jjr f) Indicae gebruikt. Zie ook GANDJA en HASJISJ.
w/- /^ 'CANTER VISSCHER (JACOBUS). Geboren te
" Harli gen, kwam hij 1716 te Batavia, bezocht SumatraVwestkust, was van 1717 tot 1723 predikant
te Cochin op de kust van Malabar, en werd in 1725
in diezelfde betrekking te Batavia geplaatst, eerst
bij de Portugeesche gemeente, later ook bij de Hollandsche. Hij overleed er 1736. Zijn naam is bekend
door de Malabaarsche brieven, behelzende eene
nauwkeurige beschrijving van de kust van Malabaar,
Leeuw. 1743. Zie C. A. L. v. T. de Bruijn, Biogr.
woordenb. van O.-I. predikanten passim.
CAOUTCHOUC. De caoutchouc of gomelastiek
of rubber (Latijn Gummi elasticum,) is het eerst
bekend geworden door een Spanjaard, Antonio
de Herrera, in 1625 gestorven, die bij de beschrijving
van de tweede reis van Columbus verhaalt, dat de
inboorlingen op Haïti met ballen speelden, welke
uit het gedroogde sap eener plant waren bereid.
Latere berichten vindt men opgegeven door Juan
do Torquemada (1615), die ook den naam van den
boom vermeldt ; iets nauwkeuriger heeft men de G.
leeren kennen door De la Condaminc, die uit ZuidAmerika in 1736 monsters ervan naar Pakijs zond,
terwijl Fresncau in 1751 eene beschrijving van den
boom, die dit product levert, gaf, welke door Aublet
JIcvca fjuianensis gedoopt, werd. Priestley, de beken
do Engelsche scheikundige, beval het, in 1770, het
eerst aan tot het wegnemen van potloodstrepen (van
daar dc naam India rubber) en tot 1820 bleef dit
bijna de eenige toepassing. Toen men de chemische
eigenschappen leerde kennen, nam het gebruik meer
on meer toe, vooral nadat het in 1836 gelukte klein
gesneden caoutchouc door sterk kneden onder zach
te verwarming tot eeno plastische massa te vcrceni?ooaT n°g meer toen de ArI1<*ikaan Goodyear in
1 839 het zoogenaamde vulcaniseeren uit vond
De caoutchouc is aanwezig in het melksap van
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CANDIDAAT-AMBTENAREN—CAOUTCHOUC.
een zeer groot aantal planten, echter niet altijd in
zulk eene hoeveelheid, dat men het daaruit afscheidt.
Men treft caoutchouc leverende boomen aan in
Amerika, voornamelijk in Brazilië, Guyana en Centraal-Amerika, in West-Afrika, in Britsch Indiö, in
O. Indië en wel voornamelijk op de eilanden Java,
Sumatra en Borneo.
De planten, welke in onze bezittingen Caoutchouc
opleveren, behooren, behalve de boom Ficus elastica
Iïoxb. (op Java en Sumatra voorkomend) in het Maleisch karet, kadjai of ramboengen in het Soendaasch
kolelet geheelcn, tot de familie der Apocynaceae.
Het zijn allen lianen. De belangrijkste zijn: WilItighbeia firma BI., een liaan, die zeer groote afme
tingen kan bereiken (tahooi siboe, karet akar in de
Lampongs, gitaiin soesoe in de Pad. Bovenlanden,
dangoe gitaiin en tampirik in Z.Ö. Borneo, djintaan soesoe in W. Borneo, getah gerip op.Singapore
en tjoekangkang in Bantam) levert voornamelijk
de getah soesoe, G. gerip of Bomeo-rubber, een ca
outchouc van goede hoedanigheid; IVilluyhbeia tenuijlora Dyer (tahooi hitam, lamboe, djintaiin areng)
geeft een product,dat ter vermenging met andere
soorten wordt gebruikt; Urceo'.a brachysepa'.a
Hook f. (tjoekangkang en gember), U. javanica.
Boerl., U. Maingavi Hook f.; U. acute-arumina’a
Boerl. (serapat op W. Borneo).
Vroeger werd in O. Indië slechts in ’t wild groei
ende caoutchouc gewonnen, onder welke de karet een
voorname rol speelde. Deze werd op Java en op
Sumatra verkregen door insnijdingen te maken, mei
'een kapmes, in den stam en de luchtwortels van
den, soms reusachtige afmetingen verkrijgenden, Fi
cus elaslica. Het in de sneden gestolde melksap werd
na een dag ingezameld en gewoonlijk tot groote
ballen vercenigd. Bij liet drogen neemt het een
roodbruine tint aan. Op Sumatra en op Borneo wint
men caoutchouc uit verschillende der genoemde
lianen door deze naar beneden te halen en de stam
men te ringen of in stukken te snijden. Het uit de
wonden stroomende melksap wordt op verschillende
wijzen geeoagulcerd.
Cultuur van Caoutchouc in Ned. Indië. Dc ver
dienste in O. Indië het eerst een aanplant van caout
chouc leverende boomen in den grond gebracht tc
hebben, komt toe aan Hofland, die in 1804 bij Soe1j£lug Ficus elastica plantte. Later werd dit voor
beeld op Tjikandi oedik gevolgd en tot 1900 treft
men allerwege in W. Java en op Sumatra’s O.K.
kleinere of grootere aanplantingen van dezen boom
aan. Ook het Boschwezen heeft zich op groote
schaal op deze cultuur toegelegd: Zie CAOUTCHOUCBEDRIJF VAN HET BOSCHWEZEN.
De cultuur van de karet is zeer gemakkelijk; zoo
wel door zaden als door tjangkokan (marcottes) is
de boom te vermenigvuldigen, in het vierde of vijfde
jaar kan men onder gunstige omstandigheden met
het tappen beginnen. Meestal geschiedde dit vroe
ger op dezelfde wijze als bij de in ’t wild groei
ende karet. Thans past men veelal andere metho

den toe.
In de Lampongsche districten heeft men, echter
zonder veel resultaat, ook de cultuur van caoutchouc-lianen beproefd. Omst reeks 1876 is op Java een
uit Midden-Amerika afkomstige rubbcr-booin, do
Castilloa elaslica Cerv. ingevoerd, van welks cultuur
men aanvankelijk groote verwachtingen had en
waarvan hier en daar op Java nog aanplantingen
(vooral gemengde) voorkomen (op 1 Jan. 1913 to
taal omstreeks 4000 bouw) welke echter meer on
meer worden ingekrompen. Do voortplanting go-
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CAOUTCHOUC.
schicdt door zaden, die men op kweekbedden uit
zaait. Do jonge plantjes worden op 4 M. afstand
uitgcplant; meest echter gemengd met koffie of
cacao, en dan op groot eren afstand. Na 5—7 jaren
zijn de boomen tapbaar. Jonge boomen geven een
product van slechte qualiteit. Do wonden bij het
tappen gemaakt genezen niet zeer goed en bovendien
heeft Ca&tilloci nog al van hoorders te lijden. Op
brengst en prijs van het product vallen vorder niet
te roemen. In 1912 was do uitvoer 23.000 K.G., in
do lc helft van 1914 24.000 K.G. d.i. ongeveer 2 %
van de rubber-prcductie van Java.
Evenmin heeft Manihol Qlaziovii, Miill. Arg., uit
Z -Amerika afkomstig cn reeds omstreeks 1855 op
Java ingevoerd, voldaan. Deze boom levert wel een
goed product, maar de opbrengst laat te wcnschcn
over.
Genoemde boomen hebben het veld moeten ruimen
voor Hevea brasilitnsis Müll. Arg., den boom, die do
Pararubber levert en zijn vaderland heeft in Brazilië.
In 1876 bracht Wickham zaden ervan naar Engeland,
van waar in hetzelfde jaar jonge plantje», in Wardsche kisten, naar Ceylon cn ook naar Bui.tenzorg-ge-'
zonden werden. In 1883 ontving ’s Lands Plan
tentuin nog een aantal zaden, zoodat in den Cultuur
tuin een kleine aanplant gemaakt kon worden. De
groei van de boomen was zeer bevredigend, maar
de opbrengst aan caoutchouc bij de toen gevolgde
wijze van lappen gering en zeker zou zonder de
belangrijke onderzoekingen van Willis en Parkin
in do laatste jaren van de vorige eeuw, de Heveacultuur niet tot ontwikkeling zijn gekomen.
Uit hunne proeven was gebleken, dat niet alleen
Hevea eene vaak hei lmalde aftapping goed ver
draagt maar tevens, dat de opbrengst zelfs aanzien
lijk stijgt, cmdat de boem de merkwaaidigo eigen
schap bezit om op wondprikkels te rcagceren door
een ver meer cl ei de Jatex-prcductic. Van nu af neemt
do Hevca-cultuur een ongekende vlucht. Malaka
ging voor, maar O.-Indic, vooral Sumatra, volgdo
snel. De eult uur van dePara-rubber is vrij eenvoudig,
omdut de boom aan den grond geen hooge eischen
stelt. Alleen verlangt hij een vochtig en warm kli
maat; het best groeit hij op geringe hoogte boven
zee, hoewel men in W. Java toch neg goed preduceercnde aanplantingen aantreft op eene hoogte van
600 M. De ontginning van de voor Hevea te gebrui
ken terreinen geschiedt op dezelfde wijze als bijv. bij
de koffiecultuur. Alleen doet men goed zooveel mo
gelijk deed hout cn heemstionken to verwijde
ren cm het optieden van ten wortelzickte te voor
komen.
Hoewel men gems pas ontkiemde zaden op het
terrein uitpoot, geeft men tcch de voorkeur aan
plant materiaal, dat op kweekbedden gekweekt werd.
Na g—9 maanden, wanneer de jonge plantjes een
vingerdik zijn, tiekt men ze uit, snijdt zoowel den
stengel als den wortel tot op
45 c.M. af cn plant
deze zoogen. stumps in plant gat en cp het terrein
uit, op afstanden van 12 x 24, 18 X 18 of 21 X 21
voet. Aan het schoonhouden der tuinen woult veel
zorg besteed en vele planters passen het systeem
van „clean weeding”, op Java djcctoel genoemd, toe,
waarbij de grond met zorg voortdurend van allo
onkruid gczuiveid wordt. Vauk plant men tusschen
de Hevea’s Kobusta-koffie of ook wel verschillende
Leguminoeen als green bemest crs. Do jonge boemen
groeien in ’t eerste jaar spichtig op cn gaan pas later
een kroon vormen. Gewocnlijlc ïckent men,dat een
Hevea tapbaar is indien hij op borsthoogte een omlick van 45 c.M. heeft. Gemiddeld is dit in het 5o
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jaar ’t geval. Men tapt echter ook wel jongere boo
men.
Bij het tappen past men voor jonge boomen de
zoogenaamde halve vischgraat-, bij oudere de vischgraat-methodc tcc. Men maakt op den stam een ver
tikaal naar beneden loopende, ondiepe voor, die als
leigoot voor het melksap moet dienen, dat aan den
voet, langs een in den bast gestoken metalen afvoergootje, in een glazen of metalen bakje wordt
geleid. Aan beide zijden van die voor brengt men
onder een hoek van 30° of 45° zijsneden aan over
1/8 van den omtrek alsdeheele,over y, van den om
trek, aan één zijdo van de voor, als do halve visch
graat methode wordt toegepasl. Men tapt dagelijks
of om den anderen dag en maakt daarbij gebruik
van een scherp tapmes — meestal een eenvoudige
guls.
Bij het tappen moet men slechts een zoo dun
mogelijk reepje bast wegnemen. Men begint zeer
vroeg in den morgen. Als het vloeien van de latex
heeft opgehouden, giet men de bakjes in geëmail
leerde emmers leeg en vervoert deze zoo spoedig
mogelijk naar de fabriek of naar zoogen. coagulatiehuisjes. In de bakjes ccagulcert meestal een weinig
melksap (lump-rubber). Hot geen op de boomen gecoaguleerd is, wordt er ’s middags of den volgenden
dag af gehaald en geeft do zoog. „scraps”. De weg
gesneden reepjes bast worden verzameld om er de
caoutchouc van to winnen (bast-rubber) cn de ge
morste latex levert de earth-rubber.
Het m de fabriek of in de ccagulatiehuisjes ge
brachte melksap wordt door kopergaas gefiltreerd
en met water vermengd, waarna men er verdund
azijnzuur of mierenzuur of ook wel zwavelzuur aan
toevoegt en tevens, om een licht gekleurd product te
verkrijgen, eene oplossing van zuur natriumsulfiet. Men moet ervoor zorgen zuren te gebruiken, dio
geen koper bevatten. Na 10—15 minuten is do latex
gecoaguleerd onder afscheiding van een helder
serum. Men coaguleert in vlakko vierkante schalen
of in groote vaten van aardewerk. In ’t eerste geval
rolt men de caoutchouc op een hellende tafel met
een rol uit en vervolgens in een mangel of wals ma
chine, waarvan de rollen met gelijke snelheid draaien.
Men verkrijgt dan vellen, die den naam van sheets
dragen. De in groot o bakken gestolde rubber daaren
tegen, woidt, onder besproeiing met water, in een
walsmachino met gegroefde, met ongclijke snelheid
draaiende rollen gewalst , waardoor men de zoog.
ciope verkrijgt. Scraps en bast reepjes worden even
eens op crêpo verwerkt. Daarna worden zoowel
sheets als ciêpo in drooghuizen, die vaak van ven
tilatoren voorzien zijn, bij matige hitte gedroogd.
Soms wordt de rubber in rcokhuizen aan do wer
king van rook blootgesteld. De verzending geschiedt
meestal in Ven est a-kist en.
Hcvea-aanplantingcn hebben vaak te lijden van
wortelziekten, onder welke de door een schimmel,
Fomes eemilostu.s, veroorzaakt o het gevaarlijkst is.
De stam wordt wel aangetast door kanker cn door
djamoer oepas, terwijl witte mieren, ratten en her
ten in jonge aanplantingen soms schade aanrich
ten.
Do met Hevea beplante oppervlakte bedroeg in
1914 voor Sumatra ongeveer 123.000 H.A. (173.000
bouw); vcor Java 93.000 H.A. (131.000 bouw). Do
groot o vlucht van deze cultuur dagteekent in O.Indië van 1906. Wat de opbrengst in K.G. per bouw
betreft lcopen de opgaven uiteen. Het volgende
staatje moge dienen om er een denkbeeld van te
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Java.
Sumatra
90K.G.
4S—95 K.G.
4—5 joar.
180 „
5—6 „
220 „
190—285 „
6---7
265 „
2S5—380 „
7—8 „
265 „
8—9 „
360 „
9—10 „
Men rekent, dat omstreeks 1920 de wereldpro
ductie 200.000 ton zal bedragen, waarvan Ned.Indië
lJz gedeelte zal oplcveren. In 1914 leverde Java
3S58, Sumatra 3443 ton. De kostprijs van 1 K.G.
rubber schat men in de komende jaren voor Java
op ongeveer f 1.— De uit voer van Sumatra’s O. IC.
bedroeg in 1915 reeds 9066 ton.
p Het kapitaal,dat in Rubber-plantages in Ned. Indië gestoken is, bedroeg in 1913 volgens Mr. A. G. N.
Swart:
/ 116.827.200
voor Java
- 124.085.400
voor Sumatra
- 7.252.200
voor Riouw
- 9.900.000
voor Bomeo
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De Para-rubber van Brazilië is ten doode opgeechreven, vooral nu men door verbeteringen iD het
vulcanisatieproces met plantage-rubber even goede
resultaten verkrijgt.
Het streven der planters is er meer en meer op
gericht om een product van stand vastige eigenschap
pen te krijgen. Zij worden daarbij krachtig geholpen
door het Algemeen rubber-proefstation in Buiten
zorg en de andere proefstations op Java terwijl de
Nederlandsche Regeering door de inrichting van een
voorlichtingsdienst te Delft het hare er toe heeft
bijgedragen om de rubBcr-cuïtuur in Ned.-Indië te
steunen en vooruit te brengen. Ook in Dcliis een
rubber-proefstation opgericht.
In den laatsten tijd begint men aandacht te schen
ken aan de olie, welke uit de zaden verkregen kan
worden en in de toekomst een handelsartikel belooft
te worden.
Samenstelling en eigenschappen. Het hoofdbestand
deel van handels-caoutchoue is een vaste, amorfe
koolwaterstof van de formule (C6 Hg)x welke te be
schouwen is als een polymeer van isopreen. Verder
komen er nog harsen en eiwitachtige stoffen in voor.
Het harsgehalte van de Para-rubber (van Hevea
brasiliensis) bedraagt slechts ongeveer 3 %, dat
. van Ficus- en Castilloa-caoutchouc is aanzienlijk
hooger en vooral afhankelijk van den leeftijd van de
boomen, waaruit ze werd verkregen. De kleur is
zeer verschillend, vaak is deze bruin, vooral geldt dit
voor Ficus-caoutchouc en voor gerookte Hevea,
terwijl tegenwoordig, dank zij de behandeling met
natriumbisulfiet, bijna witte crêpe in den handel
komt. De meest kenmerkende eigenschap van rubber
is haar elasticiteit, bij sterke afkoeling vermindert de
ze sterk. Bij geringe verwarming wordt caoutchouc
zachter; sterker verhit wordt ze kleverig en smelt ten
slotte. Bij droge distillatie levert rubber, behalve gas
sen, een mengsel van vloeibare verbindingen — caoutchouc-olie geheeten,—zooals isopreen endipentcen. Koud noch warm water oefenen op caout
chouc eene oplossende werking uit, evenmin is
ze in alcohol oplosbaar, welke er echter wel
do harsen uittrekt. Benzol, chloroform, zwavel
koolstof, benzine, terpentijnolie, caoutchouc-olie
en teerkoolwaterstoffen lossen rubber, vooral bij
verwarming, gemakkelijk op, na voorafgaande
opzwelling, en geven er colloïdale oplossinge:» mede.

Verdunde zuren en alkaliën tasten caoutchouc
weinig aan, sterk salpeterzuur werkt er heftig op in.
Eene merkwaardige verandering ondergaat ca
outchouc door verhitting met zwavel. Mengt men
caoutchouc innig met 4—5 % zwavel en verhit men
het mengsel ecnigen tijd, bijv. 40—30 minuten, op
130«—140° C. dan verkrijgt men een product, dat
veerkrachtiger is dan de gebruikte rubber en do elas
ticiteit ook bij lage temperatuur behoudt. Men
noemt deze bewerking vulcaniseeren. Zij werd in 1839
door Goodyear uitgevonden. Jan van Geuns te Haar
lem schijnt reeds eerder zwavel bij de vervaardiging
van caoutchouc-voorwerpen gebruikt te hebben.
Neemt men bij het vulcaniseeren meer zwavel en
verhit men liooger, bijv. op 150°—160° C., clan ont
staat een bij gewone temperatuur harde, zwarte
stof, eboniet genaamd.
Synthotische-Rubber. Het spreekt wel haast van
zelf, dat de chemici getracht hebben caoutchouc
kunstmatig te bereiden. Inderdaad is het aan Prof.
Harries en aan Dr. Hofmann en Dr. Coutelle, che
mici van de Elberfelder Farbenfabriken Bayer
en Co, gelukt uitisopreen en andere koolwaterstof
fen een stof te bereiden, welke met caoutchouc < oto
gelijkenis vertoonde. De groote moeielijkho 1 is
echter het isopreen en verwante verbindingen goed
koop te bereiden. Nu de kostprijs van plantagerubber zoo aanzienlijk gedaald is, behoeft men wc)
niet te vreezen, dat de synthetische rubber de ov-r" winning zal behalen.
Toepassingen. Vóór het gebruik in de industrie
wordt de rubber in water van 50°—70° C. geweekt,
in stukken gesneden en in waschmachines gowasschen, waardoor men groote vellen verkrijgt. Deze
worden in ’t donker in goed geventileerde ruim
ten bij 30° gedroogd. Ook droogt men wel in
vacuum-drogers, wat veel minder tijd vereisoht.
De droge rubber wordt dan, afhankelijk van den
aard van het fabrikaat, met chemicaliën, als zinkoxyde, kalk, bariumsulfaat, zwavolantimoon, facits
(een product door verhitten van olie met zwavel
verkregen) geregenereerde rubber enz. gemengd,
onder toevoeging van de voor de vulcaniseering
benoodigde hoeveelheid zwavel. Men gebruikt voor
het mengen groote walsen, die mot stoom inwendig
worden verwarmd. De geknede massa wordt in vor
men geperst of daarin gelegd in dunne lagen, die
men maakt met behulp van een calcnder d. i. een
krachtige machine met 2 of 3 rollen, die op een gewenschte temperatuur gebracht worden. Daarna
verhit men de vormen in de vulcaniseerketels.
Men gebruikt de caoutchouc — na vulcanisalie —•
als*draden, platen, banden; voor gas- en waterloidingsbuizen; voor drijfriemen; voor wielbanden voor
rijtuigen, rijwielen en auto’s; voor buffers, tocht ban
den, biljartbanden, drukwalsen, kabels, overschoe
nen en regenjassen enz. enz.
Het eboniet laat zich aLs hoorn verwerken en
wordt gebruikt voor kammen, isoleormatoriaal,
chirurgische artikelen enz. Door wrijven wordt
’t electrisoh, vandaar toepassing voor electriseermachines.
Literatuur: P. van Romburgh, Les plantos a
caoutchouc et a gulta-percha cullivóes aux Indes
Néerlandaises, 1903; Herben Wright, Para Rubber i
4e dr., 1912, Dr. P. J. S. Craraer, De cultuur van Hor /y
vea 1910; Rubber Recueil. Int. Rubber Congres
Batavia 1914; Ottolander en Vervooren, Bokn.
Verli. over do oocon. Voorwaarden waaronder do
Rubber-cultuur op Java gedreven wordt' 1914; Ditmar, Die Analyse des Kautschuks. yff/ '
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CAOUTCHOUC-BEDRIJF—CAPELLEN (GODERT A. G. PH. BARON V. D.)
CAOUTCHOUC-BEDRIJF VAN HET BOSCHWEZEN. Reeds sedert vele jarcn zijn door den Dienst
van het Boschwezen op verschillende plaatsen van
Java, zoowel in als buiten de djatibosschon, cultu
res van caoutchouc leverende gewassen aangelegd.
Bijna uitsluitend waren het aanplantingen van Fi
cus elastica, aanvankelijk met marcotten, later
echter met zaadplanten tot stand gebracht. Vooral
in het eerste decennium van de twintigste eeuw werd
in meerdere residenties, zooals Batavia, Banjoemas,
Kedoe, Pckalongan, Semarang, Rembang en Kediri,
in verband met de stijgende rubborprijzen, aan die
aanplantingen nog al uitbreiding gegeven. Deze
aanplantingen, welke oorspronkelijk hot karakter
droegen van boschculturcs, en niet minder do be
reiding van het produkt, vergden echter te veel tijd
van het boschbeheorspcrsoneel en pasten niet in het
kader van gewoon boschbeheer, terwijl bovendien
geen voldoende eenheid in de bereidings- en in de
verpakkings-wijze bestond, waardoor het produkt
geen voldoende prijzen op de Europcesche markt
kon behalen. Deze toestand bleef zoo voortduren tot
het jaar 1910, toen besloten werd alle aanplantingen
van caoutchouc-leverendo gewassen in ééno hand
te brengen; den houtvester H. J. van Hasselt, die
zich reeds de noodige ervaring op dit gebied had eigen
gemaakt, werd de leiding van het caoutchoucbcdnjf
van het Boschwezen toevertrouwd. Er waren toen
aanwezig 4957 HA Ficus elastica, 737 HA Hevea
brasiliensis, 29 HA Castilloa elastica en 8 HA Manihot Glaziovii en dichotoma, totaal 5731 HA. De,
door het Boschwezen op liet eiland Noosa Kembangan, aangelegde caoutchouc-culturcs zijn hierin
niet begrepen; zo werden in 1910 aan het Departe
ment van Justitie overgegeven, omdat doze cul
tures geheel door de op dat eiland te werk gestelde
gestraften werden onderhouden, zoodat do Dienst
van het Boschwezen zich sedert alleon ten opzichto
dier cultures had bozig te houden mot het geven
van advies betrolTendo liet onderhoud on do uit
breiding der aanplantingen on do bereiding on ver
scheping van het produkt. Was dus toen de noodige
eenheid in het caoutchoucbodrijf van liet Bosch
wezen verkregen, er moest ook gezorgd worden
voor een intonsiveering van het bedrijf, waartoe
in de eerste plaats personeel noodig was. Daarom
werd den bedrijfsleider een houtvester voor de algemeene leiding toegevoegd, terwijl meerdero Europeescho employés en Inlandscho werkkrachten als
maandgelden» in dienst werden genomen. Al spoe
dig bleek ’t wenschclijk vijf dor voornaamste com
plexen af te scheiden aLs afzonderlijke onderne
mingen, ieder onder hot bolleer van een administra
teur, waarmee in 1911 een aan vang word gemaakt.
De Fieus-uanplantingen, welke voor eon duurzaam
bedrijf ongeschikt waren, werden goeonverteord in
Jlevca of af geschreven; do laatsten zijn bestemd om
te worden geëxploiteerd, totdat dit niet mcor loonend is, waarna zo zullon worden omgezet in djatiboscli, tenzij er een andero bestemming aan zal
-worden gegeven. Overigens worden do ondernemin
gen door bij planting uit gebreid tot cono zoodanigo
uitgestrektheid als noodig wordt geacht om hot be
drijf zoo rondeerend mogolijk te maken. Intusschen
was gebleken, dat de Ficus elastica, welke als inheomscho boom voor de aanplantingen op Java veel
voor had, door zijn mindere rubboropbrengst por
HA niet langer de voorkeur vordionde, zoodat do
uitbreidingen sedort bijna uitsluitend mot don
rubberboom bij uitnomondhoid, de Hevea brasi
liensis, geschieden. Echter werd bovendien getracht
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de aftappingsmethodo van do Ficus olastica te ver
beteren, teneinde een grootero opbrengst te verkrij
gen. Slaagde men hierin naar wensch, toch bleven
de opbrengsten per HA nog verre ten achter bij die
van den Pararubborboom, de Hevea brasiliensis.
Maar speciaal in de bereiding van de Ficusrubber
werd al spoedig grooto verbetering aangebracht,
waardoor de geldolijke opbrengst van dit produkt
gunstiger werd. Na velerlei pogingen tot verzilve
ring der rubberopbrongston van de aanplantin
gen, door hot Boschwozen aangolegd, in vroeger
jaren te St. Petersburg, in Batavia en in Antwerpen aangewend, werd in 1911 overgegaan tot ver
koop door tusschenkomst van de Noderlandsche
Handel-Maatschappij on wel beurtelings te Amster
dam en te Rotterdam, waarmede gunstige resulta
ten werden verkregen. Om de bereiding zoo eco
nomisch mogelijk te doen geschieden, moesten lang
zamerhand behoorlijke fabricks-installaties worden
aangeschaft en fabrieken worden gebouwd, waarvan
er thans een vijftal in werking zijn en eenige andere
opgericht worden. Hot aantal der ondernemingen
werd inmiddels tot twaalf uitgebreid, teneinde het goheele caoutchouc areaal met duurzaam bedrijf, dat
in 1913 aangcgrocid was tot 6127 HA, waarvan
3S14 HA Hevea brasiliensis, te kunnen omvat
ten. Uit doze cijfers blijkt, dat in 1913 kot Heveabednjf reeds hoofdbedrijf was geworden. Den be
drijfsleider werd de titel van „Directeur van het
caoutchoucbodrijf van hot Boschwezen” toege
kend, terwijl hom in 1912 nog een tweede houtvester
en een adspirant-houtvestor voor de algemeen©
controle worden toegevoegd; het verdere perso
neel bestond uit. 1913 uit 9 administrateurs, 3
waarnemende administrateurs, 43 geëmployeerden,
2 bouwopzichters, 1 boekhouder, 2 machinisten, 12
schrijvers, en een groot aantal inlanclsche koofdmandoors en mandoers. Zooveel mogelijk wordt
met vaste koelies gewerkt, waarvoor, waarnoodig,
kooli-kampongs worden opgericht. Door de in
voering cenor commercieel© boekhouding is hot mo
gelijk do rentabiliteit van dit bedrijf naar de juiste
waarde te schatten. De rubbcrproductio verdub
belde zich jaarlijks sedert 1910. Voor verdere ge
gevens wordt verwezen naar de sedert 1913, als sup
plement op do jaarverslagen van het Boschwezen,
verschijnende verslagen van hot caoutchouc bedrijf.
CAPELLEN (GODERT ALEXANDER GERARD
PHILIP BARON VAN DER). Commissaris-Generaal
en Gouverneur-ücneraal over Ned.-lndië, geboren
te Utrecht 15 Deo. 1778. Te Utrecht in 1803 bevor
dert!" tot doctor in do beide rechten, trad hij nog
in hctzelfdo jaar in staatsdienst als secr. der dep. re
kenkamer van Utrecht, steeg tot secrotaris-gcneraal
bij dat dep. (lü Dcc. 1807), werd kort daarna (Fcbr.
1808) benoemd tot landdrost van Oost-Friesland, 22
Dee. 1808 tot Staatsraad en 27 Mei 1809 tot Minister
van eeredienst en binnenl. zaken, welke bet rekking hij
31 Dcc. 1810 ncdorlegde. Gedurende deFranscheoverheersching bleef hij buiten den staatsdienst ; na hot
herstol onzer onafhankelijkheid werd h\j 17 Deo.
1813 Comm.-gen. in het dep. der Zuiderzee, 6 April
1814 Secretaris van Staat voor de zaken van koop
handel on koloniën en 7 Mei d. a. v. Commissaris van
den Souv. Vorst bij het provisioneel gouvernement
generaal van België. Toen tot do overneming der
koloniën uit handen der Engelschen besloten was,
maakteV. d. Capollon deel uit der Hooge Commissie,
die mot die taak belast word, en werd hij met Elout
en Buyskcs tot Commissavis-Goncraal benoemd. Te
vens word hem do betrekking van Gouv.-Generaal
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CAPELLEN (GODERT A. G. PH. BARON VAN DER)—CARDAMON.

opgedragen, belast met het dagelijksch bestuur en
metde uitvoering der organisatiën door de Comm.Gen. ontworpen. Tusschen die benoeming (22 Sopt.
1814) en zijn vertrek naar Indië verstreek echter een
geruime tijd; in dien tusschentijd was hij Secretaris
van Staat voor de Belgische provinciën en buitenge
woon gevolmachtigde op het congres te Weenenden
verkreeg hij den titel van Secretaris van Staat. Op
19 Aug. 1816 aanvaardde de Hooge Commissie het
bewind, dat zij 16 Jan. 1819 ncderlcgdc, waarna
V. d. Capellen nog tot 1 Jan. 1826 als GouvemsurGeneraal alleen het bestuur voerde.
Was het bewind der Comm.-Gen. vooral belang
rijk door de maatregelen, getroffen voor dc ovemcming der bezittingen, het vaststellen van een nieuw
Reg.-regl., liet ontwerpen en invoeren der verschil
lende organisatiën, noodig voor de nieuwe orde van
zaken (Zie COMMISSARIS-GENERAAL), het be
stuur van den Gouv.-Gen. V. d. Capcllen werd in de
eerste plaats gekenmerkt door tal van oorlogen, in
de verschillende.deelen van Ncd.-Indië gevoerd. Op
Java brak tijdens zijn bestuur de opstand van Dipo
Negoro uit; op Sumatra werden herhaalde expeditiën
tegen Palembang gezonden, die eindigden met de
inlijving van dat sultanaat, en werd de strijd mot de
Padri’s aangebonden. Op Bomeo werd met dc Chineezen op de Westkust strijd gevoerd, terwijl ook op
Zuid-Gelobes tegen Boni, Tanette en Soepa moest
worden geageerd. Deze oorlogen en niet minder do
kostbare administratie, door V. d. Capellcn inge
voerd, putten de beschikbare middelen uit, zoodat
do Gouv.-Gen. zich genoodzaakt zag, eenc leening
met het huis Pabner en Co. te Calcutta ts sluiten,
ten einde in de behoeften van den dienst te voorzien,
een leening die echter door den Koning niet werd
goedgekeurd. Gedurende het verblijf zijner mede
commissarissen bestond tusschen hen cn V. d. Capcl
len groote overeenstemming omtrent de voornaam
ste beginselen van bestuur: ten opzichte echter van
de uitgifte van woeste gronden aan particulieren ver
schilde V. d. Capellen van Elout, die daarvan groot
voorstander was. Na het vertrek van dezen geraakte
V. d. Capcllen meer cn meer onder den invloed van
hen, die de toelating van particulieren vijandig ge
zind waren, en beschouwde hij Java als een kostbaar
domein des Komngs en den particulieren onderne
mer als een parasiet, slechts levende ten koste van
den inlander. Vandaar zijne maatregelen tegen dc
vestiging van ondt rnemers in de binnenlanden (Zie
CULTUURSTELSEL) en tot het tegengaan van de
landverhuur in de Vorstenlanden (Zie LANDVERHUUR in de vorstenlanden). Het verbod tot invoer
en verkoop van opium in dfiJdreanger werd docr V. d.
Capellen uitgevaardigd óp voorstel van zijnen broe
der, den resident van dat gewest. Van hoog belang
was de reis, door V. d. Capellen naar Celebes en de
Molukken in 1824 ondernomen, omdat zij tot uit
gangspunt diende voor het vernieuwen van liet Bongaaisch contract en de weldadige hervormingen,
door hem in de Molukken (zie aldaar) ingevoerd.
Voorts herinneren wij aan de maatregelen door hem
genomen ter versterking van den invloed van het in
landsch bestuur op Java (zie BESTUUR). Ein
delijk vermelden wij nog zijne weigering om ge
volg te geven aan een verzoek van den Ministor
Elout, om aan de Handelmaatschappij den oogst der
Preanger af te slaan (zie HANDELMAATSCHAP
PIJ), en de maatregelen, door hem op advies van
Reinwardt en V. d. Vinne in het belang van onder
wijs cn wetenschap genomen. Ook de uitvoering van
het traetaat van 17
-----Maart 1824 met Engeland tot

ruil van grondgebied enz. gesloten, had onder V. d.
Capcllen plaats.
Na zijne terugkomst in Nederland (11 Juni 1826)
werden aan V. d. Capcllen nog verscheidene eervolle
bedieningen opgedragen, zooals die van PresidentCurator der Hcogeschool te Utrecht, en vertegen
woordigde hij den Koning bij de troonsbestijging van
Koningin Victoria, doch in eigenlijken staatsdienst
is hij niet me^r getreden. De laatste jaren van zijn
loven bracht hij door op den huize Vollenhoven aan
De Bilt,.waar hij 10 April 1848 overleed.
Een overzicht van verscheidene geschriften over
V. d. Capcllen is te vinden bij V. Rhcde v. d. Kloot^
De Gouvs.-Gcn. enz. ’s-Grav. T89T~passim, waarultrvv'ij'allèen vernielden J. A. Spëngler, De N. O.-I.
Bezitt. onder het bestuur van den Gouv.-Gen. V. d.
Capcllen, le ged. Utr. 1863.
CAPSICUM ANNUUM L. fam. Sólanaccae. lom
bok (JAV., MAL., SOEND.), TjallC (MAL., JAV., SOEND.),

en verschillende andere inlandsche namen. Kruid of
halfheester afkomstig uit Amerika, thans in de tro
pen en ook in koudere streken algemeen gekweekt.
Levert de Spaansche peper, die bij de spijsben kling
en ook in de geneeskunde een zeer belangrijke rol
speelt. Ook de bladeren (Daoen sabrang) worden in
do inlandscho geneeskunde gebruikt. Er zijn ver
schillende vormen van C.annuum bekend, b.v. CV;psicum tongum, (Tjabc amis). Ook in do europceseho
geneeskunde spelen de vruchten (Fnidus Capsici
annui) een rol.
CAPSICUM FRUTESCENS L. fam. Solanacca:.
Lombok ra wit, Lombok «elan, Tjabc rawit, Tjabo
setan. Kruid, evenals Capsicum annuum uit Ameri
ka afkomstig, en vooral in de tropen veel gekweekt.
Levert de kleine Spaansche peper of Cayenne-pcpcr,
die eveneens bij de spijsbereiding zeer algemeen ge
bruikt wordt. Ook zijn de vruchten een inlandsch
geneesmiddel evenals de bladeren, die als godon/j
sabrang bekend zijn. Ook van deze soort ko
men veel vormen voor, b.v. Capsicum minimum
Blanco.
CARAPA MOLUCCENSIS Kun. fam. Mdiaccae.
Pohon kira-kira (mal.), Niri, Njoeroe (jav.). Boom
van midd el mat igc afmetingen, veel voorkomend i n do
vlocdbosschen van Midden- en Oost-Java, vaak
gemengd met de volgende soort, waarvan hij moei
lijk te onderscheiden is. Do wortels zijn ten deelo
knievormig gebogen en steken boven den modder
bodem uit: andere wortels blijven in den bodem.
Vooral in vruchtdragenden toestand gemakkelijk
te herkennen aan de zeer groote vierkleppigo doos
vrucht waarin een 0- tot 12-tal 4-zijdigo zaden zit
ten, die oj) het water drijven en door eb en vloed
verspreid worden. Het roede kernhout is fijn, sterk
en duurzaam, maar alleen in kleine afmetingen te
krijgen, en daarom alleen gebruikt voor kleinere
voorwerpen als handvatten e.d. De zeer bittere
schors wordt op sommige plaatsen veel gebruikt
voor het tanen van vischnetten. De boom komt ver
moedelijk in een groot deel van den Archipel voor,
maar wordt niet voldoende van de volgende soort
onderscheiden. De naam „Kira-kira” zou te danken
zijn aan het feit, dat de zaden in’ een vrucht, een
maal door elkaar gegooid, slechts na veel passen
en meten weer hun oorspronklijkc ruimte in do
vrucht kunnen innemen.
CARAPA OBOVATA BI. fam. Meliaceae. Djombo, Njiri (jav.). Miri (soend.). Boom, veel gelijkend
op de vorige en cr vaak mee verward. Komt op de
zelfde plaatsen voor, soms ermee gemengd.
CARDAMON. Zie KARDAMOENGGOE.
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CARDIOSPERMUM HALICACABUM— CASSIA FISTULA.
CARDIOSPERMUM HALICACABUM L. fam.
Sapindaceae. Bondot (jav.), Parija boelan (mal.).
Kruidachtige klimplant, tusschen do keerkringen
in beide halfronden voorkomend. Do bladeren wordon als uitwendig geneesmiddel en als groente ge
bruikt; de zaden worden aan draden geregen.
CARET of KARET. Algemeene naam voor liet
echte schildpad, afkomstig van het lioornpantser
van de echte carctschildpad, Clielonia imbricata L.
(zie onder SCHILDPAD en onder SCHILDPAD
DEN fam. Cüelonidae IIB. 3.). De Maleische naam
voor schildpad is toetroegoe.
tA
CARICA PAPAYA L. fam. Caricaccae. Kapaja
(versch. talen), Katela (jav.) Kates (jav.) Kepaja
(mal.), Papaja (mal.), De bekende „Meloenboom”,
dio in alle tropische streken .wegens de eetbare
vruchten gekweekt wordtvV ;-f!
CARISSA CARANDAS Ij. fam..Apocynaceae. (=
Arduina C.) Karandang, Kerandang (jav.). Klim
mende heester, waarvan de vruchten rauw of in
gelegd gegeten worden.
CARLUDOVICA PALMATA Ruiz & Pav. fam.
O’/clanlhaceae. Een in Zuid-Amerika inhccmsche
plant, die zeer veel op een palm gelijkt met waaier
vormige bladeren. Do plant heeft geen stam; zo
wordt in Indië in do benedenlanden vaak als sier
plant gekweekt. In Jamaica en op verschillende
plaatsen in Zuid-Amerika leveren de bladeren het
stroo voor de bekende Panamahoeden. In Tangerang bestaat een aanplant van Carhidovica, waaruit
mon eveneens hoeden maakt.
CA RON (FRANCOYS). Geboren 1G00 to Brussel,
trad hij in dienst bij do O.-I. Comp en ging als
koksmaat naar Japan, waar hij van het schip weg
liep (1010) en in het land bleef. Na verschillende be
trekkingen, o. a. die van opperhoofd te Japan, be
kleed te hebben, werd hij directeur-generaal van den
handel; in 1652 werd hij op zijn verzoek ontslagen,
nadat hij ter verantwoording in Holland was toruggekomen. Later trad hij in Franschen dienst en verge
zelde de expeditie tegen Ccylon onder De la Haye,
die door de kloekheid van VanGoensmislukto(lG72).
Ook hier ter verantwoording geroepen, leed hij schip
breuk bij de Portugeesche kust (1673), waarbij hij
omkwam. Hij schreef: Beschrijvinghe van het maehtigh koningrijk Japan, gesteld door F. Caron. Amst.
1650.
CARPENTIER (PIETER DE). Gouvcrncur-Gencraal, werd omstreeks 1588 te Antwerpen-geboren,
studeerde te Leiden in 1G03 en vertrok in 1GIG als
opperkoopman naar Indië, waar hij in 1G19 raad
extra-ordinair en directeur-generaal word en in 1G20
lid van den Raad van defensie te Djakatra. Den
23cn Jan. 1023 werd hij door den G.G. Coen in
Rade tot diens opvolger verkozen. 1 Febr. 1023
aanvaardde hij het gezag, dat hij 30 Sopt. 1G27 weder
ncdcrlegde. In Nederl. teruggekeerd, word hij 1028
Bewindhebber dor O. I. Cie en in 1029 en 1632 als
gevolmachtigde der Cie naar Engeland gezonden, om
geschillen met dat Rijk te beëindigen. Hij overleed to
Amsterdam 5 Sopt. 1G59. Voorvallen van belang ge
durende zijn bestuur waren vooral de zoogon. Ambonoesche moord, en ontdekkingen in Australië gedaan.
CARSTENSZ-KETEN. Hoogste, en eerst bekend
geworden, snceuwkcUn in Nieuw-Guinea, in 1908
f
door G. P. Rouffacr benoemd naar Jan Carstensz, dio
U-t •
’t eerst den 1 Gen Februari 162?, in het journaal van
zijne reis langs do zuidkust van dat eiland niet de
f
sji.'- »I>era”, gewag maakte van dit toen door hem, vanuit
X
zee, waargenomen „ovcrhooch geberchto, landwaert
!/ C' / in, na gissinge 10 mijlen, dat op vele plaatsen wit met
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Snee bedect lach”. Tot de 20e eeuw werd echter
no g aan het voorkomen van sneeuwbergen op NieuwGuinea getwijfeld, totdat den 8 November 1909 de
2e Lorcntz-expeditie op + 250 M. beneden den
Wilhelmina-top, in het oostelijker gelegen Oranjegebergte, de aanwezigheid van sneeuw feitelijk kon
vaststellen.
In den aanvang van 1910 trachtte eene Engelsche
expeditie van uit de Mimika-rivier de Carstensz-keten te bereiken. Deze expeditie kwam echter slechts
tot den voet. Eene tweede Engelsche expeditie, on
der leiding van dr. A. F. B. Wollaston, slaagde beter.
Van uit dc Olakwa-rivier bereikte de leider met den
Nederlandschen len Luitenant A. van de Water, die
hem als commandant vaneen militair geleide verge
zelde, de sneeuwgrens. De toppen werden tot heden
(Januari 1916) nog niet bestegen. Volgens Wollaston’s waarnemingen zou do keten twee toppen heb
ben, waarvan de hoogte door hem werd bepaald,
van den oostclijkcn op 4791 M., van den westelijken
op 4575 M. Waarnemingen, in het laatst van 1914
door de leden der militaire exploratio Schultz en
Doorman van uit het Noorden gedaan, hebben aan
getoond dat er zes Carstensz-t oppen bestaan, alle
met eeuwige sneeuw bedekt, hoog 4810 tot 5000
M. Do afstand tusschen de uiterste toppen zou + 7
K.M, bedragen, het hoogteverschil tusschen den
hoogsten top en den benedenrand van het ijs- en
sneeuwdek
410 M. groot zijn.
CARTHAMUS TINCTORIUS L. fam. Compositae.
Kasoemba (soend.), Rembang poeloo (jav.), Somba
(jav.). Kruidachtige plant, veel gekweekt in de tro
pen on subtropen, wegens de rood-oranje klourige
bloemhoofdjes, waarvan de losse bloemen gedroogd
in den handel komen als kembang kasoemba. Ze
leveren een bekende kleurstof, dio veel gebruikt
wordt voor hot kleuren van zijde, katoen en garens.
Ook als inlandsch geneesmiddel en voor het vervalschen van saffraan worden de bloemen gebruikt. De
Europeeschc naam is Saffloor.
CARUM CARVIL. fam. Umbellifcrae. Djemoedjoe
(mal.), Djintan (mal.), Djinten (jav., soend.).
Kruidachtige plant van de gematigde streken, de
z.g. Kanvij, een enkele maal op Java gekweekt om
dc vruchten, dio geregeld in indische kruidenmeng
sels voorkomen. Meestal vorden do vruchten echter
uit Britsch li dio ingevoerd. Als medicinale drogerij
worden ze „moengsi” genoemd, wclko laatste naam
ook geldt voor do uit Britsch indië ingevoerde
vruchten van Carum copticum Bth, die er zeer veel
i
op gelijken^" ft<■ v /t-n *■ f ft t-’j
CASSAVE EN CASSAVEMEEL. Zie MANIHOT^'
CASSIA ALATA L. Fam. Leguminosae-Gaemb £•<* •
phieae. Daoen keepang, Dacen kcerap (mal.), Ga,a
linggan (mal.), Katepeng (jav.,soend.), Ke'.epeng
'
(jav.). Fraaie heester, in alle tropische streken ver
spreid, mot gele bloemen en grootc gevleugelde poulen. De bladeren worden in tweeërlei opzicht als
geneesmiddel gebruikt, uitwendig als middel legen
huidziekten, vooral ringworm (vandaar de Engelscho
naam „lUngivortrishrub”), inwendig als laxans. In
Britsch Indië wordt de bast als looimiddcl gebruikt.
CASSIA ANGUSTIFOLIA Vahl. fam. Lfguminosae- Caesa'pin eae. Dc stamplant van do Folia Sen
nac of „Sonncbladcrcn”, die in dc inlandschc genees
kunde bekend zijn als Senamaki of Sccnsmaki en als
laxans gebruikt worden. ƒ
y
*
5
CASSIA FISTULA L. lam. JLeyuiiiïiios(ie.-Cueialpineae. Klohcor of Klohor (jav.), Teniiing (mal.),
Tórggooli of ïrorggeeli (jav.). Boom, die in geheel
Zuid-Aziö voorkomt en ook wel gekweekt wordt
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wegens de fraaie gele bloemen in lange trossen. Do
tot y. M. lange peulen zijn rolrond en bevatten een
groot’aantal zaden, die een bekend laxeermiddel zijn,
evenals het vruchtvleesch. Den naam „trommel
stokkenboom” dankt de plant aan den vorm van
de peulen. Het hout is duurzaam en sterk, de schors
is een goed looimiddel.
' d-Ci <
CASSIA JAVANICA L. fam. Leguminosae-Caesalpineae. Boengbeengdelan (soend.), Tenggoeli wawang of Trenggoeli wawang (jav.). Boom, wegens
de fraaie rosé bloemtrossen ook wel aangeplant,
vooral in Midden- en Oost-Java. De vruchten gelij
ken veel op die van Cassia Fistula. Het hout schijnt
vrij bruikbaar, maar is niet in groote afmetingen te
/
krijgen. {
' c"> d
C
' yj' Y”
CASSIA SIAMEA Lam. (= Cassia jlorida Vahl).
C'- y, ,/ d '■■ ■
fam. Leguminosae-Caesalpineae. Djoehar of Djoc;*
.
XOj/^Svar (jav.). Boom uit Britscli-Indië en Indo-Cliina,
W.
(s*overal in de tropen aangeplant, wegens zijn buitenf
- gewoon snellen groei en daarom veel als allee boom
' t ***~
gebruikt. Ondanks den snellen groei is het kemhout
zeer hard, en bruikbaar voor huizenbouw.
CASSIA TIMORIENSIS D. C. fam. LeguviinosaeCaesalpineae. Haringin (soend.), Ehing,Ihing (jav.).
Kleine boom, die zeer veel op den Djoewar (C.
siamea) gelijkt. Van het donkerbruine of zwarte
kemhout worden stelen van bijlen gemaakt.
CASSYTHA FILIFORMIS L. Fam. Lauraeeae.
Tali poetn (mal.), Sangga langit (mal., soend.), Seket kremi (jav.). Woekerplant met dunnen draadvormigen stengel zonder bladeren, tijdens den bloei
bezet met kleine aren van rosé bloempjes. De plant
bedekt heesters en kruiden met een dicht net van
Ü
draden. De stengels worden gestampt en uitgeperst
en dit slijmig vocht gebruikt als een wormdrijvend
middel. Met water dient het als hoofdwassching
tegen het uitvallen van haren. Het bevat een giftig
i*
alkaloïde in kleine hoeveelheid.
CASTANEA ARGENTEA BI. fam. Fagaceae.
^ ..Berangan(MAL.),Saninlen(soEND.),Sarangan (jav.).
i
;
Hooge boom,in West- en Midden-Java zeer algemeen
voorkomend, ook in den Maleischen Archipel en het
vasteland van Indië verspreid, gemakkelijk ken
:
baar aan de van boven glanzend-groene, van on
deren zilverwitte bladeren. Het hout wordt in WestJava algemeen voor huishouw gebruikt. Do eet
bare zaden hebbeD in vorm van smaak veel overeen
komst met de Europeesche Tamme Kastanje, en
wordeD door de inlanders in het bosch verzameld en
te koop aangeboden.
I CASTANEA JAVANICA BI. fam. Fagaceae. Borangan doeri, Berangan gadjah (mal.), Ki hijoer
(soend.). Boom van West-Java, den Maleischen
Archipel en Malaka, van CASTANEA ARGENTEA
te onderkennen door de kaneelbruine kleur van de
onderzijde der bladeren. Het hout staat voor huis
:
houw hooger aangeschreven dan dat van de vorige
soort. De zaden zijn eetbaar.
_J
f
CASTANEA TUNGURRUT BI. fam. Fagaceae.
5 ];
a &'ff$ Toengoeroet, Toenggeurcuk, Kalimorot, Kalimborot (soend.). Boom van West-Java en Sumatra,
veel gehjKend op de voorgaande soort, maar zoowel
het hout als de zaden zijn minder gezocht.
CASTANHEDA (FERNAO LOPES DE). De voor
treffelijkste kroniekschrijver van het heldentijd
vak van het Portugeeseke rijk in Indië, de eerste 50
jaar (1498 1548); waarvan echter de beschrijving
der laatste tien jaien met opzet in 1562 door de Ko
ningin-Regent es van Portugal, Dona Catcrina,
dochter van
i
pii Vvan yI)anK verdonkeremaand
en vermoedelijk vernietigd is.
!

\c

I
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Geboren omstreeks 1508 te Santarem (beN.O.
Lissabon} als onecht kind van den jurist („licenciado51) Lopo Fernandes de Castanheda, gaat hij in
April 1528, samen met zijn vader, naar Indië met de
vloot van den nieuwen Gouverneur-Gcneraal Nuno
da Cunlia. Komt, door allerlei wederwaardigheden
dier vloot, pas Oct. 1529 te Goa aan, waar zijn vader
rechter van instructie („ouvidor”) der stad Goa
wordt, en hijzelf blijkbaar eerst een paar jaar krijgs
dienst doet. Ten minste, volgens eigen getuigenis
(Lib. VIII, cap. 32) is hij 15 Febr. 1531 bij den
vruchteloozen aanval op Diu. Kort daarna schijnt
hij echter zelf te Goa verbonden te zijn geworden
aan de rechtbank, waar hij weldra zijn vader op
volgde in diens ambt. Hier ontwaakte ook dade
lijk, vermoedelijk onder bescherming van den G.-G.
Nuno da Cunha (Nov. 1529—Sept. 1538), zijn voor
nemen om een geschiedenis te schrijven van Port.Indië. Kort vóór 1540 moet hij teruggekeerd zijn in
Portugal; hoe, is niet nader bekend; een 10-tal
jaren was hij in Indië geweest. Zooals hijzelf ver
klaart in de inleiding van zijn voor ’t eerst in 1551
verschenen Lib. I, was hij, steeds doorgaande, san
het schrijven van zijn geschiedenis, en materialen
verzamelend door ondervraging van uit Indië terug
gekeerde maehthebbenden, wegens ziekte en armoede genoopt een (nederig) ambt te aanvaarden
bij de Univcrsiteit te Coimbra. Hij werd er «xch
pedel („Bedel”) van de litterarische faculteit, :u.
hoedanig hij ook in 1551 het begin van zijn ge
schiedwerk te Coimbra in ’t licht gaf; wordt dan.
weldra conservator („Guarda”) van hot Archiol
aldaar; en sterft er als zoodanig 23 Maart 1559, aan
zijn zonen de zorg overlatend om het slot van zijn
manuscript in het licht te geven, na de reeds ver
schenen Lib. I-VJI.
Neemt men echter in aanmerking, dat van zijn
arbeid (vertuald), de „Geschiedenis der ontdek
kingen verovering van Indië door de Portugeczon”,
Lib. 1 in Maart 1551 was afgedrukt, Lib. II in dan.
1552, Lib. III in Oct. 1552, Lib. IV en V samen in
Oct. 1553, Lib. VI in Febr. 1554, Lib. VII in
1554 (geen nader datum), en een vermeerderde en
verbeterde herdruk van zijn Lib. I in Juli 1554,
doch datvii’eO meer verscheen tijdens zijn nog 5-jarig
leven, — dan begrijpt men hoe in 1554 reeds de
intriges tegen dezen eenvoudigen man begonnen
waren, om zijn verder werk (dat in ms. gereed lag)
ongedrukt te laten. Toen dan ook, ruim twee jaar
na zijn dood, zijn zonen in Aug. 1561. Lib. VIII pas
in ’t licht konden geven, daarbij snel het slot (Lib.
IX—X) belovend voor den druk, werd dit ter allerlioogsten plaatse op de bovenvermelde wijze onmo
gelijk gemaakt.
Welke invloeden hier aan het werk waren, schijnt
tot heden onbekend. Aangezien het allerlaatst ver
schenen Lib. VIII eindigt met het jaar 1537, dus
vóór het slot van het Gouv.-Generalaat van Nuno
da Cunha, — is de waarschijnlijkheid groot, dat
oude tegenstanders van dien krachtigen G.-G.,
die juist aan ’t eind van zijn beheer ontzaglijk was
tegengewerkt van uit Portugal, de intrige aan hot
Port. hof tegen Castanhcda, den oprechten kro
niekschrijver en vereerder van Da Cunha, op touw
hebben gezet.
De groote en blijvende betcekcnis van Castanheda is zijn volstrekte vertrouwbaarheid; naar beste
vermogen heeft hij getracht waarheid te schrijven.
Zijn stijl is echter droog, op het dorre af; zijn wijze
van behandeling mist geheel het magistrale, dat zoo
hooge waardij verleent aan Barros’ geschiedwerk.
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Daardoor verheft hij zich niet boven den rang van
k ron ickschrij ver.
De oorspronkelijke uitgaaf zijner 8 boeken is zeer
zeldzaam, en bv. in Nederland nergens le vinden.
Algemeen daarom is van Castanheda in gebruik
<le hoogst zorgvuldige herdruk in 1833 te Lissabon
verschenen, 7 oetavo-deelen (Lib. IV en V samen),
waarbij echter verzuimd werd een register toe te
voegen. Lib. I loopt over 1497—1505, dus bevat
niets over ons Indië, Lib. II geeft 1505—09; Lib. III
1509—15 (met de verovering van Malaka en de ont
dekking der Molukken); Lib. IV 1515—18; Lib. V
1518—21; Lib. VI 1521—20 (met de gebeurtenis
sen in Pasei, in de Molukken en op West-Java);
Lib. VII 1526—29; Lib. VIII 1529—eind 1537, dus
bijna het gehcele Gouv.Generalaat van Nuno da
Ounha.
Een biografie van Castanheda is aan schrijver de
zes onbekend; hot voorgaande is bijeengebracht uit
verschillende verspreide gegevens; zie reeds Rouffaer in Bijdr. Kon. Inst. 6e Reeks, VI (1899), p.
151- -153.
G. P. R.
CASTANOPSIS. Zie CASTANEA
CASTILLOA ELASTICA Cerv. lam. Moraceac.
Boom met dichtbehaarde twijgen en bladeren en
vigenaardig-horizontaal afstaande takken, uit Mexi
co afkomstig; wegens het caoutchoucgehalte van het
melksap gekweekt. Ook op Java en Sumatra is deze
boom op bescheiden schaal nangcplant. Do cultuur
is thans door die van Hevea brasilitnsis (Para-rubber) bijna geheel verdrongen. (Zie CAOUTCHOUC).
CASUARINA EQUISETIFOLIA Forst. fam. Casvarinaceae. Kasawari, Kasocwari (mal., mol.), Tjamara (soknd., MAD.),Tjemara, Tjemara laoct (jav.).
Bekende boom van do tropische laagvlakten en
kuststreken van het oostclijk halfrond, opvallend
door de dunne rolronde takken, die do zeer kleine
M'hubvormigc bladeren in kransen dragon. Wegons
de overeenkomst van die takjes met dennenaaiden
en door de gelijkenis van de vruchten met dennekegels worden do soorten van Casuarma wel eens In
dische of Javaauscho Dennen genoemd. Do boom
stelt zeer geringe eischcn aan den bodem en kan
bovendien een vrij hoog gehalte aan zout verdragen,
zoodat hij op zandig strand vrij algemeen kan voor
komen, op Java echter bijna uitsluitend in hot
Westen. Do naam „Kasocwari” is te danken aan do
gelijkenis van het draadvormig loof mot Casuaris\veren. Het harde roodachtigo hout(Beefwood) wordt
weinig gebruikt. De afgevallen takjes dienen wel
tot brandstof.
j ?». • , •
k
'.-1
CASUARINA MONTANA Miq.fam. Caiuarinaceae.
Tjamaragoenong (soknd.),Tjemaragoenoong(jAV.).
Boom, veel gelijkend op C. EQUISETIFOLIA, maar
alleen in Oost- en Midden-Java voorkomend van
800 lot ongeveer 3000 M. boven zee. Op do berg
toppen van Oost-Java (Lawoo, Tengger, Ardjoeno)
gezellig groeiend en daar de bolronde Tjomarabosschen vormend. Op don Tengger wordt hot houtvoor
allerlei timmerhout gebruikt. Het is, in tegenstelling
toet dat van de vorige soort, licht, wit en niet hard.
CATALA. Een Kakatoe van Celebes, Cacatua
sulphurea. Op de Aroe-eilandon heet Cacatua triton
Goeri on op Goram Kalaloc, op Tcrnatc heet hij
Katalla; le Doreh Manggcras, te Hatam Hanjoka,
op Ansoes Karaboea, op Andai Oepoëet, op Sorong
Warija, in de Humboldlsbaai Jalla. Do naam Kake
toe is aan zijn geluid ontleend. Zij leven gezellig
in vluchten van honderden stuks, leggen witte oioren
in boom- en rotsholten en voeden zich mot boom
vruchten en zaden, S)
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CEDER-PASSAGE. Tusschen den vasten wal van
Sumatra en Deudab (Nasi besar), benoorden de
N.W. punt van Sumatra. Wordt door de eilanden
Klapa en Batèë verdeeld in tweeën, de eigenlijke
Ccdei passage (Aroih Raja) bcN. en de SURATTEPASSAGE (Aroih Tjoct) beZ. deze eilanden. Do
eerste is de ruimste, maar niet zonder gevaren,
alleen het 1,8 K.M. breede, Z.lijke gedeelte langsden
geheel schoonen Noord wal van Klapa en Batèë is be
vaarbaar. De tweede loopt om de Oost vernauwend
toe en is daar slechts 0,5 K.M. breed, doch overal
schoon. In beide straten loopt een felle stroom, welke
in de Suratte-passage tot 6 zeemijl per uur kan be
dragen. Aan den Oost ingang van deze en in de geheele Ceder-passagc komen sterke stroomrafelingen
voor, welke soms op branding gelijken; in den Z.W.
moesson ontstaat daar, wanneer wind en deining
tegen elkaar inloopen, een moeilijke, hooge zee.
De stroom loopt gemiddeld 6 uur, die welke met
den moesson medegaat is het sterkst en loopt het
langst. In de Ceder-passage komt het met krachtig
doorstaanden N.O. wind wel voor dat de stroom om
de O. niet doorslaat, in de Suratte-passage komt dit
niet voor. De vertikale waterbeweging is bijna
zuiver dubbeldaagsch en gering.
Voor zeilschepen zijn deze passages niet aan te
raden; de Suratte-passage beslist te ontraden.
CEDRELA FEBRIFUGA BI. (C. Toona Roxb.)
fam. Meliaceae. Ki beureum (soend.), lledani (o.
jav.), Soeren (mal., jav., soend.), Soeren beureum
(soend.). Zeer groote boom, met wortellijsten, fraaie
kroon, met kleine witte bloemen in groote pluimen,
en zeer kenbare met 5 stervormig uitstaande kleppen
openspringende vruchten, gevleugelde zaden,on grofgevinde bladeren. De boom is verspreid over Vooren Achter-Indië. den Maleischen Archipel en ver
moedelijk ook in Australië; het is echter mogelijk dat
onderden naam Ccdrela Toona een aantal nauw ver
wante vormen worden samengevat. Het roodbruine
tot steenroode kernhout is zeer gezocht voor plan
ken, tafels, kasten enz.; hot behoort tot de lichte
houtsoorten en wordt op theeondememingen veel
voor theekisten gobruikt. Hot heeft de typische geur
van hot amerikaansche cederhout (vandaar do naam
„Bastaardccder”, Red Ccdar.) en kan, evenals dit
laatste mot goed gevolg voor sigarenkisten gebruikt
worden. De naam „febrifuga” is te danken aan de
mcening dat do bast koortswerende eigenschappen
zou bezitten. Deze meening heeft echter geen stand
kunnen houden; veeleer heeft de bast adstringeorendo eigenschappen en is hij een middel tegen chro
nische diarrheo en dysenterie. Het gehalte aau looi
zuur is zeer hoog.
CEIBA PENTANDRA Gürtn. (Eriodendronanj'ractuosum D. C.) fam. Bombacaceae. Randoe. De Ka
pokboom, vermoedelijk inheemsch in Amerika; op
Java in het groot aangoplant om de vruchten, die
de kapok leveren.#/
■
CELEBES. Ofschoon dit eiland behoort tot do
vier Groote Soenda eilanden en in grootte Java
aanzienlijk overtreft (het heeft met de bijbehoorondo
eilanden naar schatting eene oppervlakte van ^
186.1)00 K.M2., terwijl Java on Madoera slechts
-j- 132.000 K.M2. groot zijn), heoft het eorst botrekkolijk laat de aandacht getrokken en is het in het
binnenland eerst in do laatste kwarteeuw nader
bekend geworden. Do Hindoc-invlocd, waardoor
Java en ook enkele declon van Sumatra zoo belang
rijk worden, heeft zich niet of niet noemenswaard
tot Celebes uitgestrekt. Do specerijen, die conmaal
do Molukken tot het hoofdgebied van den Malei-
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sohen archipel maakten, komen er niet voor. Mine
ralen van eenige beteekenis zijn er eerst in den
laatstcn tijd ontdekt en doen hun aantrekkenden
invloed nog weinig gelden. Dc afwezigheid van een
geregeld bestuur in het grootste gedeelte van het
eiland hield voorts van zelf elke vestiging van
vreemdelingen tegen. Alleen aan de uiteinden, van
Makasser en Menado uit, deden Europeeschc cul
tuur en beschaving in de vorige eeuw haren intocht.
Het overige bleef dermate onbekend, dat eerst in
de laatste vijf en twintig jaren zoowel het hoogste
gebergte (het Latimodjong gebergte) als het grootste
meer (het Toicccti meer) en de grootste rivier (de
Lariang. in den bovenloop Koro) werden ontdekt,
het eerste door den mijningenieur E. C. Abendanon
(1909) de laatste twee door de beide Zwilserscho
zoölogen, de neven drs P. en F. Sarasin (1890 en
1902).
Naa m. Over de herkomst en dc beteekenis van
de'Eenaming Celebes is het laatste woord nog niet
gesproken; dat men zo moet zoeken in Portugeesche
of Spaansche bronnen, waaruit ook de namen Borneo en Flores te voorschijn kwamen, werd reeds
door Raffles in zijne History of Java voor waar
schijnlijk gehouden, daar de naam bij de Inlanders
totaal onbekend is. Van twee kanten is in de laatste
jaren een zeer verschillende oplossing voorgesteld.
Prof. A. Wichmann (De oorsprong van den naam
van het eiland Celebes: Gids, 1890, II, 328—339),
merkt op, dat in de oudste berichten der Porlugeezen over Celebes deze naam niet voorkomt; men
vindt dien naam voer ’t eerst gedrukt in een stuk
van 1550, geschreven door Duarte Barbosa (Zie
BARBOSA) in 1516, kort na zijne terugkomst van
een reis naar liet Oosten. In dat beek wordt Celebes
vei meld als bewoond dooreen blank menschenetend
volk, dat veel goud produceerde. De naam staat
echter in de twee paragrafen, die in het oorspronke
lijk bandschrift (te Lissabon) ont breken. Geschreven
komt deze het eerst voor in een reisverhaal van
1528, waarin sprake is van een volk Celebe. Volgens
S. P. L’Honoró Naber (T. A. G. 1910) komt de
naam Celebes ook voer op een Italiaanse!.c kaart
van 1550. Wichmann oppert de onderstelling, dat in
dein een werk van Antonio Galvao (1563) voorko
mende uit drukking „Celebres Mccassares.Amboynes,
enz.” het woord „Celebres” (berucht, bekend) bij
vergissing cok voor een volksstam is aangezien. Ecne
geheel andere verklaring is aan dc hand gedaan door
Dr. Fritz Sarasin (Uefcer die Herkunft des Namens
Celebes, Petcjmanns Mitt. 1904). Hij brengt den
naam Celebes in verband met dien van den vulkaan
in de noordpunt der Minahasa, den Klabat. Dat deel
is indcidaad bet eerst bekend geweest. De naam der
vulkaangrcep van de Ka la bats, door de Portugeezen
en Spanjaarden met C als beginletter geschreven,
zou door verbastering Celebes hebben opgeleverd.
Steun zoekt de Zwitsersche natuurondeizoeker voor
zijn beloog in de vormen Calibes, Salabos en Calabres der Portugeesche manuscripten. Veronder
stellingen als Celebes = Maleiseh „Soela bcei”
(ijzcrlar.d) en Celebes = Port. „Si Labeh” (eiland
daar boven) verdienen slechts volledigheidshalve
vermelding. — In ieder geval kreeg de naam Celebes
in Nederland algemeen bekendheid door Jan Iiuygen van Linschoten, die in 1592 een Portugeesche
manuscript kaart uit Vóór-Irdië meebracht, waarop
Celebes de aanduiding was voor het geheele eiland,
terwijl de Noordkaap daarop nog po* dos Celebres
heet. Mercator, die al dc gegevens van Van Linschoten gebruikte, zorgde door zijn atlas verder voor
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dc verbreiding van den naam in en buiten ons land.
Ontdekkingsgeschiedenis. Dc ocrste Portugees, die de kust van Cclcbes zag, was
Simö d’Abreu, die in 1523 van Antonio de Brito
opdracht had ontvangen, benoorden Bomco van
Temate naar Malaka te zeilen; hij maakt melding
van dc kust van Manado (Menado). Kort daarna, in
1528, bezocht Jorge de Castro met twee schepen,
zeilende bezuiden Borr.eo van Malaka naar Temate,
het land der Makassaren. Eerst 1 Februari 1545 had
de eerste landing op het eiland „Macazar” plaats;
toen zetten Antonio dc Payva en pater Vicente Viegas te Badjokiki, dat zij Machocjuique noemen, voet
aan wal. Uit den vóór-Portugceschen lijd zoowel
als uit den tijd vóór onze komst op Celebes wordt
over dit eiland merkwaardig weinig bericht. Zooveel
is echter zeker, dat liet eiland in de oudheid en in do
middeleeuwen, ook door Aziatische reizigers, minder
bezocht werd dan de eilanden Java en Sumatru of do
greep der Molukken (die tengevolge hunner predue
ten zooveel eerder en beter bekend raakten) .■•!> dat
wij aan dc Porlugeezcn de eerste meer of minder
uitvoerige en geloofwaardige berichten te danken
hebben. Hoe gering dat verkeer van Celebt mot
Azië geweest is, kan blijken uit de omstandigheid,
dat de Portugecschc reizigers en geschicdsehi ij /'-ra
Duarle Barbosa, Joao de Barros, Diogo do t. .ito
e. a. tegen het midden der IGc eeuw van geen
Mohammedaansche gebruiken melding maken < n
zelfs de Engelschen en de Nederlanders er bij hunne
komst de inlanders neg niet lot den Islam bekeerd
aantroffen. Deze werd eerst ruim 100 jaar later dan
op Java en verscheidene eeuwen later dan op Sumutra door een deel der bevolking van Zuid-Celebcs
beleden. Daar onder ontdekkingsgeschiedenis het
wetenschappelijk onderzoek van het eiland moet
worden verstaan, kunnen wij het tijdperk der Com
pagnie overslaan. Wat men tijdens de heerschappij
van dat lichaam en tegen het eir.de der 18e eeuw
door oorlogen en het aanknoopen van enkele han
delsbet jekkingen ervan was te weten gekomen, kan
blijken uil de kaarten, tegen het en de dier eeuw ver
schenen, die aan Celebes een nog zeer misvoimdcn
omtrek geven en uit de b eseb i ij vin gen van F. Valentijn (Oud en Nieuw O.-Ir.dië 1720), J. C. M.
Radermaclier (Korte beschrijving v.h. eiland Celebes
V. B. G. IV, 199), A. Huysers (Beknopte beschrij
ving O. I. etabl. 1792) c. a., die natuurlijk thans
slechts historische waarde bezitten of tor. denkbeeld
kunnen geven van de uitgebreidheid der nederzet
tingen en van de uitoefening van het g< zag der Com
pagnie. De ontdekkingsgeschiedenis van Celebes in
de J9e eeuw had e<n ar.der verloop dan elders. Voor
eerst breidde cm gezag zich niet over zoo geheel
nieuwe terreinen uit als op Bcrr.co of Stmatra, wat
daar1 gewoenlijk met een aanzienlijke vei meerdering
onzer gecgraphkchc kornis, door militaire expedi
ties of reizen van civiele ambtenaren verkregen, ge
paaid ging. Wel hadden, vcoral in Zuid-Celebes, be
langrijke krijgstochten plaats (de Bcnhche expedi
tie), doch, in ’t alge nu en beschouwd, ban beweerd
worden, dat ons gezeg in die eeuw op Celebes meer
bevestigd dan uitgebreid weid. Vai daar dan ook,
dat het wetemchnppelijk cndeizcrk op dit eiland,
van enkele uit zonderingen afgezien, eerst in do
tweede helft dier eeuw van meer beteekenis wordt,
meer ter hand woidt gene men deer zendelingen en
enkele wetenschappelijk gevormde ambtenaren dan
door militairen, terwijl ook de mijningenieur en
geoloog eerst laat, en dan slechts vo'or kieine of
grcole brokstukken, hunne medewerking verlcer.cn.
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Eindelijk moeten wij nog doen opmerken, dat, tot in
de laatste jaren der 19e eeuw, voor Celebes, nog zeld
zamer dan voor Sumatra of Bornco, sprake is van
reizen, die zich uitstrekken over verschillende onder
deden, even weinig als van wetenschappelijke be
schrijvingen, die het geheele eiland omvatten, tenzij
men daartoe Van der Hart’s „Reize rondom het
eiland Celebes 1850” zou willen brengén, die, hoe
verdienstelijk ook, zich slechts tot de kust uitstrekt.
Bespreken wij na deze opmerkingen de afzonder
lijke onderdeden, dan wordt voor het mee3t Noorde
lijke het wetenschappelijk onderzoek ingeleid door
de reizen van de natuuronderzoekers Reinwardt
(Reis naar ’tO. deel v/d Archipel 1821),BIeeker (Reis
door de Minahasa 185G), Van Sprocuwenberg (Een
blik op de Minahasa T. v. N. I. 1845), en Bickmorc
(Travels in the Eastlnd. Archipclago 186S). Daarop
volgen voor dit gedeelte de reizen van Von Rosenberg (Der Mal. Archipel), die zich hoofdzakelijk over
Gorontalo, Kwandang, Bone en de bocht van Tomini
uitstrekken; die van Riedel (T. B. G. XVIII 189,
^.•458; XIX 45, .555), wiens beschrijvingen zich met
zeer verschillende, minder bekende streken van
Noordelijk Celebes (Bwool, Limoeto, Bone, Boalemo
enz.) bezighouden; Graafland’s uitmuntende, op
eigen waarnemingen steunende beschrijving van de
Minahasa (Rotterdam 18G7, tweede druk 189S);
De Clercq’s nauwkeurige schilderingen, vooral 'op
ethnographisch terrein, van het Rano-i-apo gebied
bij Amoerang en van de residentie Mcnado (T. N. I.
1870, II„ 1871 II, 1873, I, T. A. G. VII; T. B. G.
XIX; Meded. Ncd. Zend. Gen. XX 187G); de onder
zoekingen van dozen en van de zendelingen Schwarz,
Wilken, Ulfcrs en De Lange (Med. N. Zend. Gen. XI,
1807, XII, 1808, XX, 1870) in het toen nog veel
onbekender gebied van Bolaang Mongondou on der
Rano-i-apo; Dr. A. B. Meyer’s beschrijving van de
Minahassa (Virchow en Holtzendorff 1870) en Van
Alusschcn broek ’s kaarten en toelichtende Nota’s
over de Tominibocht en de residentie Menado, als
mede zijn voordrachten over de fauna, de producten
en den handel van N. Celebes (T. A. G. IV 93, JG3,
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Een nieuw tijdperk werd in het voorlaatste decen
nium der 19e eeuw geopend, toen de geoloog prof.
Martin (Bijdr. I. T. L. V. 1883) zijne meening over
de geologie van Celebes uit te/toen de ingenieur Van
Schelle het terrein van Soomalata (district Kwan<lang) voor het eerst geologisch on mineralogisch
onderzocht (1889); toen prof. Wichmann (Die
Binnenseon v. Celebes, Pet. Milt. 1893) zijne studiën
over bodemgesteldheid, en in verband daarmede het
ontstaan der meren, ook tot-het door hem niet be
zochte Noord-Gele bes uitstrekt o, Sidncy Hickson
zijne omzwervingen door het schiereiland verrichtte
(Tijds. A. G. 1881), de assistent-resident van Hoövell
zijne grondige onderzoekingen over Gorontalo,
Mooëton en de staatjes aan de bocht van Tomini,
welke hij herhaaldelijk bezocht, publiceerde on
sCy toelichtte (T. B. G. XXXV; T. A. G. 1891, 1892,
^ 1893) en toen, last nol least, de Zwitscrschc zoölogen
X j Dr. Paul en Dr. Fritz Sarasin eerst hot Noordelijk
schiereiland, daarna het Centrale gedeelte van
Celebes en ook nog do beide Zuidelijke uiteinden
doorkruisten en een geheel nieuw licht op dit merk
waardige eiland deden vallen.
Voor de zuidelijke helft leverden do hoeren
Perclaer (De Bonischo oxpeditio 1872) en Van Staden ten Brink (Zuid Celebes 1881) door de beschrij
ving der Bonischo oxpeditio bolangrijke bijdragen
niet enkel tot de krijgsgeschiedenis, maar ook tot do
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geographie, althans de militaire, terwijl Matthes
(T. A. G. I en III) niet slechts do ethnographie
bestudeerde en op het gebied van taal en let terkunde
belangrijke bijdragen leverde, maar ook de kennis
der land- en volkenkunde kon aanvullen.
Nadat daarop de HH. van Hasselt (T. A. G. IV,
. Ie serie, 3G2), Ligtvoet (Bijd. I. T. L. V. reeks IV,
II. I), Engelhard (Bijdr. I. T. L. V. reeks IV, VIII,
2G3 en Pet. Mitt. 1SS6, 193); JBakkers (T. B. G. XVf
1886J, Wiggcrs (T. B. G. XXXVI, 1893, 2Ï7) en*—■——
HÓrsen (T. B. G. XVI, 352) hunne meer beperkte
bijdragen tot de kennis van Bangkala, Boeton,
Saleycr, Boni, Iiadjang en de Noorderdistricten
hadden geleverd, bereisden de HH. Weber en Wichmann een deel van Midden-Celebes en van hot Zuidelijk schiereiland zoo grondig en bestudeerden hot zoo
veelzijdig, clatöver de geologie en do geographie in
meer dan één opzicht een nieuw licht opging (T. A.
G. 1889 en 1S90), terwijl de gouverneur van Celebes,
de door zijne reizen op Nicuw-Guinea zoo bekende
Van Braam Morris, zoowel over Loehoe als over het
bondgenootschap Masenrempoeloe, naar aanleiding
der daarmede gesloten contracten, zeer wetens
waardige bijzonderheden over deze staatjes mede
deelde (T. B. G. XXXII, 498; XXXVI, 152).-^—
Voor hot oostelijk deel van Tiet eiland werden''/’^-' ’ Z*
enkele kustgcdeelten, nl. de Vosmaer- of Kendari
«baai, Tomboekoe en Banggaai door de HH. van der
Hart, Vosmaer (Verh. B. G. XVII 1839), Matthijssen
(T. B. G. 1854 II; T. A. G. I 199) en Bosscher meer
of minder nauwkeurig beschreven, terwijl het bin
nenland (do rivier en het meer van Poso) behalve
door de bovengenoemde vreemdelingen, de neven
Sarasin, reeds vroeger, naar aanleiding van den
in 1854 gehouden krijgstocht tegen Tomini, voorts
door de natuuronderzoekers Meyer, Rosenberg en
Van Musschonbroek (T. A. G. leserio VII, 1883,154)
en door den zendeling Kruyt (Med. N. Z. G. XXV,
1892; XXVI, 1892,enz.) ter sprake kwamen.
Van de onderzoekingen dor laatste twintig jaren
verdienen die van Dr. Paul en Pr. Fritz Sarasin
allermeest onze nadere aandacht, vooreerst, omdat
ze zoo verschillende doelen bereisden on verder,
omdat ze aan allo onderdeden dor geographie hun
aandacht schonken en hun resultaten neerlegden
in een reeks zeer belangrijke worken.(ZieLiteratuur).
Hun reizen werden uitgevoerd in ’t laatst der vorige
(1893—’9G) en in ’t begin van deze eeuw (1902—’03).
Hoewel zo hun hoofdaandacht schonken aan de
fauna, hebben ze spoedig ingezion, dat diepere studie
van do gcologio voor hot verkrijgen van belangrijke
resultaten noodzakelijk was en bovendien werden
zoowel do flora als dc menschcnwereld in hun onder
zoek betrokken. Wat de fauna betreft, leidde hun
studie tot belangrijke uitkomsten met betrekking
tot do landverbindingen, die eenmaal moeten bobben
bestaan tusschen Celebes en de Philippijnon, naar
hot noorden, tusschen Celebes en Nicuw-Guinea
over do brug der Socla- on Obi eilanden, naar het
Oosten, tusschen Celebes en IdöfësTïaar het Zuid
oosten, en tusschen Celebes en~Bftli'cn Java, naar
hot zuidwesten. Dat hun geologische Beschouwingen,
die uit don aard dor zaak nog al speculatief zijn,
kritiok zoudon uitlokken, ligt voor de hand; maar
aan de Sarasins hebben wij het eerste schematische
geraamte van het eiland te danken en de critiok op
hun werk werd uitgangspunt voor en aanleiding tot
nieuwe ontdekkingen. Wat do onderdooien van hun
werk betroft, zij verwezen naar de physischo be
schrijving (gedaante, cn homo) on dc verdere overzichten, die nog volgen.
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Een groot e groep van nieuwere onderzoekers
vormen thans reeds de geologen, onze mijningenieurs
hierbij gerekend. H. Biicking, hooglceraar te Straats
burg, bracht in den zomer van 1 SOS een bezoek aan
Celebes; hij bestudeerde in de Minahasa vooral de
streek om het meer van TondanolPetTMitt. 45,
/-1S99, 11 en 12): J.‘ Ahlbufg~(Versüch einer geoloJ gischen Darstcllung der In? el Celebes, Geol. en Pa(laeont. Abli. v. Pompeckj en v. Huene, Neue Folge
> XII,I, Jena,Gust. Fischer 1913 ;Monatsber. derDeutjVV.''schen Geol. Ges. 1910) bezocht in 1909 het kustge/\j bied aan de noordwest zijde der golf van Tomini en
trachtte aan te toonen, dat Celebcs niet is een door
jonge plooiingsverscbijnselen uit de zee tussehen de
Oude wereld en Australië omhooggekomen eiland,
zooals de Sarasins herhaaldelijk hebben betoogd,
maar de rest van een landbrug, die in het mesozoïcum door transgressies ten deele onderdook. J.
Elbert, („Die Sunda-expedition” des Vereins f.
Geog. u. Stat zu Frankfurt a/M. Festschr. Bd. I
1911, Bd. II 1912), deed in 1909 een tocht dwars
door het zuidwestelijk deel van het zuidoostelijk
schiereiland en bezocht bovendien Moena en Boeton,
Kabaëna en de Tcekang Besi eilanden. H. Hirsclii
deed in 1909 een tocht langs de zuidkust der baai
van Tomini en daarna dwars over liet Oostelijk
schiereiland naar de Tomori baai (T. A. G. 1913
/blz. 611). W. Hotz bezocht de Zuidkust van genoemd
o/7/schiereiland (Monatsber. Deutsch Geol. Ges. 1913).
'J/. Prof. Wanner deed in 1905 een tocht langs dc Zuid—t~'/ kust en tweemaal dwars over den Oostaim (Pet.
•
y'Mitt. Febr. 1914).
jr
Van de Ncderlandsche geologen en mijningenieurs
'
vermelden we allereerst de professoren Martin en
Wichmann en den mijningenieur Van Schelle, reeds
genoemd, benevens den mijningenieur R. Fennema
(ZieFENNEMAen T. A. G. 1898,53). Op het Noordelijk schiereiland ontdekt ede mijningenieur M. Koperberg 5 Juni 1899 het meer Danau in Bolaang Mon
gondou, en beschreef verschillende terreinen in de
residentie Menado (T. A. G. 1899, 589; Jb. Mijn
wezen N. I. 1901, 1909). Prof. G. A. F. Molengraaff
bezocht in ’t begin dezer eeuw de goudvelden van
Soemalata, aan de noordkust van Celebes en besteeg
den Boliohoetoe (Z. f. prakt. Geol. Aug. 1902). De
mijningenieurs H. Gooi en J. de Koning Knijff deden
in 1909 een onderzoek naar kolen en petroleum in
het zuidwesten van Midden-Celebes; na een bezoek
aan het Latimodjong gebergte ging eerstgenoemde
naar het Bada-gebied verder noordwaarts, laatstge
noemde naar het brongebied der Saadang (T. A. G.
1910, 112; Jb. mijnw. N. 1.1912). F. T. Mesdag deed
een onderzoekingstocht naar de goudmijn Totok,
bij de Zuidkust van Bolaang Mongondou (1911 en
1912; Verh. Geol. mijnb. Gen. raijnb. serie I, Jb.
mijnw. N. I. 41e jaarg. 1912). Het zeer belangrijke
„Molukkenverslag” van Dr. R. D. M. Verbeek (Jb.
mijnw. N. I. 1908, met Atlas) raakt Celebes alleen
in enkele gedeelten, namelijk het zuiden van bet zui
delijk schiereiland met Saleyer, de eilanden in het
verlengde van den Zuidoostarm, de oostpunt van den
Oostarm met den Banggai archipel en de Minahasa;
hij deed zijn belangrijken tocht 4 Maart—1 Dec.
1899. Mr. W. A. J. M. Van Waterschoot van der
Gracht deed van 7—20 Febr. 1913, met den mijnin
genieur P. Hövig, deels ook met de ingenieurs J. v. d.
Kloes en J. ïteyzer, een onderzoek naar ertsen in bet
/ zuidwesten van Midden-Celebes (T. A. G. 1915,188).
/
Aan E. C. Abendanon (zie Literatuur) komt naast
de Sarasins de eer toe, Celebes in onze voorstelling
eene nieuwe gedaante te hebben gegeven. Ofschoon

zijne beschouwingen streng geologisch zijn, sluit hij
zich in zijne beschouwingswijze bij de moderne geographischo' school aan en toont hij een open oog te
hebben voor allerlei morphologischo problemen. Al
lerlei vraagstukken, die de aansluiting van Insulinde bij Azië en Australië betreffen, worden door
hem behandeld. De kaart van Midden-Celebes
onderging door zijn onderzoek eene algeheele veran
dering. Hij legde 2000 K.M. te voet af (waarvan
350 K.M. in de kustvlakten), 200 K.M. te paard,
1200 K.M. in kano’s (op de meren en op de rivie
ren Saadang, Malili en Lariang). De verbeteringen
in de kaart zijn vooral te danken aan den hem
vergezellenden opnemer J. J. Lefèvrc. De tochten
hadden plaats in 1909 en 1910. /
Van de Gouvemements-ammenaren en officieren !/A
heeft een aanzienlijk getal deelgenomen aan hei
beschrijven van verschillende doelen van Celebcs.
Gowa, in het Zuidwesten van het Zuidelijk schier
/
eiland, werd reeds in het laatst der vorige eeuw be
schreven door A. J. A. F. Eerdmans (Vcrh.. B. <■
1897), in het bëgmT’dezer eeuw opnieuw en veel uit
voeriger door V. J. Van Marle, le luit. bij den Top.
dienst vanNcd.Indië(T. A. G. 1901 en!902,m.k.). D<
geschiedenis van het rijk Gowa en de aanraking i.
met het Gouvernement zijn behandeld door
Erkelens (Verh. K_G. dl. 50, 3e stuk 1897). De Zur
oosthoek van het Zuidelijk schiereiland is bescho ven door iemand onder den schuilnaam Mci;p
(T. der Vereen. Ned.-Zeewezen 1905). Uit den laa' •
sten tijd zijn drie belangrijke beschrijvingen va o
•het gebied in het Westen van Midden-Celebes en
van den „hals” van het eiland, d. i. de smalle ver
binding van Midden- met Noord-Celebcs. Do eerste
is van L. Webcr en betreft de grensstreken tussehen
Loewoe en Mamoedjoe (T. A. G. 1914, 475 m.k.), dtr
twee andere zijn van R. Boonstra van Heerdt en
om vat lep de onderafdceling Paloo en het gebied
van Paloe tot Bwool (T.A.G. 1911,018cn 725, m.k.).
Voorde kennis van het zuidoosten van het Zu ideestelijk schiereiland is belangrijk een stuk van F.
Treffers, van JOJO—’J3 post-commandant te Kendari (Het landschap Laiwoei en zijn bevolking,
T. A. G. 1914, 188, m.k.). Hetaansluitingsgebied
van den Zuidoostarm met Midden-Celebes wordt be
schreven door G. van Ginkel, kapitein bij den To)j)0graphischen Dienst (Do landschappen Malili en
Noeha, T. A. G. 1910, 107, m.k.) in een schels, welke
eene welkome aanvulling vormt van de reizen der
Sarasins en do geologisch-geographischc studiën van
Abendanon. Een kleinere schets van het aansluitingsgebied van den Oostarm met Midden-Celebes
leverde F. R. Maengkom, een Minahasa’sch Chris
ten, Inlandsch posthouder op de Togean eilanden
(T. A. G. 1907, 855, m.k.).
Wat Noord-Celebes betreft, moeten nog vermeld
worden de beschrijvingen van Dr. J. G. F. Riedel
(T. A. G. 1901,225, m.k.) en A. C. Vecnhuyzen (T. A.
G. 1903,35, m.k.). De eerste behandelt vooral de Poigar, de grensrivier tussehen de Minahaea en Bolaiing
Mongondou, en de jonge meer vlaktc7waarop zij haar
water verzamelt; de tweede is een gevolg van do
opdracht aan den controleur Vecnhuyzen, om do
grenzen tussehen de twee genoemde landschappen
vast te stellen. Aan de Sangi eilanden hebben o.a.
B. C. A. J. Van Dinter (T. I. T. L. V. 41, 1899) en E.
Frieswijk (T. B. B. 22, ]), aspirant-controleur to
Taroena, aan den Banggai archipel heeft Dr. D. W.
Horst (T. A. G. 1901, 92) aandacht gewijd; do
laatste vertelt ook een en ander omtrent Tomboeko
en do aangrenzende streek.
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Zooals vroeger in de Minahasa, hebben in den
laatst en tijd in Midden-Celebcs de zendelingen veel
bijgedragen tot de vermeerdering der kennis van
land en volk, en onder dezen vooral Drs. A. C. Krayt
en N. AdrianiJ:_In._tal van beschrijvingen en boeken
hebben ze hunne ontdekkingen en ervaringen neer
gelegd (Med. N. Z. G. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898,
1899, 1900, 1901; Bijdr. T. L. V. 9; T. A. G. 1898,46;
,vl899,1900,1903, 1908, 1909,1915,457, m.k.; Versl.
j en Med. K. Ak. v. Wet 1899; T. B. G. 1901; zie ook
Literatuur). Adriani maakt e in het bijzonder studio
van de talen der Toradja’s, Kruyt van het landschap en het leven der Inlanders. Kruyt kwam aan
den mond der Posso in 1892; in 1894 verrees er de
eerste school; in hetzelfde jaar werd aan do bocht
van Tomini een controleur geplaatst. Sedert breidt
zich de zending hier gaandeweg uit en werkt er even
heilzaam als in de Minahasa (Med. Ned. Zend. Gen.
1915, De Possozending). Over de zending op de
Sangi-eilanden schreef o.a. R. Neumann (Evang.
Miss. Magazin 1897), over Bolaang Mongondou de
hulpprediker J. S. de Vries (Maandbor. N. Z. G.
Mrt. 1905); op de genoemde eilandengroep is de
zending in handen van Protestantsche missionaiissen van Duitscho afkomst, die er met uitnemend
gevolg werken. Naast do belangrijke studiën van
Kruyt en Adria.ii en van de Sarasins over de bevol
king van Celebes vermelden we nog W. Foy (Band
XII K. Ethn. Mus. Drcsdcn, 1899), wiens studie
over de zwaarden van de Celebes zee echter slechts
ten deelo op dit eiland betrekking heeft; Mr. J. M.
C. E. Ie Riitte, die over de schaking bij do Makasearen schreef (T. B. G. 41); G. Maan, die vertelt van
den rijstbouw der Toerateya, die in het bovenland
van Makasscr wonen (T. B. G. 46); A. B. Mcyer en
O. Richter, die berichten over de „wijzen van be
graven in de Minahasa” (Fricdlander u S. Berlijn
1903).
Over de planten en dieren van Celebes is veel be
kend geworden door de bijzondere aandacht, die de
Engolscho zoöloog A. R. Wallace (The Malay
Archipelago) aan het Oosten van den Archipel
schonk (1854—’62). Diepo studie, vooral van do
fauna van Celebes, maakten ook de neven Sarasin,
die vooral hun aandacht schonken aan do lagere
diersoorten. Aan de vogels is ccnestudie gewijd van
A. B. Mcyer en L. W. Wiglesworth (The Birds of
Celebes and the neighbouring Islands 1898). Bijzon
deze aandacht werd aan de fauna van Celebes ge
schonken door Prof. Max Weber (Dor Indo-australischo Archipel und die Geschichtc seiner Tierwclt
1902), als gevolg van de Siboga-expcditie. Aan de
flora der Minahasa schonk S. H. K/wders, op zijn
botanische dienstreis 1894—’95, zijn aandacht, niet
alleen uit een wetenschappelijk, maur ook uit een
practisch oogpunt (Med. v. ’s Lands Plantentuin
XIX 1898). Wat de Marine en do Topographischo
Dienst voor dit eiland verrichtten, treedt bij de raad
pleging der kaarten van zelf aan hot licht. Afzonder
lijke vermelding verdient de dioptekaart der zeeën
rondom Celebes van Prof. J. F. Niermoyer (T. A.
G. 1909).
Den stand van de driehoeksmeting en de topographische opneming van Celebes vindt men opgegoven
in het Jaarverslag van den Topogr. Dienst in Ned.
Indiö (9o jaargang). Hoever de hoofd-en secundairo
driehoeksmeting van het eiland gevorderd was op l
Jan. 1914, is in den jaargang 1913 op een kaart
1: 3.000.000 aangegoven. Deze omvat: hot Zuidelijk
schiereiland en het Zuidwesten van Midden-Celcbos
tot bewesten het Posso meer (het noordelijksto deel
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is echt er alleen verkend), het midden der Noordkust
van den Oostarm (waar de bergtop G. Loemoet,
Z.Z.O. van T. Api, verkend is), benevens de Togean
eilanden en de Zuidhelft van den Noordarm be
westen Gorontalo. De topographische opneming van
Celebes is in genoemd Jaarverslag op een kaart
1: 1.000.000 aangegeven; ze omvatto 1 Jan. 1914
nog bijna alleen de afdeelingen Bonthain en Makasaer.
Gedaante en Bouw (Geologie). De
typischo, vangarmachtige gedaante van Celebes,
die men ongeveer op dezelfde wijze bij het eiland.
Halmahera terugvindt, heeft in de tijden, dat do
geologie van den Ned. Ind. Archipel nog tot de onof weinig bekendo onderwerpen behoorde, tot ver
schillende hypothesen aanleiding gegeven. Thans
wet en wij,dat die vorm veroorzaakt is door slenken
en breuken, die in het oostelijke gedeelte van den ar
chipel in bijzondere mate ontwikkeld zijn, aangezien
hier de ontmootingssfeer gelegen is van twee grootelabiele strooken der aardkorst: de alpine- en docircumpacifische geosynclinalen, waarover in het
artikel GEOLOGIE uitvoeriger wordt gehandelde
Is hiermede in algemcenen zin een verklaring ge
vonden voor de grillige gedaante van het eiland, wij.
zijn nog niet zoo ver, dat die ook in haar onderdeelen duidelijk geworden is. Ook de inwendige samen
stelling en bouw zijn nog zeer onvoldoende bekend..
Wel hebben de onderzoekingen van de Sarasins en
van Abendanon — om slechts de voornaamsten to
noemen —daarover reeds heel wat hebt verspreid,,
doch als men een blik werpt op de door dezen laatsten, in opdracht van het Kon. Ned. Aardrijkskun
dig Genootschap, in 1914 samengestelde geologische
schetskaart van Ned. Indië, dan ziet men dat juist
op Celebes nog een groot gedeelte ongekleurd is
gelaten. Met name is dit het geval met de beide, naarN.O. en Z.O. uitstralende, groote schiereilanden,
waarvan eigenlijk nog maar enkele kustgebieden,
alsmede het terrein op en vlak bij een paar dwarspaden — en dan nog slechts oppervlakkig — onder
zocht zijn. Do jongste waarnemingen van Brouwer
in de Molukken, in verband met die van Hotz,
Wanner en Hirschi in Oost-Celebes, maken hot
daarenboven waarschijnlijk, dat dit laatste voor een
deel genetisch tot de Molukken behoort. Wanneer
desniettemin hier zal getracht worden in enkele
korte trekken een beeld to geven van den bouw en de
geologische samenstelling van Celebes, zoo geschiedt
dit in het volle bewustzijn, dat do tijd hiervoor
eigenlijk nog niet gekomen is.
Beziet men de contour van Celebes wat nauwkeu
riger, dan valt het op, dat daarin vier richtingen
domincercn n.1. I. Noord-Zuid; II. Noordoost (ook
wel O.N.O.)-Zuidwest (W.Z.W.); III. ZuidoostNoordwest; IV. Oost-Wcst; en deze richtingen zet
ten zich ook buiten het eiland onderzeese^ voort
(zio de genoemdo kaart van Abendanon) iet is
juist aan deze combinatie van breukrufhtingen,
dat het eiland zijn eigenaardige gedaante ro danken
heeft. Do voornoemdo richtingen zijn meorendcols
dio van breuken,deels ookdio van plooien, ofschoon
men dit niet in dien zin moot opvatten, dat b.v. in
hot N.-Z. gcstrcklo westelijk deel ook alleen N.-Z.plooien of broukon optreden; hierover nader. Niet
onwaarschijnlijk duren do verzakkingen langs velo
broukvlakkcn nog heden ten dago voort. Celebes
is van .Borrj£CV-oh-daarmedo tevens van hot pla
teau van Zuidoost-Azië, gescheiden door de Straat
van Makasscr, waarvan de smallo diopo goul (meer
dan 2ÖU6"'MtJ “bijna zuiver Z.-N. loopt; opmorke-
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lijk is, dat de aangrenzende kustlijnen der beide
genoemde eilanden over meer dan 500 K.M. zoo goed
als zuiver evenwijdig loopen. Op de tektonische
geschiedenis van Celcbcs, d.w.z. op den relatievenen
den absoluten ouderdom van het ontstaan der breu
ken, van de verzakkingen en opheffingen en op de
oorzaak der plooiingen, zal niet nader worden inge
gaan ; soms is er iets van bekend, dikwijls echter zijn
de bestaande gegevens nog onvoldoende.
Het noordelijkste uiteinde van Celebes, de Minahasa met haar vele dicht opeengedrongen vulkanen,
behoort eigenlijk niet bij het overige gedeelte, maar
tot den Menado-San gi-vulkaan boog, die naar Mindanao doorloopt en bij het artikel VULKANEN
wordt beschreven. Direct ten zuidwesten daarvan,
aan gene zijde der Poigar-rivier (of zoo men wil de
Lombagin-rivier) in Bolaang Mongondou, begint de
Noordarm een bijna zuiver O.-W.-richting aan te
nemen, die hij tot in Mooëton en Tolitoli behoudt.
Hier is een kemgebergte aanwezig, dat uit graniet
en sterk geplooide kristallijne schisten bestaat, het
welk nu eens breeder, dan weer smaller is en op vele
plaatsen door er op of er tegen afgezette sedimen
ten van verschillenden aard (w.o. cretaceïsche) en
door jongere (en vermoedelijk ook oudere) stollings
gesteenten aan de directe waarneming onttrokken
wordt. Ofschoon door meerdere onderzoekers (Van
Schelle, Sarasins, Ahlburg, Molengraaff, Koperberg
e.a.) bezocht, hielden deze zich gewoonlijk aan de
enkele bestaande wegen en is een betrouwbaar alge
meen beeld van dezen, naar het schijnt tektonisch
vrij gecompliceerden, Noordarm nog niet te ont
werpen. Uit de verschillende waarnemingen kan
echter wel worden opgemaakt dat twee hoofd berg
reeksen aanwezig zijn, waarvan die in de nabijheid
der zuidkust de graniet-kern bevat, welke later
naar het Zuiden door den hals van Celebes ombuigt,
terwijl die langs do Noordkust tegen de baai van
Tolitoli afbreekt, en wellicht een kern van kristal
lijne schisten bevat, welke evenwel dikwijls door
sedimenten en eruptiva bedekt wordt.
Van den Hals van Celebes, die zich van Tomini
tot Parigi aan de Oostzijde en van de baai van
Dondo of Tolitoli tot aan die van Paloe aan de West
zijde uit strekt en waarin het gebergte zich in den
Ogoamas tot 25G5 M. verheft, weten wij geolo
gisch alleen, dat het eveneens uit graniet en kristal
lijne schisten beslaat en dus kan beschouwd worden
als de directe voortzetting van den Noordarm.
Abendanon heeft niet oneigenaardig dit kristallijne
gebergte de „ruggegraat” van Celebes genoemd;
inderdaad kan het tot in de La1 imodjong-keten bij
Paloppo worden vervolgd, terwijl bezuiden de Temp>e-depressie weer kristallijne schisten optreden ten
N. van Tanette en ten O. van Pangkadjene.
Direct ten Zuiden van den Hals worden zoowel
het bergstelsel als de geologie veel ingewikkelder;
het laat zich aanzien dat een gedetailleerde opne
ming zal noodig zijn om beide tot klaarheid te bren
gen. Wij volgen in onze voorstelling voornamelijk
Abendanon, die zijn meening wel het kortst en dui
delijkst heeft neergelegd in zijn opstel: „Zur Umrbsform der Insel Celebes” (1912).
De „ruggegraat” loopt in liet circa 2000 M. hooge
Molengraaff-gebergte vrij zuiver in N.-Z. richting
door; let bereikt zijn einde in den gelsoleerden G.
Poeang ten Westen van Paloppo. Het bestaat uit
graniet, gneiss, dioriet, gabbro, amfiboliet en effusiei-gestcenten, waarvan de j riste ligging ten opzichte van elkaar buiten let door Al.endanon onder
zochte gebied door voortgezette terreinonderzoekin-

gen moet worden vastgestcld. Over bijnadegehoele
lengte loopt een tamelijk smalle strook (de Possa
Sarasina of Sarasin-zone), die door een aantal de
pressies gekenmerkt is (Paloc-baai, Paloc-vlakte,
Koclawi-, Girapoe-, Koro- en Rampi-bassin) en die
het gebergte verdeelt in twee helften, waarvan de
westelijke vooral opvalt door het overhcersehen van
amfibolieten en van violetten gneiss. In de Ooste
lijke helft treden eigenaardige kommen op, die ten
decle nog met water zijn gevuld (Lindoc-meer), ten
deele wel oude, drooggeloopen meren voorstellen
(vlakten van Bada, Leboni e.a.). Het gebied ten
westen van dit gebergte is nog zoo goed als onbe
kend, doch is gedeeltelijk zeker veel jonger; men
kent aan de kuststreek jonge stollingsgesteenten en
bij Doda moet wat petroleum voorkomen in sterk
geplooide neogcne sedimenten. Langs de Lariang
rivier vond Abendanon echter in elkaar geperste
kleischalies, die wel op een oudere formatie wijzen.
In het gebied ten oosten volgt eerst het Fennemagebergte, zich uitstrekkende van Kaap Ponindilisa
aan de golf van ïomini tot aan de noordkust van
de golf van Boni. Het hoogste gedeelte (ruim 2000
M. over meer dan 100 K.M. lengte) ligt in het wc.- icn;
naar het oosten wordt het langzamerhand ]a ; -r,
doch het is nog tot het Poso-meer te vervolgen^ en
verheft zich ten O.N.O. daarvan weder in het rvim
2000 M. hooge Pompangeo-gebergte. Granieten er*
basische stollingsgesteenten ontbreken hier geh<
het Is uitsluitend opgebouwd uit kristallijne sc'ni
ten (met lenzen van kristallijnen kalksteen), die zeer
sterk doch onregelmatig geplooid zijn. Wel waar
schijnlijk zet zich dit schist-gebergte in het Z.O.schiereiland voort, te oordcelen naar waarnemingen
van de Sarasins en Elbcrt, en zal het Mekongkagebergte vermoedclijk daaruit beslaan. In het zuiden
ligl ten westen van liet Molengraaff-gebergtc even
eens graniet, en dit gesteente schijnt in het nog
grootendecls onbekende bergland, dat zich in de
richting van den Mandar-uitwas uitstrek!, ovorhcerschend te zijn. Wellicht bestaat daaruit ook de
bijna 3000 M. hooge Mamboeliling-ketcn. Langs hel
noordelijk deel der kuststrook van den Mandaruitwas spelen loucicthoudende gesteenten een zeer
groole rol. In het Noorden echter liggen tussehon de
Molengraaff- en Fennema-gebergten weder enkele
inzinkingen, o.a. de vlakten van Napoe en Besoa.
Ooslelijk van het Fennema-gebergtc bevindt zich,
nog in het schist gebied, de bekende Poss.o-depressio,
met het meer van dien naam, die, ten N. van het
meer, grootendecls door mioceene grauwe kleisteonen en jongen, ncogenen, kalksteen is opgevuld,
waaronder nog overblijfselen van jong-crctaeeïscho
sedimenten en radiolariën-hoornsteen gelegen schij
nen te zijn. Deze depressie wordt ten oosten be
grensd door het Pompageo-gebergto dat — ton min
ste voor een heel klein deel — reeds uit gabbrolde
gesteente bestaat (Koperberg), wolk gesteente n aar
het zuidoosten een zeer aanzienlijke uitbreiding ver
krijgt in het Vorbeekgobergle, dat, tot ruim 1000 M.
oprijzend, het gebied omvat dor groolo meren van
Malano en Towoeti, welke gelegen zijn aan hot
noordelijk uiteinde van den Zuidoost-ann. Door het
optreden dezer sterk basische gesteenten sluit Colcbes zich om zoo te zeggen (althans voor den tijd,
waarin hunne vorming valt) aan bij de Molukken,
waar zij eveneens veelvuldig voorkomen.
In den Ooslarm van Celebes schijuon gabbro’s,
diabazen
. en dioricten veelal de plaats der peridotiolen in te nemen; zij zijn ovenwel door jongere —
eogeno on neogeno — afzettingen bedekt geworden
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en komen daardoor meest slechts in de lioogere
landgedeeltcn voor (b.v. vermoedelijk in de beide
kooge toppen van 1200—1500 M. in het uiterste
oosten).
Reeds is vermeld, dat in de westelijke helft van het
Molcngraaff-gebergte amfibolieten veelvuldig voorkomen en in dit verband verdient opgemerkt te wor
den, dat ook de N.N.O.-loopende bergketens in Z.O.Borneo voor een groot deel uit sterk samengeperste
gabbro’s, diabazen en diorieten, met verschillende
variëteiten van kristallijne schisten, bestaan, ter
wijl ook op de eilanden Laoot en Seboekoe veel
diabaas gevonden wordt, zoodat het lijkt alsof er,
ten opzichte der straat van Makasser, een zekere
symmetrie bestaat in den bouw van W. Gelebes en
O. Borneo.
Ook in het peridotiet-gebied van Oost-Celcbes
treden vele inzinkingen op: de Mori- en Tioe-depressies met de Tomori-baai in het noorden en de
meren Matana, Mahalona, Towoeli e.a. in het zui
den.
Midden-Cclebes is van Zuid-Celebcs gescheiden
door een geheel ander gebergte-slelsel, hetwelk door
de Mamasa en Saadang-rivieren naar de westkust en
door de Maroro of Djenemaëdja-rivier naar de
oostkust wordt ontwaterd. Het westelijk deel, liet
Quarles-gebergte, is ten westen van Rante Pao steil
tegen het krist allijne kemgebergte afgesneden en
bestaat uil in gemiddeld N.W.-richting geplooide
tuffen van verschillende samenstelling (zoowel zure
als basische, waaronder ook vaak leuciet houdende),
waarin de Saadang zich tusschen Rante Pao en Enrckang een 50 K.M. lange canyonachtige vallei heeft
gegraven, die dikwijls meer dan 1000 M. diep is; de
dikte ter tuffen wordt op ruim 2000 M. geschat.
Dicht ten oosten dier rivier strekt zich een niet meer
dan 5 K.M. breed, doch circa 70 K.M. lang kalksteendek uit (eocecn), welks zuidclijksle hoogste verheven
heid de Bambapocang bij Enrekangis. Weeroostelijk
daarvan wordt een dikke afzetting van violetroode
kleischalies met 1 usschengclegen zandstcenbankcn
gevonden, die evenals de tuffen van het Quarlesgebergte in gemiddeld N.W.-richting sterk geplooid
zijn en door de Maroro worden doorsneden. Men trof
er tot nog toe geen fossielen in aan, zoodat de voorloopig daaraan toegekende jong-crctaccïsche ouder
dom nog niet geheel vaststaat. Ten oosten grenst dit
gebied aan het ongeveer Z.O.-N.W. gestrekte, 30
K.M. lange Lalimodjong-gobergte, waarvan de hoog
ste top, de Dante Mario (34 12 M.), tevens de hoogste
verheffing van Gelebes is, terwijl eenigc toppen in
deze reeks over de 3000 M. reiken. De kern schijnt te
bestaan uil raótamorpho diabaasluflen, kristallijno
schisten en oudere kloileien; aan weerskanten der
reeks vindt men de ovengenoemde jong-crctaccïscho
afzettingen. Daarop volgt, nog meer ooslclijk en
dicht bij do kust, een N.25°W. gestrokt gebergte,
dat uil oudere en jongere basischo s< ollingsgcsteenten bestaat en door de Djcnemaëdja doorbroken
wordt.
Naar het schijnt, worden al deze, in globaal Z.O.N.W.-richting (met verschillende afwijkingen, wat
de details betreft) geplooide of samengeperste berg
ketens aan de zuidzijde door een loodrecht daarop
gestrekte breuk afgesneden en volgt naar het zui
den de belangrijke depressie, waarin do meren van
Tempo cn Sidcnreng (30 u 40 M. hoog) gelegen zijn.
Tusschen deze depressie en de zuidkust komen do
oudere gesteenten slechts op enkele plaatsen aan de
oppervlakte, do kristallijno schisten (zie boven) ton
N. van Tanette en ten O. van Pangkadjcno, do vóór-
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tertiaire sedimenten in enkele smalle strooken, ter
wijl het overige areaal, behalve door een soms vrij
breede strook alluvium langs de kust, wordt inge
nomen door oud- en jong-tertiaire, hier en daar
pekkoolvoerende, sedimenten (waaronder tamelijk
veel nummulielenkalksteen) en door tertiaire eruptiva (waaronder weder leuciethoudende), welke laat
ste naar het zuiden meer de overhand verkrijgen,
ten slotte bijna de geheele oppervlakte innemen en
in den Piek van Bantaëng (Bonthainj-mot 3042 M.
culmineercn. Hierover zie men het artikel VUL
KANEN.
Kenmerkend voorZuid-Celebes is dus het voorko
men langs de westkust tot bij Mandar eener (dik
wijls onderbroken) strook van leuciet- (soms ook
nefehen) houdende gesteenten (waaruit o.a. de Saraoeng of Piek van Maros, 1375 M., bestaat), welker
tuffen en brecciën door Abendanon, gelijk wij za
gen, in het Quarles-gebergte werden aangetroffen:
— of het optreden van soortgelijke gesteenren in
het Olcidoe-gebergte ten zuiden van Matinang (in
den Noordarm) is op te vatten, zooals de Sarasins
meenen, als een directe voortzetting der evengenoemde strook, waarvan dan het overige deel langs
de westkust zou weggezonken zijn, zal wellicht
later kunnen worden uit gemaakt.
Literatuur. Voor de, reeds tamelijk omvangrijke
doch weinig samenhangende geologische literatuur
moge worden verwezen naar de „Opgave van Ge
schriften over Geologie en Mijnbouw van Ned.
Oost-Indië” door Dr. R. D. M. Verbeek in deel I en
II der Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouw
kundig Genootschap voor Nederland en Koloniën
(geologische serie), waar zij is opgegeven en naar het
recente, uitvoerige werk van E. C. Abendanon: Geo
logische en geografische doorkruisingen van Midden-Celebes, waarin zij is verwerkt, en waarvan
naast twee deelcn cn den atlas, welke reeds zijn
verschenen, nog één deel het licht moot zien.
Landbeschrijving (gebergten, meren,
rivieren). Van de verschillende deden van Celcbes
zullen we achtereenvolgens den Noordarm, MiddenCelebes, den Ooslarm, den Zuidoostarm en den
Zuidarm schetsen.
a. de Noordarm. Deze hangt door een smallen
„hals” samen met Midden-Cclobcs; op do smalste
plaats tusschon Towia en Kasimbar is do afstand
slechts 17 KAL (T. A. G. 1914 p. 725). Het centrale
gebergte, dat er door loopt en zich voortzet in het
Noordelijk schiereiland verheft zich in don Ogoamas
tot 2505 M. en even ten Zuiden daarvan vindt men
den Sodjol, die 2525 M. hoog is (zie kaart Top. dienst ).
Westwaarts van clc plaats Mooëton, genoemd naar
ceno rivier van denzeifden naam en waar het boog
vormige deel van den hals aan do golf van Toiuini ein digt, volgt de groot ere rivier Tocladengi met do Sigoeroe; zij komt bij Taroepa in de kwart'airo vlakte,dio
daar 10 K.M. breed is. Daarop volgt de Lamboenoe,die
bij do gelijknamige vlakte het bergland verlaat. Ten
Westen van do Lambocnoo vindt men in het heu
velland, opgcbouwcl uit ploistocene lava on tuf, do
Bolano meren, gonoemd naar een klein Bocgineesch
dorp, dat er tusschon ligt. Hot grootste heet Bolano
iSaoo (saoe = diep) on bestaat uit een grooter weste
lijk en een kleiner oostelijk bekken met heuvelland
er om heen; het oost olijke is 250 M. in doorsnede en
volgens do inboorlingen 401\ 50 M.dicp,het westelijke
heeft een middellijn van 400 M. cn is waarschijnlijk
het diepst; dat enkele deelen ondiep zijn, bewijst de
moerasflora. Ten noorden van clezo meren ligt hot
kleinere Batoe Dalco. Hot ontleent zijn naam aan een
29
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witte rots, die in het meer onder water zicht baar is
(dako = wit), en is naar schatting 25 a 30 M. diep.
De afvloeiing der meren is de Bolano rivier, die door
een 10 M. diepen brakwaterplas (Taboetonke, op de
kaart van Boonstra van Heerdt Mossologi meer)
naar zee gaat. In het gebergte heerschen hevige
bandjirs, maar de lage kuststreek is regenarm. Ver
der westelijk vindt men de groote vallei van Ongka
en daarna wordt de lage kuststreek langzamerhand
smaller. Uit het hooge bergland komt daar de Palasa.
In het bergland van Tomini, juist in de bocht van
Tomini gelegen, vertoonen de ketens tal van naakte
rotsen. Een groote rechterbijstroom van de rivier
van Tomini, de Molitogo, komt uit het gebied van
den Ogoamas. In liet dal van den hoofdstroom drij
ven de inboorlingen een drukke tabaksteelt. Zuid
waarts van den Ogoamas wordt het gebergte snel
lager, beoosten de Paloe baai zijn de pashoogten
slechts 250 a 300 M. De kustvlakte heeft bij Parigi
eene breedte van 22 K.M.; dat ze met geringe moeite
in prachtige sawahs kan worden herschapen, heb
ben de Balineesche ballingen bewezen, die aan de
noordzijde van Parigi model-rijstvelden hebben
aangelegd. Aan den buitenkant steekt het breedste
gedeelte van den hals in het noorden als een schier
eiland in zee vooruit. De in zee vooruitstekende noord
oostpunt, bestaande uit koraalkalk, heet Tg. Kandi
of Dako, de Noord westpunt, die langzaam daalt
en in een klappertuin eindigt, heet Stroomenkaap;
even ten zuiden er van komt het Dako gebergte aan
zee. Aan de oostzijde hgt Bwool, aan de westzijde
Toli Toli. Verder Zuidwaarts volgt de groote baai
van Dondo, die den hals tot op de helft versmalt,
ze is aan de zeezijde gedeeltelijk door eilanden (P.
Simalang en P. Kapetan) afgesloten. Aan de Oost
zijde valt er de aanzienlijke rivier Maradja in, die
van het Saloemaradja gebergte komt; niet ver van
hare monding hgt het kleine Boega, waar een Chi
nees met Amsterdam een drukken handel in rotan
drijft. Het schiereiland aan de Westzijde steekt met
Tg. Dondo in zee vooruit. Aan de Westkust van het
N.Z.-deel van den eigenlijken hals steken nog een
viertal schiereilanden in de straat van Makasser
vooruit. In het verlengde van het tweede (van het
noorden af) liggen een drietal eilanden, waarvan het
uiterste, voorzien van een licht, Noordwachler (P.
Toegoean) heet; de naam staat tegenover Zuidwachter (P. Pasoso), dat vóór de bocht van Tam boe
hgt. In het derde schiereiland, dat zich in het mid
den tot 356 M. verheft, bevindt zich het meer Ranoe
Dampelas, welks niveau op 10 M. hoogte ligt en dat
aan de Noordzijde afvloeiing heeft naar de zee. Het
Zuidelijkste schiereiland is door eene smalle land
engte met den hals verbonden en steekt ver in zee
vooruit; het heet, evenals het 600 M. hooge toppunt,
Baleisaivj. Aan de Zuidzijde van dien berg hgt het
meer Rano Baleisang, dat veel krokodillen herbergt
en waaromheen uit de vele sagopalmen sago ge
klopt wordt; ongetwijfeld heeft dit meer afvloeiing,
maar Boonstra van Heerdt zag ze niet. Onze bestuursinvloed is aan den binnenkant van den hals
m de hier en daar vrij breede kustvlakte veel meer
doorgedrongen dan aan den buitenkant. Maande
lijks gaan er schepen van de Paketvaart Mij. de Golf
van Tomini in om rotan, copra en timmerhout te
halen; vóór den oorlog kwam de Norddeulsche Lloyd
er ook; van hier stammen voor een aanzienlijk
deel de reuzenmassa’s bosch- en andere producten,
die men te Makasser in de Nederlandsche vrachtbooten ziet overladen. Vroeger werd de inheemsche
bevolking hier door de radja’s en rijksgrooten, die

10 % van de opbrengst kregen, gedwongen klappers
aan te planten en copra in te zamelen; thans doen do
Toradja’s uit Midden-Celebes dit hier bijna overal,
terwijl ze tevens rotan en damar uit de bosschen
halen. Alleen in Mooëton geschiedt dit nog door do
bevolking zelve.
Ofschoon de hals zeer smal is, voert er slechts één
behoorlijk paardenpad dwars over, het gaat van
Tawaéli, aan de Oostkust der Paloe baai, naar het
tegenoverliggende Toboli en werd in 1909 voor
bestuursdoeleinden aangelegd; de pashoogte is daar
1067 M.; in G uren kan men te paard den weg afleg
gen. Verder Noordwaarts, in het smalste deel van
den hak, loopt een pad over een pashoogte tusschen
Towia (Westkust) en Kasitribar van slechts 350 M.,
waardoor dit pad druk gebruikt wordt. Behalve d czo
zijn er nog acht andere door de inlanders gebruikte
overgangen (zie de kaart van Boonstra van Heerdt
in het T. A. G. 1914).
De eigenlijke Noordarm loopt bijna zuiver WestOost; waar ze naar het Noordoosten ombuigt, be
gint de jong-vulkanische Minahasa. Het OostWestelijke deel laat zich gevoeglijk in tweeën
beschrijven, doordat het bezuiden de bocht van
Kwandang smal en laag is; het is daar nauwelijks
30 K.M. breed en daalt in den pas van II al ante tot
422 M.; het rijpad van Kwandang naar Ooronlalo,
een afstand van 55 K.M.,is in één dag heel goed af te
leggen. Tusschen Bwool en Kwandang komt het
gebergte op tal van plaatsen aan de Noordkust,
terwijl de waterscheiding met de Zuidkust niet ver
naar binnen ligt. Het Malinang gebergte der Sarasin’s
stijgt tot boven 2000 M. en dient als hoofdwalorscheiding; van de Zuidhelling komen do bronaderen
der rivier van Randangan, die even bewesten Marissa in zee valt. De Boliohoetoe, van welks Zuide
lijke helling de aanzienlijke rivier Pagoejama komt,
ligt dicht bij de Noordkust in het gedeelte tusschen
Soemalata en Kwandang. Bestijgt men van Kwan
dang uit den pas van Halante, dan heeft men van
daar een mooi uitzicht op het meer van Limbuto en do
depressie, waarin het meer ligt; die depressie zet
zich Westwaarts in het dal der reeds genoemde
Pagoejama, Oostwaarts in dat der liane voort. Eerst
genoemde rivier kronkelt van boven Lakea lot
Paroeng door de jonge vlakte oostwaarts en breekt
dan door een rug naar de Zuidkust. Bij Ooronlalo
is het kustgebergte nauwelijks 1 K.M. breed; door
een smalle poort ontwijkt de Molango naar de golf
van Tomini.
Vroeger was de laagte van Limboto een zee, diode
geheele depressie vulde, maar niet doordrong tot in
de vallei der boven-Pagoejama. Van die zee is het
tegenwoordige meer van Limboto het laatste over
blijfsel. Het heeft den vorm van een West-Oost
gestrekten rechthoek, is ondiep, 11 K.M. langen 6.5
K.M. breed; in den regentijd breidt het zich vooral
in het N. en W. uit. De plaats Gorontalo ligt in do
kloof, die naar zee voert. Van Gorontalo Oostwaarts
betreedt men door het dal der Bono het oostelijk
deel van den Noordarm. In den bovenloop gaat do
Bone door de vlakte van Bawangio;dooreen kloof in
het gebergte bereikt ze daarna de Limboto-laugte.
Volgens de Sarasins is de genoemde vlakte een leeggeloopen meer; Ahlburg beschouwt de Bone als de
Oostelijke voortzetting der Limboto laagte.
Het gebergte der Zuidkust wordt Oostwaarts
snel breeder en hooger; naar do rivier heet het Bone
gebergte', langs de kust vindt men koraalkalksteen. De
Sarasins gingen er uit het Bone dal op 1430 M. hoog
te dwars over naar Negcrilama. Noordoost van deze
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plaats aan dc Zuidkust verheft zich het Sinandaka
gebergte tot 1770 M. Dwars door het Oostelijk deel
gaat NW-ZO de depressie der dalen van de Sangkoep en de Malibagoe. Behalve de genoemde rivieren
behoort er de boven-Doemaga toe, die Zuidoost
stroomt, dan met een kniebocht ombuigt naar het
Noordoosten en ten slotte in de Lombugin valt; de
waterscheiding met de Malibagoe is' maar 350 M.
hoog. Tusschen de Sangkoep en de Lombagin ligt het
massief van den Hoenloek Boeloedawa; ten oosten
daarvan verzamelt de Lombagin het water van de
Docmoga en dc Ongkak; in het gebied der luatste
vindt men jong-vulkanische producten en echte
solfatarcn, die ons er aan herinneren, dat we aan
den rand der Minahasa zijn gekomen. Als grens met
de Minahasa kan men het dal der Poigar nemen.
Officieel geldt deze sedert 1895 als grens (zie A. C.
Veenhuyzen, Aanteekcningen omtrent Bolaang
Mongondou met kaart T. A. G. 1903). Behalve de
Poigar werd toen ook de Boejat als zoodanig vastgestcld. Haar dal ligt echter niet in het verlengde
van het Poigar-dal, maar verder Noordwaarts; ze
ontspringt op het gebergte, van waar ook verschil
lende bronrivieren der Ranoiapo komen. De Poigar
ontspringt uit het meer Danau Mooat (lengte +
5 K.M., breedte £ 1.7 K.M., hoogte ± 1050 M.), dat
eerst 5 Juni 1899 ontdekt werd door den mijnin
genieur Kopcrberg (T. A. G. 1899, Het meer Danau
in BolailngMongondou,met kaart);tot opdat oogenblik was het zelfs bij de bewoners der Minahasa
slechts bij geruchte bekend. Westelijk van dit grooto
meer is in 1900 door Kopcrberg nog een klein meer
Paja Paja aangetroffen, welks hoogte op 1200 M. is
geschat; het is rond en waarschijnlijk een oude
krater. De naam van het groote meer herinnert ook
aan het vulkanisme (Mooat = stinkend, naar de
zwavelbronnen). Aan de Westzijde der meren staat
de -j- 2000 M. hooge Ambang (zie aldaar). Ten N. en
N.W. ervan liggen twee veel lagere bergen, de
Anloeg en de Pinotpoclan {= zwavelbcrg). De Poi
gar verlaat het groote meer in den Noordwesthoek
en kronkelt daarna over de hoogvlakte van Bo
laang Mongondou Noord westwaarts naar een tweede
veel kleiner meer, llolooi gehecten; ten Z. hiervan
vindt men aan den linkeroever tal van warme bron
nen. Van de beide meren zegt Riedel, dat ze weinig
vischrijk zijn; men vindt er paling in, ook garnalen
en zoet wal erkrab ben. in de beide meren leven veel
watervogels. Een rechter bijstroompjo voort nog het
water aan van de beide kleine meren van Mokobang,
aan de Westzijde van den Sinajap; de hoofdweg uit
de Minahasa naar Bolaang Mongondou, door het dal
der Ranoiapo, gaat er tusschen door. Beneden het
meer llolooi wordt de Poigar begrensd door hooge
bergruggen, hier en daar slechts door kleine vlakten
afgebroken. Met steile glooiingen, over een meestal
gladde, ondiepe, slcenachtige bedding daalt zij,
zonder watervallen te vormen, naar de Noordkust;
tusschen die steile gedeelten stroomt de rivier lang
zaam, op de hellingen echter onstuimig. Alleen in
den Westmoesson is dc waterafvoer groot; het aan
tui kleine zijrivieren is rechts en links zeer aanzien
lijk. De lengte der Poigar is 52 K.M., de breedte tot
25 M. Haar naam schijnt verband te houden met
haar hoedanigheid als grensrivier tusschen Bolaang
Mongondou en de Minahasa; hij is afgeleid van ’t
woord ajar, jonge aren bladeren, die men voorheen
bezigde ter aanduiding of afbakening van grenzen.
De Minahasa is bijna geheel jong-vulkanisch; do
vulkanen, zijn er deels nog werkende, sommige be
vinden zich in het solfataren- en fumarolon stadium.
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Dit landschap heeft van Z.W. naar N.O. cene lengte
van 140 K.M. bij cene gemiddelde breedte van 45
K.M. en heeft cene oppervlakte van 4780 K.M2. Van
uit zee gezien, bestaat het landschap uit hoogere en
lagere bergen, waarvan de hellingen, voor zoover die
met lichter groen zijn bedekt, deels worden ingeno
men door maïs- en rijstvelden, terwijl de donkere
partijen koffie en notemuskaattuinen zijn en het
strand is omzoomd met wuivende kalapa of kokos
palmen (N. Graafland ^ de Minahasa 1898). Door een
tweetal laagten wordt de Minahasa in drie dcelen ge
scheiden, n.1. door de laagte van Amoerang naar Be
lang en door de laagte van Menaüo naarTCeirui. — In
het zuidwcstclijk deel vindt'lïïcrrhaast geen echte,
jonge vulkanen. De hoofdrivier van dit gebied is de
reeds genoemde Ranaiapo (zie aldaar), die zijn bron
nen heeft benoorden liet meer Danau Mooat en bij
Amoerang in do baai van dien naam uitstroomt.
Links er van ligt het jong-vulkanisclic massief van
den Lolomboelan, rechts het veel uitgebreider Manembo gebergte. Aan de Zuidkust, halverwegen Kotaboenan en Belang, vindt men hier het mijngebied
van Totok (zie bij GOUD). In het hoogste deel der
laagte tusschen Amoerang en Belang ligt het kleino
Tonsawangmeer, dat door de Melompar afvloeiing
heelt naaTcIc^uidoostkust.—Het middelst e deel der
Minahasa is een plateau, dat aan de Zuidoostzijdc
zich tot 7C0 M. verheft en daar zeer steil is; naar do
plaats en het.mecr Tondano kan men hot ’t plateau
van Tondano noemen. Aan deu Zuidoostrand staat
het steil oprijzende Lembcan gebergte, dat tot 1100
M.,d. i. 400 M. boven het meer, oprijst en de water
scheiding vormt tusschen de Moluksche zee en do
Celebes zee (lembehan alf. beteekent ook: water
scheiding ; Graafland I blz. 8J. Het meer van Tondano
heeft afvloèfirrg~TTaaircrelaatste door de rivier van
Tondano, die er bij de gewestelijke hoofd plaats
Mcnado invalt. Aan de westzijde van het meer staan
fwëü'Vulkaangroepcn, van den Lokon in het N.W.
deel, van den Ropo&taii inliet Z.deel van het plateau.
De laatste sluit in liet zuiden tegen den Kaweng,
den Simbel, den Kaïvatak en den Potong, die de
voortzetting zijn van het Lembean gebergte, zoodat
ze samen het hoogland in het zuiden afsluiten; over
liet laagste punt (920 M.) gaat de rug van Langowan
naar Belang. In liet noorden staat tusschen de L/P
kon-groop en het lxutibean gebergte die van den
Roemcngan-Masarang ; tusschen de twee groepen
vindt men bij Kakaskassen een pas van 800 M.,
waardoor de weg Mönadó-Tomphangaat, en tusselicJi laatstgenoemde groepen het Lembean-gebergto ligt op hot laagste punt van het plateau Tondano
(G90 M.). Daar is de kloof der rivier van Tondano,
die met groot verval — over een afstand van 15
K.M. 450 M.—naar de laagte Menado-Kema st roomt
en dan bewesten Ajermadidijnet een kniebocht naar
Menado ombuigtTm den pïalcaurand vormt de ri
vier den 28 M. hoogen watcrvalJCazwealama. Aan do
westzijde ligt tusschen de groepen vancTCïriTrkon en
den Sopoctan ceno breede opening, waardoor do
Nimanga, do Pentoe en eenigo klcinorc stroomen
westwaarts gaan; zij wijken uiteen door den Bantik,
die het westelijksto schiereiland inneemt en waarom
heen dc weg van Tanawangko (of Ranawangko =
groot water), aan de gelijk namigo rivior, naar do
baai van Amoerang loopt. Op do hoogvlaklo doet
een kleinere binnenrij van vulkanen (doTampoessoo,
de Lowoc, do Lcngkoan, de Sinapi en do Tempoeng)
dienst als waterscheiding tusschen hot stroomgebied
dor genoemde rivieren en dat dor rivier van Tondano.
Het Tondano meer (zie aldaar) moet vroeger grooter
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oppervlak hebben gehad, doordat het niveau stellig
20 M. hooger was dan nu; meervlakten aan de beide
uiteinden bewijzen, dat door de teruggaande erosie
van de rivier in den plateaurand het meer gaandeweg
leegloopt. De laagte Menado-Kema, waarlangs een
weg loopt, die beide havenplaatsen verbindt, gaat
ten zuidoosten van Ajermadidi over de waterschei
ding op eene hoogte van 233 M. — Het noordoostelijk
deel der Minaliasa zou men, naar den hoogsten top
Klabat (2018 M.), het Klabat-schiereiland kunnen
noemen. Als vulkanen verdienen nog vermelding de
Dom Soedara en de Tongkoko-Boetoe angoes groep.
Ten noordoosten der eerste verheft zich aan de
kust de Tongkoko, die nog in de 19de eeuw hevig
werkte; aan zijn zuidoostrand vormde zich in 1801
de Batoe angoes (= brandende steen), in 1S21 aan de
oostzijde ervan gevolgd door den Batoo-angoes baroe, die den zuiveren kegelvorm vertoont en geheel
kaal is. Aan de oostkust der Minahasa ligt het eiland
Lembéh (zie aldaar). Van de eilanden voor de noord
westkust is Menado tocica volgens A. B. Meyer een
vulkaan; hij behoort waarschijnlijk, zegt Verbeek,
tot de vulkanische lijn: HZlahat-Paniki-ToempaJVerot-Menado Toewa, waarvan de drie middelste
kleine vulkanen aan den zuidwestrand van dit deel
zijn; denkelijk behoort tusschen de twee laatste nog
Boenaken, waarvan het zuidelijk deel blijkbaar is
ingestort. In het verlengde der Minahasa liggen nog
de eilanden Qanga, Talisei en Ban[g)ka en verder
noordwaarts de Sangi en Talaud-eilanden (zie al
daar). De Sangi-eilanden vormen den rechtstreekschen overgang naar Mindanao, de Talaud-eilandcn
liggen op een bank aan de oostzijde van die brug.
De kleine eilandjes benoorden Groot Sangi heeten
Kawio-eilanden. Ten noordoosten der Talaud-eilan
dcn liggen de iVanoeaa-eilanden (zie aldaar).
b. Midden-Celebes. De kern van het eiland was
tot voor kort bijna een gesloten boek. Ofschoon in
dit deel het hoogste gebergte, de grootste rivier en
het grootste meer van het geheele eiland te vinden
zijn, bleef zelfs het bestaan van alle drie tot voor
eenige jaren onbekend; vooral door de Sarasins en
Aliendauon is daarin verbetering gekomen.Teneinde
het overzicht gcraakkelijker te maken, wordt eerst
de westzijde, dan het midden en daarna de oost
zijde van Midden-Celebes besproken. Aan de west
zijde sluit het noorden van het zuidelijk schiereiland
zich zoo nauw aan, dat we dit er bij zullen nemen.
Ixr dat deel bevindt zich juist het hoogste gebergte.
Dit is dus de zuidelijke hoeksteen der westzijde; het
draagt den naam Latimodjong-gebergtc, na r een der
hoogste toppen. Een 9-tal rijen zich in deze keten
over eene lengte van ^ 20 K.M. aaneen tot een
hoogte boven 3000 M; naar het N.N.YV. volgt er
dan nog een deel van 10 KM. met eene hoogte
boven 2500 M. De hoofdketen begint op ongeveer
i
‘ 1/^ Z.Br. met den Boeloe Palakka, welke bekend
Ls geworden door Abendanon, die met zijn gezel
schap op dit punt dwars over het 3220 M. hooge ge
bergte trok en op den top vertoefde van Jö Mei—3
Juni 3 909; de eerste door Europeanen verrichte over
tocht over het Latimodjong gebergte (op 2200 M.)
had twee dagen vroeger plaats gehad: op 14 Mei
1909 trokken J. de Koning Knijff m.i. (Jaarb. mijn
wezen N.I., Verhand. 1912), II. Gooi, m.i., kapitein
Kroon en luitenant Legger er dwars over. De hoog
te van den Boeloe Palakka bedraagt 3363 M.; van
dezen top loopt de keten noordwest tot den Dante
Maria, het tappunt van Celtics, daarna noord tot
den Potaksia en vervolgens weer noordwest tot den
Sinadji. Voor het toppunt Dan te Mario geeft de

l
kaart van Abendanon 3425 M.; luitenant van Nynatten, die in April 1912 den berg beklom met don
adj. onderofficier N. Jacobs, ter plaatsing van een
triangulatiepilaar der 2e orde, geeft 3412 M. (Week
blad voor Indië, 9, no. 33). De Sinadji, het noor
delijke uiteinde van de hooge keten, staat op Abendanon’s kaart met 2618 M. aangoteekend. De boven
ste helft der keten is met oerwouden bedekt; in
de benedenste helft is de oostzijde kaal. Tegen
den Boeloe Palakka vindt men tot 1000 M. hoog
te tal van witte plekken door recente aardstortin
gen; dat .hier de verweering aan de oppervlakte in
verband met de groote hitte overdag, die bij nacht
afwisselt met vrij lage temperaturen, zeer intens is,
laat zich begrijpen. Aan de oostzijde van het Latimodjong gebergte vinden we, langs de golf van Boni,
een ku 1 gebergte, dat door een hoogstens 5 K.M.
breede kustvlakte van de zee gescheiden is. Het
culmineert in het noorden in den Bonloe Poeang
(2023 M.), in den achtergrond van Paloppo. Tusschen
die twee gebergten ligt van noord naar zuid als een
wig een kleisteenformatie, waardoor een belangrijke
rivier stroomt, de Maroro, die W.Z.W. van Paloppo
in een bronbekken van d; 500 M. hoogte haar wal er
verzamelt en dan door een V-vormige kloof van
ruim 600 M. diepte zuidwaarts vloeit, langs don
oostvoet van het Latimodjong gebergte, waaruit
haar tal van bijstroomen toevloeien. Bij Papolo
komt haar uit het hooggebergte de Langi tegemoet
en dan gaan ze samen in een bijna 1000 M. diepe kloof
van ruim 15 K.M. lengte dwars door het kustgebergte naar de golf van Boni. Naar het roodo slib uit do
bovengenoemde kleisteenformatie heet de rivier daar
Djenemaèdja — roode rivier. De mond was vroeger bij
Kaap Djene, thans ten N. W. ervan. Van het hoogste
deel van het Latimodjong-gebergtc komt nog do
Tjimpoe, die haar water boven Makaloea verzamelt,
ook door het kustgeberglc gaal, en door de kustvlakte naar zee. De voornaamste rivieren der kustvlakte
zelve zijn de Bom en de Ponrang / de laatste is waar
schijnlijk onthoofd door do teruggaando erosie van
een linkerzijstroom dor Djonomaëdja. Al do kust ri
vieren stroomen in den kustrand over kleine ter
rassen, die nu 50 M. hoven den zeespiegel liggen,
maar eenmaal kustvlakten waren; zo bewijzen,
dat het land rijst, en wel zóó snel, dat de rivieren den
lijd niet hadden ze door erosie te doen verdwijnen,
zoodat ze nu door kommen stroomen met ruim 50 M.
hooge drempels,waardoor ze nieuwe beddingen moes
ten maken ; door de vele regens op het ondoordring
bare gesteente gaat do insnijding der wateraderen
echter vrij snel. Het vele slib, dat ze naar de vlakte
voeren, maakt hier in de toekomsteen belangrijken
sawahbouw mogelijk. Van Paloppo voert een nieu
we militaire weg het westelijke bergland in en over,
naar Kante Pao aan de Suödanj, de zeer belangrijke
rivier, die hier al liet water afvoert naarde westkust.
Ze ontspringt op + 2000 M. hoogte en bereikt weldra
de hooge komvormige hoogvlakte van Ranle Pao,
bijna 800 M. hoog gelegen. Deze schoone, vrucht ba
re en volkrijke vlakte was eenmaal een meer; op
866 M. hoogte vindt men een laag kleiachtige hu
mus als overblijfsel van het oude meer, dat echter
slechts kort bestaan heeft. Thans stroomt de rivier
op eene hoogte van 770 M., dus 100 M. lager. Hot
hoofddorp is dooreen drukken weg met Paloppo ver
bonden; daarheen gaat de rijst, die er over is en
gouvernemenls- en andere goederen komen van daar
terug. Deze drukte is echter van de laatste jaren;
vóór onzo inmenging met de binnenlandsche aan
gelegenheden hier durfde gecnToradja naar Paloppo,
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daar hij stellig als slaaf werd gevangen genomen.
Do kleigrond der vlakte geeft twee oogsten per jaar.
Aan de noordzijde der hoogvlakte staat een gebergte
van 1300—1600 M. hoogte; aan de westzijde is een
kalksteen brug, waardoor nu de Saadang in een
kloof wegvloeit; aan de zuidzijde is geen merkbare
waterscheiding en waarschijnlijk stroomde daarheen
eenmaal het meer leeg naar de Saadang Alla of
rivier van Kalossi. De nieuwe rivieren hebben de
kom sterk geërodeerd en de structuur van den
ondergrond blootgelegd. Zuidwaarts bereikt de Saa
dang weldra een tweede kom. die maar weinig lager
ligt, de hoogvlakte van Makalè (775 M.), eveneens met
een aangenaam klimaat. Van de linkerbijstroomen
verdient vermelding de reeds genoemde Saadang
Alla (of Mata Allo), die waarschijnlijk van den hoofd
stroom uit onthoofd is; ze valt er bij Enrekang in.
Van de rechter zijrivieren vermelden we de Baroe\poe, de Masocpoe en de Mamasa. De Barocpoe komt
uit de merkwaardige Barocpoe depressie, die, N.O.—
Z.W. gestrekt, meer dan 20 K.M. lang en 4—9 K.M.
breed is (zie de grenzen op blad V in den atlas van
Abendanon); ze ligt tusschen het Quarles-gebergle
aan de oostzijde en het liooge en domvormigc Maririe Karoca gebergte (tot 2750 M.) aan de westzijde.
Eertijds was deze depressie een meer, welks diepste
punt iels minder dan 1000 M. hoog was, maar dat tot
ruim 1400 M. met puin werd gevuld, vooral met
tullen van liet laatstgenoemde gebergte; de opvul
ling had waarschijnlijk deels plaats gedurende het
ontstaan der Karoca-gesteenten,deels door inspeeling van daar. Het tuf is volmaakt ongelaagd, wat
elders in de oude mcerbeddingen van Midden-Celebes nergens het geval is en meet dus in korten tijd
afgezet zijn. De Masocpoe verzamelt haar water
vooral op de hoogvlakte van Kemiri ; waarschijnlijk
is deze gevormd door de Mahanda, een linker zijstroom.die door teruggaande erosie een in dcKaroeatuf stroomende beek heeft afgetapt;de secundaire
tufafzetting is hier duidelijk gelaagd. Op 180 M.
hoogte bereikt de Masocpoe den hoofdstroom. Dc
Mamasa komt uit liet graniet-gebied in het wes
ten van Midden-Cclebes; dc bronnen liggen op
eene hoogte van + 28C0 M.; bij Barotng komen
de woeste beken, door bandjirs berucht, samen.
Dit dorp ligt ïeeds in de Mamasakom, genoemd
naar het dorp van dien naam. Deze kom ligt
^ 1100M. hoog, van N.O. naar Z.W., en is ruim
12 K.M. lang (zie bovengenoemd blad V). Eertijds
was ook deze depressie een meer, maar niet lang.
In de buurt vindt men waime bionncn, enkele met
een zwakke lucht van zwavelwaterstof, restanten
van vulkanische werkzaamheid. Een tweede kleine
re kom vindt men iets verder benedenwaarts bij
llante Ambalang (Malabo); een derde grootcre bij
Tabone, gelegen aan den linker bijstroom Banca. Do
laatste heeft een lengte van ruim 12K.M.,een biecdto van 2 a 3 K.M. in ’t noorden, van 3/4 K.M. in ’t
zuiden; ze is vooral met graniet zand tot 60 M. dik,
gevuld, waarin dc rivieren nu een diep dal hebben
uitgeschuurd. Wat dc bewoners betreft, verdient
vermelding, dat ze tot hier veel van do Maleisclie
kustbewoners hebben oveigenomcn; zoo ontmoot
men er in dc dorpen voor het eerst paarden. De be
nedenloop der Mamasa is in den jongsten gcologischen tijd aanmerkelijk gewijzigd. Thans stroomt
ze bij Toengka (58 M.) in de Saadang, maar nog niet
zoo heel lang geleden boog ze zuidwaarts om naar
het dal der Loka.Teruggaande erosie,door een rechter
bijstroompje deu^aadang, heeft echter de Loka ont
hoofd, zoodat deze nu een onbeduidende bijstroom
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geworden is (zie blad VII in Abendanon’s Atlas).
Door het nieuwe bed, met meer verval, kreeg de
Mamasa nieuwe krachten, zoodat ze haar bed terug
gaande steeds dieper kon insnijden, bij Bekaroe
zelfs 300 M. Deze uitdieping is thans gevorderd tot
den mooien Qaroegoe waterval, ^ 150 M. hoog. Aan
zienlijke aardstortingen langs de Mamasa waren er
het gevolg van; als kale plekken zijn ze langs de
bergwanden gemakkelijk te herkennen. In het breede
verlaten bed der Loka stroomt nu de kleine Tepoeloe
noordwaarts. In dc kom van Toengka komt de Ma
masa in de Saadang. Te Enrekang noemt men de
eerste Saadang Lelta, dc laatste Saadang Toradja of
Saadang Rantc Pao ; dat de eerste dezelfde is als de
Mamasa, was, naar Abendanon bleek, bij de Inlan
ders aldaar onbekend. Als scheepvaartweg is deze
aanzienlijke bijstroom onbruikbaar; maar niettemin
is zijn dal een belangrijke verkeersweg.
Met een scherpe kniebocht buigt do Saadang brj
Melaling om naar het westen. Hal verwegen de zee
vormt ze, door een tong van basalt, bij Batoe nog een
stroomversnelling; vroeger, nog in den historischen
tijd, ging ze bij Liboekang, hooger op, zuid west
waarts naar zee. In de nieuwe, Biesboschachtige delt a
vindt men vier monden: van Paria, van Binanga,
van Salipolo en van }Vakka (de zxudelijkst e en voor
naamste). In den jongsten tijd vertoont het kust
gebied bier eene negatieve strandverschuiving. De
stroomsnelheid der rivier is beneden Enrekang ^ 6
K.M. per uur, de diepte 2 M. of meer. Na opruiming
der Batoe-rotsen kan deze benedenloop een zeer
bruikbare waterweg worden. Hoe de Saadang er
toe gekomen is, haar oud bed zuidwestwaarts, naar
Djampcea en de baai van Pare Pare, tc verlaten en
zich westwaarts aan te sluiten bij het tegenwoordige
bed beneden Bamba (zie fig. 70 in deel II van Aben
danon), dat waarschijnlijk een oud bed der Mamasa
is,heeft Abendanon na bestudeering van het terrein
niet anders welen op te lossen dan door aan te nemen
dat dit zuidelijke dclta-gcbied in de laatste 50 jaren
minstens 5 M. meet zijn opgeheven. Dat vroeger de
Saadang werkelijk naar de baai van Pare Pare ging
(door het Alictamcer, dat nu een moeras is, zie de
Gguur70), blijkt, behalve uit tal van berichten, op
een kaart van 1752 van T. M. Aubert (zie Gg. 71 in
deel II van Abendanon).
Deze baai zullen wc bij Zuid-Colcbes opnieuw ont
moeten ; thans wenden wo ons naar het noorden, om
de westzijde van Midden-Celebes nader in oogenschouw tc nemen. Bij do golf van Mandar wendt do
westkust zich rechthoekig om naar hot westen tot
den Mandarhoek, verder noord, bij Kaap William,
weer naar het oosten, waardoor de westkust van
Celebcs hier een schiereiland vertoont, dat Abenda
non „Mandar uitwas” heeft genoemd. Het bestaat
grootendecls uit bergland, dat in het binnenste deel
nog zoo goed als > nbekend is. In het noordelijk deel
steekt, bezuiden Kaap William, nog weer een klein
schiereiland in do straat van Makasser vooruit. Ten
Z. van Kaap William, dat uit een aangeplakt laag
koraalkalksteon-terras bestaat, daalt het lichtgroene
en bruingebrande kale vulkanische gebergto steil
naar de diepe zee af. Bij Pambaoeang, oven bonoorden den Mandarhoek, eindigt dit gebergto plotse
ling; daar bezuiden bestaat de kust uit een drietal
terrassen van horizontale lagen (hot hoogste gaat
tot i 200 M.), van een licht bruinen mergelkalksteen. Deze drio terrassen, respectievelijk van 200,
150 en 50 M. hoogte, wijzen op neogeno negatievo
strandvcrschuivingen, welke waarschijnlijk nog aan
houden. Aan de zuidkust van don Mandar-uitwas
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loopon enkele kleine rivieren, o.a. de Tjampalagiang
cn de Balanipa, in zee.
Noordwaarts gaande, vragen thans allereerst de
grensstreken tusschen Mandar en Loewoc onze aandacht. Hiervan bezitten we een kaart, met beschrijvint van een der stafofficieren, aan wie sedert 1910
werd opgedragen, weinig bekende en onbekende stre
ken van Celebes stelselmatig te verkennen (T.A.G.
1914, p. 475). Door kapitein Weber werd dat deel in
1912 cn 1913 verkend; op de door hem geteckende
kaart is de voorgcstelde grenslijn tusschen Mandar
en Loewoc aangegeven. Van de kustrivieren in het
zuiden van Marnoodjoe is alleen de Karama een aan
zienlijke stroom. Ze is "beneden Galoempang (de
aanlegplaats is bij Lepa, 3/t uur gaans stroomaf,
links) voor prauwen bevaarbaar, mits er geen bandjirs
hcerschen; aan den mond ligt het kleine Sempaga.
De groote bijstroomen komen, in verband met de
ligging van het vroeger beschreven bergland der bo
ven-Mamasa en boven-Saadang, bijna alle van links;
de laatste, de Saloe Hao, kan in den benedenloop ook
bevaren worden, meestal tot den Kinatang-mond
(rechts). Van de hooge bergtoppen vermelden we:
den Beloan (3050 M.), in het brongebied der Kinatang; den Kalando (2963 M.), in de genoemde grens
lijn en op de waterscheiding tusschen de Saadang
cn de Karama, die van hier haar hoofdbronrivier
(de Ocroli) en de bronrivier Karataun ontvangt; en
den Kamboeno (2950 M.),in de waterscheiding van de
Karama met de Koro-Lariang en met de Rongkong
en andere kleine rivieren, die naar de golf van Boni
gaan. Behalve de Kalando en de Kamboeno staan
op de grenzen van het Karama-stroomgebied nog de
Mamboeliling (2850 M.), vanwaar de Mamasa naar
den anderen kant gaat en de Waloe Onggoe (op de
kaart: Baloe Woenggoe; 2628 M. ), welks water aan
de andere zijde naar de Koro gaat. In het gebied
der bovcn-Karama vindt men wat ijzererts (bij Lodang en Pewaneang), dat tot schoppen en parengs
wordt verwerkt. In de bedding der Kerataun, een
linker bijstroom der Karama, wordt wat gouderts
gewasschen; daar is ook industrie van zoogenaamde
lijkkleeden, die gebruikt worden bij de ceremoniën
derdoodenfeesten. Van het wild vermelden we wilde
zwijnen en de anoa (in twee variëteiten).
Aan de noordzijde der golf van Boni ligt eene
vlakte, die aan dezuidoostzijde aan het hier behan
delde bergland sluit; naar de twee meest bekende
landschappen aldaar spreekt men wel van de Masamba■ Wotoe vlakte. Van de rivieren in het Westen
noemen wij de Rongkong, iets verder oostelijk monden
de Masamba en de Baliase met (links) de Kalado; de
Masamba loopt met verschillende deltaarmen in zee
(zielig. 36 in Abcndanon,deel II), en is door een trocsan met de Baliase verbonden. In het oostelijk deel
is de Kalaëna de hoofdstroom, ze heeft één delta
met de Angkona, iets verder oostelijk (zie kaart IV
in het T.A.G. 1910). De vlakte bestaat in het westen
uit zand, in het oosten uit klei. Van west naar oost
meet de vlakte ruim 100 K.M., terwijl de breedte afwisselt van 10 tot 35 K.M.; de strekking is O. 30° N.
Al de rivieren loopen naar het zuid-zuidoosten en
haar breederc dalen, b.v. van de Rongkong en de
Masamba, vertoonen duidelijk een smal, dieper gele
gen bed en een ouder, veel breeder bed. Het geheel
is een parklandschap. In de toekomst kan het zeer
belangrijk worden als rijstschuur van Midden-Celebos. Onder den naam Loewoe speelde dit kustgebied
oen groote rol in de geschiedenis van Midden-Celebes. Dwars over het gebergte, dat dc waterscheiding
vormt tusschen deze vlakte cn het Koro-Lariang

stroomgebied ten noordwesten ervan, trokken in de
ze eeuw verschillende wetenschappelijke onderzoe
kers n.1. de Sarasins, de mijningenieurs J. de Koning-Knijff en E. C. Abcndanon. P. en F. Sarasin zijn
hier de pioniers geweest; ze deden hun gedenkwaar
dige reis van Paloe naar Paloppo 5 Juli—20 Oct.
1902 (zie kaart VIII in hun „Reiscn in Celebes”).
Van Paloe uit volgden ze de Paloc-laagte, die we
straks zullen beschouwen, kwamen langs de Koro
in het merkwaardige landschap Bada met zijne ei
genaardige bevolking, vervolgens in de laagte van
Leboni en overschreden het 2000 M. hooge Takalla
gebergte, dat hier de waterscheiding vormt met de
vlakte van Loewoc, waarna zij over Masamba langs
den rand van het bergland, Paloppo, aan de golf
van Boni, bereikten.
De Koning KnijfE (zie boven)overschreed na zijn
tocht over het Latimodjong gebergte deze water
scheiding van zuid naar noord in 1909; op een
hoogte van 1810 M. ging hij over het gebergte tusschen Masamba en Leboni. De oppervlakte van dit
gebergte, dat tevens de groote waterscheiding vormt
tusschen de naar het zuiden en naar het noorden
stroomende rivieren, heeft overal een diepgaande
verwccring ondergaan en is daarenboven geheel door
oerwoud met prachtige damarboomen en een dichte
begroeiing van onderhout met rotan en lianen over
dekt. Een gedeelte van het bosch bestaat uit wilde
muskaat noothoornen. Abcndanon trok deze water
scheiding over in 1910 (zie fig. 36 en 38 in deel II),
van Paloppo uit. Zijn weg snijdt de verschillende we telijke kustrivieren der boven beschreven vlakte.
Van het landschap Makaloekoe, aan de Binoeang,
een der bijstroomen van de Rongkong, zegt hij, dat
het ongetwijfeld een inzinking en oud meer in het
granietgebied is. In N.W. richting kan men daar
overschrijden de waterscheiding van bijna 2000 M.
naar het landschap Sekko, eveneens een oud leeggcloopon meer, liggende in het brongebied der
Bctoewc, die tot de Karama behoort. Van Ma
samba uit ging de weg vrij wol N. naar Leboni;
het hoogste punt was ^ J 950 M. De rivier Lebon i be
hoort reeds tot het stroomgebied der Koro; het
landschap van dien naam is het zuidelijkste, waai
de be won ere de mooie foeja-klecding dragen. Het is
een kom van ongeveer 800 M. hoogte en was een
maal een meer, evenals de bovengenoemde inzin
kingen (zie fig. 41, in deel II: Het lengteprofiel van
Leboni naar Pendolo). Het meer moet zeer diep ge
weest zijn ; van het granietzand, waarmede de stroomen der omringende gebergten het later vulden, is
al + 200 M. uit gespoeld door de legen woordigc ri
vier en nog is de ondergrond van het oude meer niet
bereikt; de strekking der vlakte is N. N. YV. Jam mel
is, dat de juiste afmetingen der vlakte door de laks
heid van den opnemer, die het werk van Lcfèvrc op
de latere tochten van Abcndanon moest overnemen,
niet kunnen worden opgegeven.
Het gebergte sluit hier oostwaarts aan een ander
en zeer . uitgebreid gebergte, waarmede we weldra
nader zullen kennis maken; het heet hier in het
noorden Koro-oeëgebergte, verdorzuidwaartsTamboke gebergte. Dc gelieelc bovenkant doet zich
overal voor als een hoogplateau van ^ 2000 M., met
schraal naaldhout begroeid. Aan de oostzijde ver
zamelt de reeds genoemde Kalaëna, die naar de
golf van Boni gaat, haar water; tot dien bovenloop
behoort de Rato-kom, ook een oude meeropvulling.
Op de vlakke deelen van het gebergte vindt men hiel
en daar hoogveen.
o
Abcndanon heeft het eerstbedoelde gebergte,
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naar den bekenden geoloog, Molengraaf)-gebergte ge
noemd en liet andere, naar den geoloog, die in dienst
der wetenschap het leven liet in het Possomeer,
Fennema-gebergtc. Tusschen deze twee zeer verschil
lend samengestelde gebergten ligt een reeks inzin
kingen in Noord-zuidelijke richting, welke verbon
den worden door de hoofd bron rivier der Koro, die
in den benedenloop Lariang heet en de grootste ri
vier van Celebes is (zie fig. 57 in Abendanons tweede
deel). Die bronrivier heet Tawaëlia; ze ontspringt op
ruim 1° N.Br. uit een klein meer, Rano Kalaloe,
waaruit, naar de berichten der Inlanders, ook de
Tambarana komt, die oostwaarts naar de golf van
Tomini gaat. De rivier is genoemd naar het eerste
bekken, waardoor ze stroomt endat waarschijnlijkhet
hoogste van Celebes is, de kom van Tawaëlia (Alb. C.
Kruyt,T.A.G. 1908, p. 1271), die slechts 3 K.M. lang
is met een maximum breedte van 1 K.M. en, volgens
den zendeling Sehuyt, slechts 300 zielen herbergt.
Waarschijnlijk was deze kom nog betrekkelijk kort
geleden een meer. Daarop volgt de vlakte van Napoe
eenmaal een der grootste en hoogst gelegen meren
van Midden-Celebes; ze ligt nu op ^ 1070 M.; het
noorden is later nog weer ingezonken, zoodat er
meertjes (Rano-Rano; Med. N. Z. G. 1915, 1—20)
ontstonden — Sehuyt en Ten Kate zagen er een
G-tal — en verschillende bijstroomen daarheen Z.—
N. stroomen. Slechts door een lagen drempel is ze
gescheiden van de veel kleinere vlakte van Besoa op
1300 M. hoogte (zie ook kaart T.B.G.I. 1908);
het woord Besoa beteekent „scheur” en ziet op een
aardbevingsscheur, die door Sehuyt (zie boven) ver
meld wordt; deze depressie ligt, even pis die van het
straks te noemen Lindoe meer, verder west, en de
reeds beschreven vlakte van Lcboni, in het zuiden,
in het granietgebied. Ze wordt ontwaterd door de
Torirc, een rcchterbijstroom der Tawaëlia, die er
door een gebergte van gescheiden is; de bergrand
aan de Z.W. zijde vertoont loodrechte, onbegroeide
wanden, zoodat het is, zegt Kruyt, „alsof de berg
daar is afgebroken”. Daarop volgt de merkwaardige
door de Sarasins en Kruyt (T.A.G. 1909) zoo bekend
geworden vlakte van Bada (zie BADA).
In die vlakte neemt de Tawaëlia de Malei op, die
voor ’t gebergte naar het N. ombuigt en met den
hoofdstroom door een kloof de vlakte westwaarts
verlaat, onderden naam Belanla ; mol de Kalamboe,
die uit de Rampi en de Lcboni ontstaat en van het
Zuidelijk bergland komt, vormt deze dan de Koro,
die in de richting der Kalamboe verder stroomt. Do
driehoekige vlakte (met de basis aan de Z.W.zijde)
is een meer geweest, welks bekken door daling is
ontstaan; het was minstens 60 K.M2.groot; de spo
ren der inzinking zijn vooral aan de noordzijde te
zien; aardbevingen komen nog veel voor. Ze ligt
i 750 M. hoog, is Sl/2 K.M. lang en ^ 25 K.M.2
groot; ze vertoont mooie sawah’sjdo vruchten der
kokospalmen worden er rijp; thans vindt men in de
vlakte veel herten, vroeger niet. Do Belanta, waar
over verschillende rotan-hangbruggen (Sarasins,
Reisen in Celebes I, blz. 278, fig. 80) liggen, voert
ons naar de Koro, die ons brengt in de merkwaar
dige laagte, welke N.N.W. naar de Paloo baai voort
en die door Abondanon vergeleken wordt met de
„fossa magna” van Japan. Hij heeft haar naar do
beide Zwitsersche pioniers van Centraal Celebes
fossa Sarasina of de slenk der Sarasins genoemd.
Rekenen wc de Rampi-kom (Lcboni) erbij, dan meet
ze ^ 160 K.M. Is het 2950 M. hooge Kamboeno
massief ten Zeiden van die kom, dat ouder sohynt,
geene scheiding, dan zouden we haar tot, en voorbij,
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Paloppo kunnen doortrekken. In deze laagte zullen
wo achtereenvolgens de voornaamste landschap
pen in het Westen van Midden-Celebes ontmoeten.
De Koro, hier reeds een krachtige stroom, volgt
haar tot Makoedawa in de Gimpoe kom, waar de
kleine Mewe, die door de fossa de Pobatoea ont
vangt, haar tegemoet stroomt. Ze neemt alsnuden
naam van Lariang aan en Jauigt rechthoekig om,
dwars door het bergland naar het westen en later
noordwesten naar zee. Als scheepvaartweg heeft de
Lariang geeno toekomst, zelfs beneden Bangkakoro
is nog 50 K.M, die geheel als zoodanig onbruikbaar
is. Hoe lastig het is, de rivier door het berg- en heu
velland te volgen, heeft vooral Abendanon op zijn
gedenkwaardigen tocht in Mei en Juni 1910 onder
vonden. Toen hij dezen achter den rug had, was de
eerste tocht van een onderzoeker dwars door geheel
Midden-Celebes afgeloopen.
De Oimpoe-inzinking was vroeger waarschijnlijk
een meer. In het oude dal moeten jongere nazinkingen zijn voorgekomen, waardoor o.a. de te
genwoordige smalle Gimpoe-vlakte, die 6 K.M. lang
en 1 K.M. breed is, ontstond. In den ouden nteerbodem heeft de Mewe al weer wat relief aangebracht.
Eene uitvoerige beschrijving van deze en de volgen
de vlakten in de ondcrafdeeling Paloe gaf Boonstra
van Heerdt (T. A. G. 1914,618—644). Het zuide
lijkste van die landschappen is het overvloedig rijst
opleverende Benasoe, genoemd naar een kampong met
30 verspreid staande huizen en een goede lobo, ge
legen in een ketel. Daartoe behoort ook Gimpoe, een
lange, vlakke, nog uiterst dun bevolkte vallei, ge
deeltelijk met bosch, gedeeltelijk met grasvlakten
bedekt. Het land noodigt uit tot sawah-bouw, de
Mewe en hare zijrivieren voeren een onuitputtelijken
voorraad water af, dat geschikt is, de velden te be
sproeien ; geen dezer rivieren stroomt door een diep
ingesneden bedding.
De Pobatoea komt, dwars door hot gebergte, van
de waterscheiding tusschen de straat van Makacser
en de Paloe baai, die hier 787 M. hoog is. In deze
waterscheiding schuiven do rivieren van het zuiden
naar het noorden elkaar coulissevormig voorbij (zie
blad XIII atlas Abendanon); de Pobatoea (oostzijde)
on de Mioo (westzijde) stroomen hier op nog geen 4
K.M. afstand van elkaar, de eerstenaar de Koro, de
laatste naar do Paloe baai.
Benoorden die waterscheiding komen we in eene
nieuwe inzinking, de Koelaici-vlakte, lang 3 K.M.,
breed 500 a 800 M., door een drompel van 700—1000
M. van hel Koro-gebied gescheiden. Ze is gekenmerkt
door tal van tcctonischeaardbovingcn, waarvan die
in 1909, toen het in do geschiedenis der Toradja’s zoo
gevreesde Lento werd vernield, berucht is geworden;
in de westelijke reeks van het Molcngraaff-geborgto
herinneren tal van breukplekken er aan. Eenmaal
was deze Koclawi-inzinking een meer, dat misschien
één was met het straks te noemen Paloe meer. Ze
wordt aan do oostzijde begrensd door een bergrug,
die den G. Sibaronga (1370 M) tot hoogsten top
heeft; aan de westzijde staan do G. Tonggolowi en
de G. Tampobaoo, terwijl de Morni de sluitsteen
is aan den noordkant. Schoonc terras-sa wahs, die
opklimmen tot hoog tegen de hellingen, ontsluiten
h t dal. Ze worden bevloeid door do 06, do Naloea
en de Rarono (zie de belangrijke nota van toelich
ting over de Berglandschappen in het Paloedal,
>
T^ Ind. T L.. V. üL_1912 door controleur Hissink„.^^
van 1 Nov. 1909)5filoegen, zooals verder noordelijk
in do Paloe vlakte, ziet men op do sawah’s echter
nooit; alleen jaagt nten door den brei der omgospitto
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akkers een kudde karbouwen een poos heen en weer
om zoo den bodem om te woelen. Na den drogen tijd,
in Oct. tot Dec., wordt er gezaaid. De handel is hier
van gewicht. Koelawi is het handelsmiddelpunt der
berglandschappen; gepasserd wordt er echter niet.
Van de vallei uit voeren paden over Tewoeloe naar
Tobakoe, over Tompi naar Tolc en Kantewoc, over
Gimpoe naar Benasoc en over het Oostergebergte
naar Lindoc. Met Besoa en Napoe, die over dit ge
bergte eveneens te bereiken zijn, wordt weinig ge
meenschap onderhouden, meer mei Bada, langs het
Koro-pad. Bij Sakidi, verder benedenwaarts aan do
Mioe, vinden we weer een gebied met sawah’s. Daar
ontvangt de rivier van rechts uit het gebergte de
Goembasa. die met de Mioc samen de Paloe rivier
vormt en de afvloeiing is van het Liiidoe meer (zie
aldaar). Even benoorden Sakidi ontmoet men aan
den weg, die rechts van de rivier noordwaarts gaat,
de Witte Kruis Kolonie Kalawara Napoete(zie al
daar).
De Paloe baai is de voort zetting der Paloe laagte.
De Oostzijde, het begin van den hals van Celebes,
is de voortzetting van het Molengraaff-gebcrgte; het
vertoont aan den voet tal van terreinlijnen, tot bijna
400 M. hoogte, die bewijzen, dat hier vroeger een
hooger gelegen Paloe meer is geweest. Aan de West
zijde stijgt het gebergte zuidwaarts; de Loeaio, ten
westen van Paloe, is 1964 M. hoog. Langs den rand
neemt men veel aardbevingen waar, die vaak ook te
Koelawi worden gevoeld; voor de studie dier aard
bevingen isDonggala zeer gunstiggelegen. Langs den
oever ziet men hier en daar verzonken kustbosschen,
die duidelijk op verzakking wijzen. De strekking
der Paloebaai is N.N.W.-Z.Z.O; ze is 31 K.M. lang
en 7y2—9 K.M. breed, dus iets grooter dan het
Matana meer en kleiner dan het Posso meer; het
bodemrelief is nog onbekend, behalve de 100 vadem
lijn; vermoedelijk neemt de diepte naar hel N.N.W.
etagegewijs toe, evenals de westelijke bergrand in
die richting daalt. De Paloe vlakte, die de tectonische
voortzetting der baai is, heeft eene lengte van 30
K.M. en is maar enkele K.M. breed. De bodem be
staat uit puin van de beide gebergten aan weerszij
den en is soms vruchtbaar, soms sleenachtig; van
daar dat sawahs en klappert uinen met moerasbosschen en dorre, kale terreinen afwisselen. De puin
delta’s, door Abendanon ontdekt aan den voet van
het westelijke gebergte, zijn zeer merkwaardig; 500
M. boven de jonge delta’s liggen oude (zie fig. 61
en 62 in Abendanon II), die het vermoeden van
een oud Paloe-meer bevestigen; tot ruim 500 M.
hoog moet dit meer met puin zijn gevuld, eer de
noordelijke zeewand, waarvan misschien nog sporen
in den mond der Paloe baai zijn te vinden, wegzonk.
De Paloe rivier is tot Sakidi voor vrij groote prauwen
bevaarbaar; deze vervoeren vooral copra en rijst.
Na het overzicht van het westelijk deel van Midden-Cclebes begeven we ons thans naar het midden;
de kern daarvan is de Posso vallei. Deze ligt tus
schen het Fennemagebergte aan de west- en het
Pompawjeo yeberyte aan /ie-oostzijde; het laatste is
Z.Z.0—N.N.W gestrejd^lh hel Zuiden is het afge
sloten door het Takdlelcadjoe yeberyte. In dit dal
ligt het aanzienlijke Poso meer (zie aldaar), welles
beide tegenhangers, liet Towoeti meer en het Ma
tana meer, in het noordelijk deel van den zuidoostarm liggen. In de Poso vallei heeft de Ned. zending
zich sedei-t 1893 gevestigd; Kruyt en Adriani waren
de pioniers, die tevens veel deden voor de studie
van land en volk. Te Pendolo, aan het boveneinde
woonde do eerste, te Boejoe Mpondoli, aan het be

nedencind, woont Schuyt, die ook reeds veel tot
vermeerdering der kennis van land en volk heeft bij
gedragen.
De Poso rivier is ook door Abendanon bestudeerd
en beschreven; ze stroomt eerst in een nauwe ldoof
door den koraalkalksteon dor Posso vallei en draagt
daarnaar haar naara; posso beteckent namelijk vol
gens Adriani, den kenner dor Toradja-talen, „doorbreker”. Die nauwe kloof eindigt te Batoe Nontjoe,
maar van daar tot Pandiri, dicht bij den mond der
Tomasa, heeft de rivier nog 475 M. vervalen dus tal
van stroomversnellingen. Ze wordt met blotto’s
bevaren tot Palocasi. Aan den mond ligt het plaatsje
Posso, dat door ons is ontstaan; vóór don mond
ligt een zandbank.
Van de bijstroomen verdient de Tomasa, die van
het Oostelijke gebergte komt, vermelding, omdat
ze de grootste is (T. A. G. 1899, 593). Ze komt
van het waterscheidend gebergte, waarop aan de
Oostzijde de Laa ontspringt. De linker bijstroomen
zijn, door de nabijheid van het Tamoengkoelowi
gebergte, zeer kort; de rcchterzijrivieren zijn door
het uitwijkend Wanampompangeo gebergte veel lan
ger. Dicht bij den mond is de hoofdstroom een karstrivier; door een lagen kalkrug komt ze met verschil
lende armen in de Posso-rivier. Langs den rechter
oever dezer rivier gaat een weg naar Peoera, aan het
meer; ook aan het boveneinde van liet meer is een
weg in aanleg, met Pcndolo als centrum. De hoofdre
gentijd is Januari-Februari, de droge tijd AugustusNovcmbcr. Uit centraalMiddcn-Celebes zijn de voor
name uitvoerproductcn copra, rotan, damar, was
(vooral uit Ondae, in do streek der groote meren),
buffel- en hertehuiden, benevens hertshoren; ook
ebbenhout.
Begeven we ons thans naar hot Oostelijk deel van
Midden-Celebes; do kern is het stroomgebied der
Laa. Volgens Kruyt (zie zijn opslcl: Het rijk Mori
met kaai t 1 : 400.000 in T. A. G. 1900, 436) heeft
deze drie bronrivieren; de middelste, de Walali,
ontspringt, volgens hem, dicht bij de Tomasa, do
Zuidclijkste, de Kadata, op het Takolekadjoe ge
bergte, de Noordelijkste, de Jaenloe, op het gebergte
van Pakambia; de laatste moet een woeste berg
stroom zijn. Het oude Singkona-Tompira meer, dat
door de Laa is lceggcloopen, ligt
400 M. hoog;
West-Oost is de depressie ^ 15 K.M. breed. Na
het dal door het Langgadopi gebergte stroomt do
Laa door hot oude Laa meer, dat eenmaal moet
hebben behoord tot de grootste meren van Celebes;
het meet West-Oost ^ 22 K.M. De strekking is
waarschijnlijk O.N.O, de. hoogte ^ 275 M; in den
ouden meerbodem heeft de Laa zich vermoedelijk
al een honderd meter ingesneden. De bruinkolen,
die door brand in de lagen werden ontdekt, wijzen
op een of meer moerasperioden. Den oorspronkei ij
ken meerbodem hebben de rivieren nog niet bereikt.
Dat dit Laa meer eerder droog liep dan hctSingkona-Tompira meer, staat, volgens Abendanon, dio
de aanwezigheid van den ouden meertocstand aan
toonde, vast.
Het ^ 700 M. hooge Tomclindo yeberyte, dat noord
waarts Peleroe yeberyte heet, sluit het Laa meer naar
het oosten af; tusschen de tweededen vond de Laa
door een d warsdal, waarin zij den Kamporesa waterval
vormt, een weg naar de volgende inzinking, die, naar
het dorp Tioe, wel Tioe-inzinkinpheet. Jammer is het,
dat de Laa haar bed niet nog wat dieper heeft uit
geschuurd ; dan zou de Mori-kom (hot oude Laamcer) beter afwatering hebben. Boven den water
val gaat de Laa eerst nog door een grot in den kalk-
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steen; beneden den waterval vormt ze een klein
meer, Kalindoea geheoten, een naam, die, volgens
Adriani, met den naam Lindoe verwant is. De Tioe
laagte is 7 a 8 K.M. breed; van het vroegere meer is
alleen nog maar over het kleine Lowo meer, 4 K.M.
lang (lowo = modder), in het Zuiden; dat meer
vloeit af door een rechtcrbijstroompje naar de Laa;
zoowel als de hoofdstroom treedt het in den
regentijd ver buiten de oevers. Aan de oostzijde
wordt de Tioe laagte begrensd door het Lambolo
gebergte. Dwars door deze keten gaat do Laa naar
de kustvlakte en bereikt met een paar delta-armen
door een verzonken gebied do baai van Mori; vol
gens Kruyt is de benedenloop der Laa voor een
stoombarkas bevaarbaar, vooral doordat er haast
geen gestrande boomstammen in voorkomen, zooals bijv. wel het geval is met de Posso rivier. In het
Zuiden komt uit een grot van het Lambolo gebergte
de kleine, maar waterrijke Lamoito, die in den Noor
delijken delta-arm der Laa vloeit.
Gaat men verder noord, over het gebergte van
Tioe, dan vindt men aan den oostvoet van het Lam
bolo gebergte de baai van Lambolo of Kolonedale.
Deze baai, die tot CO M. diep is, wordt omsloten door
beboschte ruggen, die, evenals de gebergten verder
Westwaarts, hier en daar met kalksteen bedekt
zijn. Het schiereiland aan de oostzijde is^ 250 M.
hoog. De tot 61 M. diepe Tomori-baai (zie do kaart
der Tomoribaai in Abendanons deel II, fig. 4G) wordt
hier door een breuklijn vergezeld, die zich zuidoost
waarts langs den Zuidoostarm wel 200 K.M. laat
vervolgen. Aan alle zijden vertoont ze steile kusten
en fjordachtige inhammen. In de baai van Mori lig
gen een 20 eilanden, die meest bergachtig en met
oerwoud bedekt zijn. Het grootste is Tokobaëjhet
is onbewoond.
Als grenzen van het rijk Mori geeft Kruyt aan: aan
do Noordoostzijde het Tamboesisi gebergte, aan
de Zuidzijde langs Sokita (grens met Loowoo en
Tobocngkoe), aan do Westzijde de bovonloop der
Laa (grens met de Baróe-sprckendo stammen Topada, Tolamoesa en Topalandc). De modderige
kust gordel is met nipah en rhizophoren bezet. Als
wegen kunnen de Laa (= rivier) en de Poeaboc ( =
grijze), even ten Zuiden ervan, dienen.
c. de Oostarm. Deze is aan do uiteinden
slechts langs enkele paden er dwars door bekend (rei
zen van Kruyt en Adriani, Hirschi en Abendanon); in
het breedste gedeelte is nog geen ontdekkingsreiziger
van de eene kust naar deanderedoorgedrongen. Waar
deze arm verbonden is met Centraal-Celebos, is hij juist
zeer smal on niet hoog. Do hoofdwalcrscheiding ligt
daar op 800 M. In het moerassige dal der Oeë Koeli
(Laro) vindt men veel moerasplanten, die liier on daar
tot veenvorming aanleiding gaven. Volgons Abenda
non is de bovonloop der Ntalili de hoogste kuil breuk
der landengte, die Zuidoostwaarts door verschillende
andere gevolgd wordt. In het midden dor landengte
vindt men de diepe Laro kom, geologisch nog kort ge
leden een meer, nu nog ten deele een moeras. Daarna
volgt het Ntotoe’a-dal, aan de bovenzijde van het
Pad gebergte (500 M.), en ten slotte de breedo allu
viale vlakte van de Soemara en de Sojo, die bij Wutambajoli overgaat in mangrove wouden. Volgens
Abendanon is de Socmara-deprcssie 19 K.M. lang on
1 Va—K-M. breed, en duidelijk do voortzetting
van de laagste kuilbreuk dor landengto, do Tomori
baai; tusschen Sojo en Watambajoli staat do vlakto
ter breedte van 4 K.M. bij hoog water onder. Zo is
aan beide zijden door hoogo gebergten ingesloten,
aan do westzijde door hot Toivi gebergte en aan do
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Oostzijde het Tamboesisi gebergte, waarachter in doy ^
?
verte het hooge Toekala gebergte oprijst.
De noordkust is aan de Oostzijdeder baai van Pos-^y.^.
so, in het landschap Todjo, vrij goed bekend. Hirschi
*. _ ,.,
(T. A. G. 1913) vond hier op veel plaatsen jonge ^
koraalkalk. Hier en daar ontmoet men eene smalle .
* **. >-f.> ‘
alluviale kustvlakte bijv. bij Rato en Ampana. Tot
bezuiden de Schildpadden-eilanden loopt die kust
Noordoost . Abendanon volgde haar in April 1910 van
Oeë Koeli naar Posso, in Oost-westelijke richting;
toen was de prachtige breede colloncweg, waar
langs bijna doorloopend huizen van nieuwe neder
zettingen werden aangetroffen, al gereed; in twee
dagen legde hij den afstand af (zie fig. 53 in Aben
danons deel II). Do Noordkust steekt onder den
naam van kaap Api ver in zee vooruit. Deze werd
vroeger èn om den naam èn om den kegelvorm voor
vulkanisch gehouden (zie b.v. nog Med. Ene. Bureau
afl. II, 1912, blz. 89), maar Kruyt vermeldt, dat de
naam ontstond door zelfontbrandende gassen, terwijl
het gebergte geologisch aansluit bij Midden-Celebes.
Van Posso uit dringt de zending hier door (Med.
N. Z. G. 1915, blz. 262).
Naar hot Oosten versmalt zich de Oostarm aan
zienlijk, zoodat het oostelijke schiereiland er slechts
door een landengte mee samenhangt; deze bevindt
zich tusschen de baai van Sioena (op de Overzichts
kaart golf van Poh) en Straat Peleng. Over en ten
W. van dio landengte deed in Eebr. en Maart 1905
Prof. Wanner uit Bonn een paar tochten dwars door
den Oostarm, zoekende naar petroleum voorde Kon.
Ned. Petr. Mij. (Pet. Mitt. 1914). Hij verkende op
de Zuidkust o.a. do hoofdrivier der streek, de Batoei,
die op den Boeloetoempoc (2000 M) moet ontspringen
en bevaarbaar is tot het dorp Odjan, beneden do
laatste stroomversnellingen, en op de Noordkust de
hoofdrivier do Lóboe, die evenals de Batoei der Zuid
kust, van den Boeloetoempoe komt. Het centrale
gebergte heeft den plateauvorm en bestaat voor een
deel uit kalkmassa’s, die in den drogen tijd waterarm zijn; het is over een breedte van ^ 20 K.M.
geheel onbewoond.
Het oostelijk schiereiland heet naar een dorp aan
do Noordkust Boealdemo en bevat in do Oosthelft
twee hoogo toppen, den Tompotika, op do zeekaart
G. Boealdemo (1472 M), en den BalanUi (1185 M) (Verbeok Molukkonvorslag Bijlage III fig. 46). Voor do
Noordkust liggen, beoosten hot dorp Boeahlemo, do
Poeloo ampat, bestaando uit koraalzand, vóór de
Zuid-oostkust do Poeloo doea. Ten Zuiden van het
Ooslelijk schiereiland ligt de Banggai-archipel (zio
BANGGAI). Aan de noordzijdo van den Oostarm ligt,
door een diepe zeo or van gescheiden, do groep der
Togcan of Schildpadden eilanden (zie aldaar).
d. de Zuidoostarm. Deze is in enkelo deelen
vrij volledig, in andere nog zcor gebrekkig bokend.
Waar hij aansluit aan Midden-Celebes, werd hij
eerst door de Sarasins, later door Abendanon (T. A.
G. 1910: Hot mcrengobied ten O. van Malili) on onzo
bestuursambtenaren in verschillendo richtingen
doorvorscht. Ton N. van het Mekongka gebergte, dat
zich in ongeveer N.W.lijko‘richting uitstrekt, heeft
men een groot merengebied. Do ontdokking or van
had plaats in Februari 1896. Van de Oessoo baai
uit (in hot NO. der golf van Boni) trokken do Zwitserscho onderzookers Noordoostwaarts hot hoog
land in on op 26 Fobr. 1896 zagen zo van eon berg
rug van 950 M. hoogt o op den heerlijk blauwen spie
gel van hetMatano meer (zie aldaar). Drio dagen later
aanschouwden ze van eon heuvel ten Zuidoosten vau
dit meer hot veel grooter Toivoeti meer (zio aldaar),
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in dc nabijheid waarvan nog de kleine meren Wawo Toa en Masapi door Abendanon werden ont
dekt. Tusschcn de twee meren ligt het kleinere
Malialona meer (zie aldaar). Aan de Zuid-westzijde heeft het Towoeti meer afvloeiing door een
lange, tot 85 M. diepe fjord, die overgaat in de
rivier Larona, dichter bij de zee, naar het gelijkna
mige plaatsje, Malili geheeten. Door recente daling
van den bodem heeft de benedenloop een aanzien
lijke diepte, beneden het dorp Malili niet minder
dan 7 M, zoodat, nu ook de Oesoe baai betond is, de
Paketbooten ongehinderd tot genoemd dorp kunnen
doorvaren. Van de zijrivieren verdient rechts ver
melding de Patinko, die het water afvoert der
kleine, ^ 250 M. hooggelegen vlakte van Weoela,
die eenmaal stellig een meer geweest is, maar door
het slib der rivieren geheel is gevuld; ze is 6 K.M.
lang, 2y2 K.M. breed en NW. gestrekt; de bovenPatinko-vallei is er een aanhangsel van, maar daarin
.zijn gecne mcersedimenten waargenomen. Naar de
genoemde mondingsplaats der Larona, de afvloeiing
van dit geheele merengebied, heet het kustlandschap
Malili, terwijl het binnenland, naar een dorp aan
den noordoever van het Matana meer, den naam
Noeha draagt (T. A. G. 1910; de landschappen Malili
en Noeha); beide behooren tot de onderafdceling
Malili. Aan de kust wonen Boegineezen, in het bin
nenland Torad ja’s; de eersten zijn Mohammedanen,
de laatst en Heidenen. De afstand van Malili naar de
beide meren is ongeveer even groot, n.1. ^ 12 uren
gaans. De rivier Mah'li is stroomopwaarts bevaar
baar tot even boven Waraoe, waar zich rolsteenen
in het bed vertoonen. Het damar uit het gebied van
het Towoeti meer gaat van Larona, bij het begin der
rivier gelegen, overland westwaarts naar Pongkeroe
en dan met prauwen door de gelijknamige rivier naar
de Malili; de vaart op de Pongkeroe (Pokeroe) wordt
echter door stroomversnellingen bemoeilijkt. Van de
rivieren bewesten de Malili vermelden we nog: de
Tjenrekang, die dicht bij het Matana meer ontspringt
en met de Malili één mond heeft, benevens de Angkona, die één delta heeft met de Kalaéna. Op de meren
ziet men zeer weinig prauwen; voor het bouwen er
van is er niet veel geschikt hout in de buurt. Tusschen de meren en ten Noordwesten van het Matanameer komt vrij veel ijzererts voor, waardoor de In
landers hier overal primitieve smederijen hebben in
gericht; ijzerwaren ziet men veel op de passer te Sokoijo, aan den Noordoever van het Matana meer, be
westen Noeha. Nieuwe wegen zijn hierin aanleg; van
Sokoijo en Noeha gaat een pad noordwaarts naar Kolonedale, van den Zuidoostoever van het Towoeti
meergaan paden Zuidoostwaarts naarRaoeta en Ken
dari. Het bergland ten Oosten van het merengebied is
nog vrij wel onbekend; wat de kaarten geven, is voor
een groot deel fantasie. Alleen de kust langs de golf
van Tolo is beter bekend. Van de kustrivieren aldaar
vermelden we de Sakita, met de gelijknamige plaats
dicht bij den mond; ze heet ook wel, als het land
schap, Tojnboelx>e en heeft een drukken uitvoer van
hare, rotan en was (T. A. G. 1901 en Med. Zcev. N. I.
no. 31). Maar in den Zuid oost moesson kan het er op
de reede spoken, zoodat de stoomschepen dan vaak
gedw'ongen worden, achter een rif bij Losoni, iets
verder zuidwaarts, te laden en te lossen. Nog verder
Zuidwaarts vindt men vóór de kust de Salabangka
eilanden, genoemd naar het grootste van de groep
(zie aldaar).
Het grootste deel van het Zuidoostelijk schierei
land wordt ingenomen door het landschap Laiwoei,
de onderafdecling Kendari van de afdeeling Oost-

Celebes (T. A. G. 1914). De plaats Kendari ligt aan
de baai van Kendari, welke op 9 Mei 1831 ontdekt
werd door Vosmaer, die een zeer goede kaart van dit
gebied publiceerde en tal van merkwaardigheden
omtrent de Inlandsche bevolking meedeelde (Verh.
Bat. Gen. dl. XVII, 1839). In 1874 bezocht de Italiaansche reiziger Beccari deze streek; over wat hij er
van vertelt, bericht Prof. Veth T. A. G. 1876, 199).
De Sarasins (lleiscn in Celebes I, 334) reisden van de
Mengkoka baai naar Kendari dwars door het Zuid
oostelijk schiereiland 11 Febr.—19 Maart 1903. De
jongste beschrijving van Laiwoei is die van T. Tref
fers (T. A. G. 1914, 188), die van Nov. 1910—Juli
1913 hier post commandant was, tevens belast met
het civiel bestuur te Kendari; aan zijne beschrijving
voegde Adriani eenige noten toe.
De hoogste gebergten van Zuidoost-Celebes liggen
aan de Westzijde, nl. het Mengkoka (of Mckongka)
gebergte en de Watoewila (= witte steen, naar een
witte rotspunt op den top, die echter, volgens Tref
fers, geen kalk is); de laatste wordt met 2000 M.
hoogte aangegeven. Op het eerstgenoemde gebergte
ontspringt in de streek Laiwoei de Konawi (= grootc
rivier) of Sampara, die in den middelloop met de
bijstroomen door groote moerassen stroomt, bij
Poehara door een rotspoort de kustvlakte bereikt en
bij Mocara Sampara met twee monden in zee valt.
Die moerassen, waarvan het grootste en zuidelijkste
Opa heet, zijn vroeger stellig meren geweest; het
Opa-moeras werd in Maart 1903 door de Sarasins
bezocht, die er een ondoordringbare plantenmassa,
o.a. veel lotos, vonden en hier en daar koffie-bruin
water tot een paar M. diep; de hoogte werd door hen
bepaald op ongeveer 30 M.; volgens door hen inge
wonnen berichten is het moeras in den regentijd
dubbel zoo groot als de baai van Kendari. De breed
te der Konawi werd door dc Sarasins bij Laloenggatoe, midden in de vlakte, bepaald op 65 M., de
diepte op %l/2 M. De mondingsplaats is een stapel
plaats van boschproducten, maar ook deze rcede is
in den Oostmoesson onbruikbaar. Prauwen kunnen
de rivier op tot de rotspoort van Poehara; hoogcrop
kan men de boschproducten te water alleen op
bamboevlotten vervoeren. Bezuiden Kendari biedt
de Slariwj baai, achter het schiereiland Loont), ook
in den Oostmoesson een goede schuilplaats voor
schepen. De tweede rivier van Laiwoei is, verder
Noordwaarts, de La Solo, die ontstaat uit de Lau en
dc La Lindoe; in den drogen t ijd gaan dc getijden tot
de samenvloeiing der beide bronrivicren naar binnen;
dc Laa komt uit het N.W.-Z.O. loopende Wawerano
gebergte, op de kaart met een grootste hoogte van
1500 M. Het klimaat noemt Treffers aangenaam. De
regentijd duurt van Januari tot ult° Juli, dus voor
een groot deel in den zoogenaamden drogen moesson;
dan treden de rivieren vaak ver builen de oevers (in
Juni 1912 vond de schrijver te Wawolemo, in den
Oostrand van het moerasgebied, meer dan 2 M. water
op den weg naar het bovenland). Van Augustus tot
December valt er weinig regen, dan is de Konawi
vlakte geheel droog, overdag zeer heet (95°), in den
nanacht koel (64°). De ladangs leveren een onvol
doende hoeveelheid rijst, zoodat ook sago en djagoeng belangrijke voedingsmiddelen zijn; bovendien
gaat men veel rijst ruilen tegen rotan, karbouwen
en hertenhuiden, hoorns, wildhout en damar. Alleen
de Boegineezen doen aan vischvangst. De bevolking
is er zeer gemengd; naast de To Lelaki, die klein zijn,
een lichte huidkleur hebben en beweren af te stanimen uit het landschap Laiwoei in het brongebied
der Konawi, staan Boctoneezen, Moenareezen, Bo-
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niërs cn, aan do kust, Boegincezen en Makassaren,
die hier als handelaars en visschcrs, vroeger ook als
zeeroovers, den kost verdienen en langs de La Solo,
te Pochara en Lepo Lepo (Z.W. van Kendari) ook
in het binnenland te vinden zijn. In de bosschen
leven veel anoa’s, herten en koeskoesen.
Te Kolaka begonnen de Sarasins hun belangrijke
reis door Zuidoost-Cclebes in 1903. Aan de kust
namen ze duidelijk positieve niveauverandering
waar; in een 20-tal jaren was een kuststrook van -j500 M. breedte onder water gekomen en de flora
verder naar binnen sterft weg door het binnendrin
gende zeewater; deze daling is waarschijnlijk de
voortzetting van de vorming der Mengkoka baai,
waarin Kolaka gelegen is ;de eilandenreeks daarvoor,
waarvan het grootste Padamarang heet, is blijkbaar
een verzonken N.W.-Z.O. gerichte bergketen. Ach
tereenvolgens trokken ze over bergruggen en door
dalen, die bewoond waren door den Toradjastam
Tomekonka, lichtbruin van kleur en niet groot, sterk
gelijkend op de Boegincezen. Enkele dalen tusschen
de ketens zijn stellig eenmaal meren geweest, bijv.
het landschap Lambo en de vlakte van Tinondo, die
beide afvloeiing hebben naar de rivier van Pasaloi,
welke den mond bezuiden Kolaka heeft. Iets verder
Oostwaarts ligt de bergrug Nangeoc (2G0 M.), die als
grens geldt tusschen Konawi en het gebied, dat de
suprematie van Loewoc erkent. De eerste rivier, die
hier afvloeiing naar het oosten heeft, heet Simboene;
zij stroomt, evenals de daarop volgende Ahoea, waar
schijnlijk naar en door het Opa moeras. In de centrale
vlakte kwamen de reizigers met hun gezelschap het
eerst in het landschap Lamboeja, waar bijna allo
bewoners gevlucht waren; aan de Westzijde zagen
ze tegen het N.W.-Z.O. loopende Tomosi gebergte
omhoog. In de Konawi vlakte wonen de Tokea, ook
klein als de Tomekonke. Wat kleeding betreft, be
ginnen hier de schaamgordel cn de foejakleeding te
wijken voor Boeginecschc klcederdrachten.
Ten Zuiden van do vlakte verheft het gobergto
zich op de kaart van Treffers nog tot 500 M.; aan do
Zuidkust, langs straat Tioro, liggen cenigo Bocgincesche kustkampongs. Het Zuidoostelijk schier
eiland Kolono is aan dc Westzijde door de gelijkna
mige rivier zeer afgezonderd cn is nog weinig be
kend; aan de Zuidkust ligt Laboean heli, een stapel
plaats voor rotan, die in 1909 bezocht werd door Dr.
Joh, Elbert (als leider der „Sunda-Expedition”).
Aan de Oostzijde van het schiereiland ligt het eiland
Wowoni.
Het Zuidwestelijk schiereiland, benevens de eilan
den in liet verlengde van den Zuidoostarm, zijn van
Juli—October 1909 voor een deel bezocht door gcnoemder Dr. Joh. Elbert (zie blz. '146 hiervoron).
Wat het hoofdeiland betreft, deed Elbert een tocht
dwars door dat schiereiland van Docalo, tegenover
het eiland Kabaëna, naar Kolaka. Het Zuidoostclijk deel er van heet, naar een dorp aan Straat
Tioro, Roembia, in het Zuiden bergland, in het
Noorden vlakte. Zuid-Roembia bestaat uit een sys
teem van schubsgewijzc over elkaar geschovon borgscliollen, die zich in den Tankcno (zie Elberts kaart
Fig. 131) in een wigvormigc korst groopcoron;
de Zuidelijke vleugel bestaat uit drie evenwijdig loo
pende gebergten, die grenzen aan Straat Roembia
tusschen Cclebes en Kabaëna, do Noordrand daalt
af naarde Roembia vlakte. Op do vlakte van Roomba
volgt het bergland van Meiujkoka. Do bowoners van
Roembia en, ton Wcston ervan, Poleang, zijn do
Maronènen (zie aldaar).
De eilanden in het verlengde van den Zuid-oost
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arm zijn: Kabaëna, Moena en Boeton met bijbehoorende eilanden, benevens de Toekang Besi eilanden
(zie op die namen en Elbert’s kaart no. 3).
e. de Zttidarm. Het noordelijk deel, met het hooge
Latimodjong gebergte als kern, werd reeds behan
deld bij Midden-Celebes, waarmede het onmiddellijk
samenhangt. Daarop volgt Zuidwaarts eene laagte,
de depressie van de meren Tempe en Sidenreng, die
nog in den jong-tertiairen cn kwartairen tijd onder
den zeespiegel lag cn het overige Zuid-Celebes tot
een afzonderlijk eiland of groep van eilanden maak
te. We zullen de laagte volgen van de bocht van
Pare Pare (of Soepa) naar den mond der Tjenrana.
Aan de kust, in den achtergrond der ruime baai, aan
welker noordkust Soepa cn aan welker oostkust
Pare Pare ligt, maakt men kennis met neogene
koraalkalk. De waterscheiding van de kleine kustrivieren met de laagte der genoemde meren wordt
gevormd door het Paria gebergte, op deze route met
eene hoogte van 265 M.; dc Westkant is zacht
glooiend, de Oostkant scherp getakt; bij Masepe,
aan de Westzijde van het meer van Sidenreng, ko
men warme bronnen voor. Zoowel die scherp ge
takte oosthelling als de warme bronnen wijzen op
den breukrand van een centrale laagte, die van het
Latimodjang-gebergte in het Noorden tot den vul
kaan klomp van den Lompo Batang in het Zuiden
in de lengte door het Zuidelijk schiereiland gaat. Ze
is ^ 27 uren gaans lang en 4 & 5 uren gaans breed;
de oppervlakte bedraagt ^ 5000 K.M2. De laagste
declcn er van zijn do ondiepe bekkens der genoemde
meren, die van het Noorden in den natten moesson
gevoed worden door de Bila, welke van het Lati
modjong gebergte komt, eerst Westwaarts gaat, als
wilde ze naar dc Saadang, maar met een scherpe
kniebpcht ombuigt naar ’t Zuiden en langs do ge
lijknamige plaats de laagte doorstroomt, van het
Zuiden door de nog langere en eveneens waterrijke
Walannaë, die haar water vooral van de vulkanen
in ’t Zuiden verzamelt. Het meer Tempeen het meer
Sidenreng belmoren tot do moesson-meren (Pet.
Mitt. 1893). Ze bevatten in den drogen moesson
weinig water, maar hebben toch afvloeiing naar de
naasto rivier; in den natten moesson, als de rivier
het water niet vlug genoeg kan afvoeren, loopt het
uit deze naarde meron, die zich dan sterk uitbreiden
cn het water bewaren tot den tijd, dat do standen
der rivieren mot het eindigen van deu regentijd weer
dalen en het water uit de moren kan wegvloeien.
Men kan ze dus gelijkstellen met do meren langs
de midden-Mahakam op Bomeo, die langs do Jangtsekiang in China, enz. Hot meer Sidenreng heeft in
gewone tijden afvloeiing naar liet meer Tempo door
de Lasassan-riwoe. Wanneer in den drogen tijd een
gedeelte dor meren droog valt, wordt dit wel met
djagoeng en padi beplant (Zie TEMPE-MEELl en
SIDENRENG-MEER). Uit het Tempe meer stroomt
do Tjonrana (v. d. Wcyden, Ind. Mil. Tijdschr. 1905,
683, noemt do afvloeiing uit hot meer naar de Tjen
rana Salo Monrelang) door het Oostelijko houvclland naar dc golf van Bone. Evon beneden do uit
monding uit hot mcor ontvangt do Tjenrana van
rechts de Walannaë, terwijl do Bila in hot meer
stroomt. Do waterrijkste bijstroom der Walannaë
is do Assoempatoe, dio ook in hot gebied der zuidclijko vulkanen ontspringt cn beneden Liboeroong,
dat Zuidoostwaarts door een borgweg met Balangnipa is verbondon, in don hoofdstroom valt. Van
Libocrocng af heoft do centralo laagte een breedte
van 25 K.M. Bij Ocdjoeng, wat verder beneden
waarts, begint dc weg, die links van do rivier do
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vlakte doorsnijdt, bij Singkang aan den mend der
Walannaë, do Tjenrana snijdt en eerst bij Bolamalimpong Oostwaarts de vlakte verlaat om over het
oostelijk gebergte de kuststreek der golf van Boni
te bereiken en die te volgen tot Paloppo. Naarmate
de Walannaë het Tempe meer nadert , wordt het dal
breeder; aan de Westzijde, ten zuidwesten van het
meer, verdient Sopeng vermelding. De Walannaë en
de Bila brengen in den natten moesson met het
water veel slib in de meren, zoodat ze gaandeweg
ondieper worden. Vroeger waren ze stellig één, nu
zijn het in den drogen moesson niet veel meer dan
moerassen. De Walannaë heeft haar hoogsten wa
terstand van half December tot half April, ze is
in den Westmoesson een wilde onbevaarbare stroom
en de enkele waadbare plaatsen zijn dan slechts
met levensgevaar te passeeren; haar breedte wisselt
van 70—150 M.; alleen van Sangkang tot Atakka,
een afstand van ^ 45 K.M., is ze voor kleine prau
wen te gebruiken. De Tjenrana is 100 a 150 M.
breed, hoogstens 5 M. diep en stroomt met een snel
heid van 70 c.M. in de seconde; bij niet te lagen wa
terstand kunnen vaartuigen van 6&7 voet diepgang
tot Pampanoea, sloepen der marine tot Tempe
varen; als ze beter bevaarbaar kon worden gemaakt,
zou ze voor den maïsafvoer groote beteekenis kun
nen krijgen. De vroegere aanwezigheid der zee in de
laagte der meren is op directe wijze aangetoond door
Prof. Max Weber, die verschillende achtergebleven
zeedieren in de meren verzamelde. Ook is het water
van vele bronnen in den omtrek nog brak.
Van de Pare-Parc-baai Zuidwaarts steken hier
en daar harde kalksteenrolsen den kop omhoog. De
meest bekende vindt men bij Maros, ten Noordoos
ten van Makasser, en naar deze plaats duidt men
ze aan als kalksteen van Maros. (Zie Verbeeks Molukkenverslag, bijlage II, fig. 45). Binnemvaarts stijgt
de piek van Maros of G. Saraoeng, een jonge vul
kaan, tot 1375 M. omhoog. Nog wat verder, in het
stroomgebied der Walannaë, ontdekten de Sarasins
het typische kalksteenlandschap jLamonljong (zie:
Reiscn in Celcbes II, 2G7 en kaart X) met de holenwoningen der kleine Toala's (zie aldaar). Lamont jong
is veel woudrijker dan de omgeving. De gevonden
beenderen in de holen bewijzen, dat ze nog jong zijn.
(Zie literatuur a/h slot). Een tweede hooge top ver
der zuidwaarts doet zich als vulkaan voor, maar
bleek bij de bestijging door de Sarasins (April 1902)
dien naam niet te verdienen; hij heet Bowonglangi;
wel bestaat hij uit vulkanisch gesteente, maar dit
vormt slechts kammen en spitsen, die uit de kalk
steenmassa’s opstijgen; de hoogte werd door de
genoemde onderzoekers bepaald op 2005 M.
In het Zuidelijk uiteinde van den Zuidarm wordt
het landschap geheel beheerseht door den 3042 M.
hoogen Lomjjo Batang of piek van Bonthain [Bantae'ng) (zie aldaar), in welks beeld vooral de Sarasins
klaarheid hebben gebracht. (Zie kaart XI in deel
II der „Reisen in Celebes”). Uit den Brooke-krater
van die Piek komt een der bronrivieren van de
Sapanung, uit den tweeden krater, den Warburg’s
Kiater, de hoofdbron der Bialowe, die ook een rechterbijatroom uit den Brooke-ketel opneemt; de Sapanang en Bialowe gaan beide naar de Zuidkust; de
eerste mondt uit bij Djeueponto, de laatste even ten
Oosten van Bonthaiu—Uit den hoofdkrater, gelegen
aan de noordzijde der twee genoemde, komt de voor
naamste bron rivier, de Beerang, welker groote delta
we straks in dc vlakte weer zullen ontmoeten; ze
ontvangt veel water van de hevige onwedere, die
van October tot Augustus bijna dagelijks zich in den

krater uitstorten en een stroom van rolsteenen naar
de vlakte voeren; na 11 uur voormiddags loopt men
in de genoemde maanden steeds gevaar bij het over
stoken der rivier door een bandjir te worden verrast.
Het water der Oost- en Noordhelling gaat zoowel
naar de Zuid- als de Oostkust, aan de Noordzijde
meest naar do Tangka, die beneden Balangnipa in
zee valt. Aan de Westzijde, in Gowa, is verder ner
gens vulkanische werking te bespeuren; zelfs zijn er
geen warme bronnen. Zwavel in natuurlijke kris
tallen zou, volgens berichten van Inlanders van
Raoeloe, nog tol voor korten tijd gevonden zijn bij
Parang Keekee (district Boeloc Tanah); v. Marle,
die deze streek beschreef (zie beneden), vond zo
echter niet. IJzer, verbonden met zwavel tot pyriet
of met zuurstof tot magneetijzererts, komt echter,
volgens hem, veel voor, het laatste vooral op het
Pangkalaéng gebergte (district Borisallo).
De vlakte aan de Westzijde van den Lompo Balang behoorde vroeger grootendeels aan het een
maal machtige rijk Gowa. Het werd beschreven door
V. J. van Marle (T. A. G. 1901 en 1902), destijds
le luitenant bij den Topographischen dienst van
Ned.-Indië. De vlakte is zeer jong; koraalbanken
aan de kust, tot 35 M. hoog, wijzen op recente op
heffing. De hoofdrivier, de Beerang, ontspringt, zooals boven vermeld werd, in den hoofdkrater van den
Lompo Batang, een der dcltaaimen, de Samabon,
vormde over een groot deel de Zuidgrens van het rijk
in de vlakte; de zelfstandige rivier de T llo, mis
schien eenmaal met de Beerang verbonden, was in
de vlakte aan de Noordzijde voor een groot deel de
grens. In de Beerang, voor verreweg het grootste
deel een woeste bergstroom, vindt men de laatste
stroomversnelling bij Boelakang; daar is de hoogte
nog slechts 2 M. boven de zee, zoedat de rivier in
den benedenloop weinigverval h eft.Mnor zestroemt
verder benedenwaarts nog lusschen 0 tot 15 M.
booge oevers, zoodat de irri at ie der rijstvelden
uit de Beerang zeer bemoeilijkt wordt. Door eeno
kunstmatige leiding, die gaandeweg wordt verbe
terd, heeft de laatste radja hierin trachten le voor
zien. Tot Boelakang wordt de rivier, ook in den
drogen tijd, bevaren door zoogenaamde lippa-lippa’s
(uit een boomstam vervaardigde booten van 3 a 4
M. lengte); tot daar is de breedte meer dan 120 M.;
in den regentijd wast de rivier soms 10 M., zcodat do
lage streken heinde en verre onderlor pen en er zich
nieuwe rivicraimen voimen. De moessons zijn in deze
kustvlakte scherp gescheiden ;dc westmoesson is zeer
stormachtig en regenrijk, do oostmoesson zeer droog
en, vooral na Augustus, zeer heet. In de hcoge berg
landen treft men een zeer eigenaardig klimaat aan;
als regel volgen zij het klimaat der westkust, doch
ondervinden den invloed van dat der Oostkust, het
welk juist daaraan tegengesteld is. In de Noordelijke
vlakte staat alles benoorden de tencinverheffingen
van Bisei enz. in den regentijd onder water. Het zeer
beperkte vei keer heeft plaats met prauwen. Do
Zuidelijke vlakte is ook wel drassig geworden, maar
de galangans zijn hoog en soliede genoeg om boven
water en in stand te blijven. De Noord west olijke
districten alleen worden, vooral bij hooge zee, over
stroomd. In de berglanden worden tijdens den regen
tijd de bewoners in hun woningen opgesloten of be
paalt zich het verkeer tot kleine afstanden. Niet dan
noodgedwongen waagt men zich op reis en trotseert
men do gezwollen beken en rivieren. De groot o
rivieren vormen maanden lang onoverkomelijke
hindernissen. Tijdens do droogste maanden waait
een droge warme wind (baroeboe), die asthma ver

Pi

CELEBES.
wekt. Over ’t geheel is, volgens Van Marle, het kli
maat echter zeer gezond te noemen. Do meeste
mensehen wonen in de vlakte; de bevolking aldaar
werd door v. Marle geschat op34000, die van het berg
land op 19000 zielen; in de vlakte is het deel bezuiden
de Becrang aanzienlijk dichter bevolkt dan hot deel
ten N. er van (22000 tegenover 12000). De dichtheid
per K.M2. is in de vlakte bezuiden de Beerang 87,
benoorden die rivier 55, in het bergland bezuiden de
Beerang 1372» benoorden die rivier 11. Hot hoofd
product in de vlakte is rijst; in ’t bergland krijgen
ook de tweede gewassen (aardappelen, boontjes,
aard- en peulvruchten) betcekenis. In verband met
den rijstbouw is in het zuidelijk deel der vlakte de
karbouwstapel zeer aanzienlijk. De talrijke paarden
zijn van het Makassaarscho ras. Wegen, geschikt voor
het vervoer per as, zijn: de groote post weg van Makasser naar Takalar en de weg van Makasser over Djongajanaar Pandang Pandang, ook over Djongaja en
Goenocng Sari naar Padjai Paa. Van de producten
uit het plantenrijk verdienen naast rijst en de vo
rengenoemde tweede gewassen vermelding: tabak,
koffie, bamboe, klappers en •’-erschillende vruchten.
Van de vlakte van Gowa Noordwaarts wordt de
kustvlakte gaandeweg smaller, maar is vrij dicht
bevolkt. Hier ontmoeten we Makasser (zie aldaar).
De reede wordt beschut door tal van eilandjes, belioorendc tot den Spermonde-archipel, een wolk van
koraalriffen, die in den natten moesson de kracht
der golven breken. Aan de zuidkust zijn de belang
rijkste plaatsen: Djeneponto, dicht bij den mond der
Sapanang, Bonthain (Bantaëng) en Boeloekoemba
(zie aldaar). Hoog tegen den Lompo Batang, op
1150 M. hoogte, ligt het gezondheklsetablissement
Lokka, in Binamoo, met stoeterijen van halfwilde
paarden; 280 M. boven de plaats verheft zich do
parasietischo vulkaan Lokka, om den platten rug
door onze matrozen „Doodkist” genaamd (zie foto
111 in do Sarosins „Reison in Celebes”); op den
kraterbodom ziet men prachtexemplaren van spiraalvormig gedraaide vulkanische bommen (foto 112). In
do buurt van Lokka vindt men ook, bij Bi-Sappi,
een 80 M. hoogen waterval. Aan do Oostzijde van het
Zuidelijk schiereiland zet een uitlooper van het Latimodjong gebergte zich tot in de merenlaagte voort.
Bezuiden deTjenrana verheft zich het Oostclijk rand
gebergte der Centrale laagte en stijgt in het Zuiden
tot ver boven 2000 M. (de Kalamisoe 2222 M.); in de
onderdeden is dit gebergte nog weinig bekend.
Bezuiden de afdceling Loowoe, d«e reeds bij Mid
den-Celebes werd behandeld, volgt hier de nieuwe
afdceling Boni, genoemd naar het landschep Boni,
(zie aldaar). De kustvlakte is
7 K.M. breed, ten
dcole moerassig en met nipahbosschon bezet; langs
de kust vindt men koraal- on modderbanken. Be
kende roeden zijn dio van Badjowe (of Badjoa) en
Palima (in de delta der Tjcnrana). Het bergland
verder naar binnen stijgt hier en daar tot 800 M.;
volgens do Inlanders bevat het op enkele plaatsen
goud en ijzererts. Do rijst, dio hier wordt gekweekt,
jh niet van de boste kwaliteit; in de bergstreken is
djagoeng het hoofd voedsel. Aan de rivieroevers
kweekt men tabak voor eigon gebruik, hier en daar
ook suikerriet. Men vindt in de moerassige streken
en aan do oevers der rivieren uitgestrekto nipahbosschen. Van de kustrivieron in dit gebied vermel
den wc de Patiro, dio een delta heeft gevormd, welke
als T. Patiro in zoo uitsteekt.
De Zuidoostpunt van don Zuidann is betor bekend
dan de kuststreek verder Noordwaarts. Ton N. van
Boeloekoemba verheft zich do Bangkemboeki of

461

Sla-ngenberg tot 342 M. hoogte; de weg, van deze
plaats uitgaande, bereikt bij Kadjang de Oostkust;
van af de Tirobaai treden kalksteenen op, die zich
verder overal aan de Zuidoostpunt vertoonen even
als op het eiland Saleyer (zie aldaar).
Klimaat. Wat het klimaat van Celebes in het
algemeen betreft, verwijzen we naar het artikel
KLIMAAT voor geheel Ncd.-Indië. Voor de onder
deden is hier en daar een en ander besproken bij de
beschrijving der verschillende deelcn.
Planten en dieren; producten. De
flora van Celebes is nog weinig bekend. Wel zijn er
in de onderzoekingen der laatste kwarteeuw belang
rijke mededeelingen te vinden omtrent enkele soor
ten en geslachten, maar van een systematisch over
zicht van het goheele eiland is nog geen sprake.
Alleen de Minaliasa maakt eene uitzondering (zie
boven: Ontdekkingsgcschiedenis). Intusschen blijkt
uit de nog onvolledige gegevens wel, dat Celebes,
zooals alle andere eilanden van den Arcliipel, in zijn
geheel tot het Maleische floragebied behoort, en dat
eene scherpe scheiding tussclien de flora van Celebes
eenerzijds en die van Bonieo anderzijds niet be
staat. Toch is het aantal endemische soorten in
Celebes, naar het schijnt, zeer groot. Zie artikel
PLANTENGROEI.
Voor de dierenwereld zie men het artikel FAUNA.
Wat de producten betreft, die Celebes levert voor
handel en verkeer, verschillende daarvan werden
reeds genoemd in de landbeschrijving; op enkele
valt nog nader de aandacht.
Van cidtuurproducten voor de Europecscho markt
is op Cclobes nog zoo goed als geen sprake; vermel
ding verdienen alleen koffie, koffo en copra. De kof
fie is een tijdlang van Gouvornementswcgo gekweekt
(sedert 1822) in do Minahasa, maar do cultuur is er,
als op Java en elders gaan kwijnen on teu slotte
opgegeven.'In het Latimodjong gebergte en aan
grenzende terreinen wordt nog wel koffie gekweekt
en met goed gevolg, maar de hoeveelheden zijn ge
ring. In Gowa, waar do bodem der bergstreken voor
de teelt zeer geschikt is, is de koffie nog wol niet
geheel verdwenen, doch de cultuur is kwijnende;
enkele kleino tuinen komen voor in Enre en Kindang, Boeloo Tanah, Raocloe, Prigi, nabij Malakadji, Garintong, Limba en Pao; de beste vindt men in
Pao nabij Soeka en Patoenga; oorzaken van het
verval dor eertijds vooral in Pao, Boeloc Tanah,
Enre en Kindang blociondc teelt zijn de hebzucht
der vorsten, die do teelt gehaat maakte, de mishan
deling der hoornen bij hot plukken en hot absoluut
gemis aan verzorging. De koffo (zie aldaar) of do
zoogenaamdo Manila-hennep, die in de Minahasa
een zekere betcekenis gehad heeft, is fijner, witter
en sterker dan het Europecscho vlas; do bevolking
heeft echter niet de noodige ijver en vlugheid om het
product met voordeel te bewerken, zoodat de Ncd.
Handelmaatschappij haar station te Monado heeft
opgeheven. Ook op de Sangi en Talaud eilanden is
de cultuur inhcomsch, maar bijna alleen ten behoevo
van hot binncnlandscho verbruik. Van veel meer
betcekenis voor don uit voer is do copra; bij do be
schrijving der landschappen word ze reeds horhaaldelijk genoemd. Celebes leverde daarvan in 1914
voor bijna 18 millioen gulden, nl. voor 92/6 millioon
uit hot Gouvcrnemont Celebes en Ondorh. en voor
SV3 millioen uit de rosidontio Monado.
Van do boschproducten vovdioncn allereerst damar
on rotan vermelding. Hot winnen van het eerste
speelt in Midden-Celebes, zooals boven reeds bleek,
een groote rol; maanden lang trekken hier on daar
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de Toradja’s de wouden in om het te verzamelen en
naar de kust tc vervoeren; vooral m de streek der
groote meren is dit aan de orde; daar zijn vooral de
To Bela’s, de To Lam po’s en zelfs de veraf wonende
To Bada’s de inzamelaars, terwijl aan de kust de Boegineezen en Chineezen het artikel opkoopen (1 pikol
damar, a ƒ 12.50, betalen ze met 1 pikol rijst a ƒ 5).
De uit voer van rotan heeft aan de golf van Tomini
en elders eveneens groote afmetingen aangenomen.
Heel Celebes levert thans jaarlijks voor bijna 1
millioen gulden damar en voor ruim l1/2 millioen
gulden rotan (zie de Statistische cijfers hierachter).
Bruikbare houtsoorten heeft Celebes in overvloed,
maar voor den uitveer hebben ze nog weinig beteekenis. Groote beleekenis heeft in de binnenlanden
de bast van verschillende hoornen, die met behulp
van hamertjes tot foeja wordt verwerkt, waarvan
men allerhande kleedingstukken maakt; echter ma
ken deze in de kustst reken gaandeweg voor katoe
nen stoffen plaats.
De rijstbouw wordt nog voor het grootste deel op
ladangs gedreven; zelfs waar sawahs zijn, wordt
nog niet overal ploegvee gebruikt, in Midden-Cclebes drijft men nog vaak troepen karbouwen door
den akker, om in de in alle richtingen doorknede
modder rijst te planten. Onder invloed van liet- Gou
vernement neemt echter een meer rationeele sawahbouw gaandeweg toe.
Als jachtwild verdienen herten en wilde zwijnen
vooral vermelding, de laatste natuurlijk alleen in die
streken, waar de Islam nog niet is doorgedrongen.
Van de huisdieren verdienen, behalve de kar
bouwen, de overige runderen, de varkens, de kip
pen, de honden (ook voor de jacht) en de katten
vermelding. De talrijke meren leveren veel visch; be
halve viscli leveren de zeeën ook schildpad, tripang
en pareloesters.
Nuttige mineralen. Hieraan is Celebes tot nog toe
niet rijk gebleken. In het noorden zijn eenige mijn
concessies verleend voor het winnen van goud en
werd vroeger door de bevolking ook veel goud gewasschen (Mooëlon, Bwool, Gorontalo, Bolaang,
Mongondou), de bekendste concessies zijn wel Paleleh en Totok, terwijl in den laatsten tijd Gocroepahi
nog al van zich doet spreken (zie verder bij GOUD).
Ook in Midden-Celebes schijnt hier en daar dit me
taal en ook looderts voor te komen. Van andere me
talen zijn te noemen koper (o.a. bij Boekal, Noord arm), ijzer en nikkel (in den peridotiet van den
Zuidoostarm). Kolen komen in den Zuidarm voor,
doch over de hoeveelheid en hoedanigheid is nog
weinig bekend. Het zoeken naar petroleum schijnt
geen succes te hebben opgeleverd.
Door het Ind. Gouvernement worden in de laat
ste jaren stelselmatige mijn bouwkundige opsporin
gen in Zuid- en Midden-Celebes verricht, waarvoor
groote complexen zijn gereserveerd (zie bij MIJN
WETGEVING).
Bevolking, Plaatsbeschrijving
en middelen van bestaan. Daar de be
volking uit anthropologisch en ethnographisch
oogpunt afzonderlijk in de verschillende artikelen
Boegineezen, Boni, Gowa, Makassaren, Minahasa,
Mori, Toala’s, Toradja’s enz. is of wordt besproken,
blijft voor de geographische behandeling over: de
staatkundige indeeling, zooals deze bij den inlander
bestaat of door den Europeeschen bestuurder is ge
regeld, de dichtheid of verspreiding der bevolking
en de plaatslieschrijving. Daar de toestanden in het
Noordelijk deel (Residentie Menado) soms zeer ver
schillen met die op het Zuidelijke (gouvernement

Celebescn Onderh.), worden beide deden afzonder
lijk behandeld.
A. Residentie Menado. Deze heeft volgens den
Regeeringsalmanak 1916 eene oppervlakte van
57.436 K.M2. of ruim l2/3 X de grootte van Neder
land. Wat het bestuur betreft, bestaat ze sedert 1911
uit vier afdeelingcn, nl. Menado (onder een ass. resi
dent, te Menado), Bolaiing-Mongondou (ondereen
controleur, te Kota Mobagoe), Gorontalo (ondereen
ass. resident, te Gorontalo) en Midden-Celebes (on
der een ass. resident, te Donggala). Zie voor de ver
dere bijzonderheden aldaar en het artikel MENADO
(gewest).
Dichtheid en samenstelling der
b e v o 1 k i n g. In 1912 telde de residentie naar
schatting ^ 700.000 zielen nl. ^ 1200 Europea
nen, ^ 7900 Vreemde Oosterlingen en 691.000 In
landers, als volgt onder te verdeelcn. De Minahassa heeft eene bevolking van
200.000 zielen,
op eene oppervlakte van 4786 K.M.2 of 42 per K.M2,
een cijfer, dat geen ander onderdeel van Celebes
bereikt. Op de Sangi eilanden wonen ^ 100.000
zielen, waarvan ^ 60.000 op Groot Sangi, 40.000
opSiaoc en 7000 op Tagoelandang; bijna geheel deze
bevolking belijdt den Christelijken godsdienst; op de
geheele eilandengroep wonen slechts enkele Moham
medanen en ^ 600 Chineezen. De bevolking der Ta laud eilanden bedraagt ^ 24.000 zielen. De totale
bevolking der afdeeling Menado bedraagt alzoo
324.000 zielen. In de 4 districten van de afdeeling
Bolaang Mongondou zijn de cijfers van 1906 als
volgt: Kotaboenan 4700, Pasi 11.900, Lolajan 14.500
en Bolaang 10,100, totaal 41,200 zielen. Door de
goudmijnen is de toevloed van vreemdelingen in
Kotaboenan aanzienlijk geweest, maar over cijfers
beschikken we niet. Het Ned. Zendingsgenootschap
werkt hier sedert 1905 en in 1913 telde men er reeds
-j- 2000 Christenen. In de 4 onderafdcclingen van
de afdeeling Gorontalo wordt de bevolking geschat
als volgt: in de 7 districten der onderafdeeling Gorontalo 80.500, in de 3 districten van de ondcrafdeeling Boalemo 17.000 zielen, in de 2 districten van
de onderafdeeling Kwandang 12.900 zielen, in hel
rijk Bwool 14.100 zielen (in Paleleh 2800, in Biaoe
5300 en in Boenobogoe 6100 zielen), te zamen
124.500 zielen. In de afdeeling Midden-Celebes
worden de landschappen van de onderafdeeling
Donggala gezamenlijk geschat op bijna 34.000 zie
len,die der onderafdeelingPaloe gezamenlijk op ruim
50.000), die der onderafdeeling Poso gezamenlijk
o]) bijna 60.000, die der onderafdeeling Parigi op
ruim 29.000 (laatste opgave 29120), die der onder
afdeeling Toli Toli op 25.000, zoodat de geheele af
deeling ^ 200.000 zielen telt.
In de vier afdeelingcn te zamen, dus in de geheele
residentie Menado, wonen volgens deze berekening
ruim 700.000 zielen, dus per K.M2. ruim 12.
Plaatsbeschrijving. Verdoelen wij de
residentie naar do terreinen, waar zich de bevolking
het meest concentreert , dan is dit vooral het geval
in de Minahasa (zie boven); verder aan de kust en in
de vlakten tusschen deze en de N.W. grens der resi
dentie Menado en langs de West-en Zuidkust derTominibocht. In verband met de geringe bruikbaarheid
der rivieren als waterwegen laat het zich verklaren,
dat de bevolking zich aan deze, tenzij soms aan de
monding of in de vlakten, minder heeft opgohoopt.
In de Minahasa komt aan de N.O. kust in aan
merking Likoepang, aan straat Bangka en den lin
keroever der Likoepang-rivier. Het is, in weerwil der
nabijheid van de volkrijke Sangi-eilanden en zijn
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zoutpanncn, tengevolge der zandbanken voor do
kust toch eene onbeduidende plaats (360 inwoners;
Graafland); door een grooten weg zuid westwaarts
is het met den weg Mcnado-Kema verbonden. Even
eens van geringe beteekenis zijn ten naastenbij allo
andere kustplaatsjes buiten Menado, zoowel ter
noord- als ter zuidkust, als: Tanahwongko, Amoerang. Belang en Kema.
Het verkeer met de buitenwereld concentreert
zich vooral te Menado (zie aldaar), al kan men de
plaats niet all ijd even gemakkelijk bereiken.
In het binnenland van het vruchtbare, met goede
wegen voorziene gewest woont een talrijke bevol
king, die door verdienstelijke zendelingen voor een
groot deel tot het Christendom bekeerd en tegelijk
daarmede aan werkzaamheid gewend werd. Het meer
regelmatige van hun leven spiegelt zich af in de me
nigte van nette, soms zeer volkrijke en welvarende
negorijen, die met haar rechte straten, door heg en
tuin omgeven, in het groen en rozen gelegen huizen,
haar markten of pleinen en logementen of pasangrahans, kerkjes en scholen, een zeer aangenamen indruk
maken. Natuurlijk worden zij het talrijkst in de na
bijheid van het meer Tondano aangetroffen, waar
landbouw en visscherij beide middelen van bestaan
vormen, doch ook op eenigen afstand daarvan is
het aantal dier negorijen in de zeer vruchtbare streek
nog zeer groot. De voornaamste dier negorijen, welke
wij hier slechts met een enkel woord kunnen ver
melden, zijn: Lotta, 2'om oho n en Sonder, alle drie aan
den weg van Menado door het bergland zuidwaarts,
Kakos, aan den Zuidoever van het meer van Tondang, en het ten Z.W. daarvan te zoeken Langowan
(760 M), eindelijk Tompasso en Kawangkoan, dio enkel als hoofd plaatsen van districten moeten ge
noemd worden. De eenige groote plaats in het bin
nenland is Tondano, met bijna 11.000 zielen, waar
van ruim 10.000 Christenen (zie aldaar).
Het tweede terrein, waar zich in de residentie
Menado de bevolking concentreert, is bewesten de
Minahasa tot en met Bwool en Tomini te zoeken in
de vlakten van Mongondou, Limbotto, Pagoejama
en Baoelemo of in de rivierdalen en aan de kust. Natuurlijk hoopt zich die bevolking het sterkst op te
Öorontalo (zie aldaar). Bij Gorontalo staan alle ver
dere plaatsen verre in beteekenis ten achter; deze
liggen in de niet bijzonder vruchtbare vlakten.
Men kan hier noemen, in de dicht bevolkte vlakte
van Mongondou of liever in die der Ongkag en Docmogn, samen de Lombagin vormende, Bolaang Mon
gondou, aan de Noordkust en iets ten O. der mon
ding van de Lombagin; hoewel zetel van verschil
lende inlandscho bestuurders, is het eone onaanzien
lijke plaats van 30 a 40 huizen en ruim 1000 in
woners; do dubbele naam der streek Bolaiing-Mongondou wijst op de verccniging van de kuststreek
Bolaang mot het bergland Mongondou, die door een
oj) den bergrand staanden ocrwoudgordel zijn ge
scheiden. Voorts Popo, Pontodoiu/ en Biga, doch
vooral Kola bangon en Kola baroe, alle in het hart der
vlakte tusschen het hoogc plateau van Poigar en het
Mongondou gebergte, in het bovenstroomgebied dor
Ongkag, gelegen; in het dal of de vlakte dor Doomoga de dorpen Doemoga besar en Doemoga ketjil en
verder hot meer westelijk gelegen Doeloedoeo; Bo
laang Oeki, de hoofd plaats van het ten W. van Mon
gondou gelegen en daarvan afhankelijk landschapjo
van dien naam aan doNoorkust; Bolaang Itam, A tingola en J\ aidipan, alle drie hoofd plaatsen of zetels van
radja’s en rijksgrooten der landschappen van dien
naam, maar overigens zonder ccnigo beteekenis en
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meestal door 4 h. 500 inwoners bewoond. Voorts
moeten aan de Noordkust nog vermeld worden
Kwandang, Soemalata en Palelch t en W. van Kwandang gelegen (zie onder GOUD), Matinang, waarnaar
de Sarasins (deel I, blz. 178) het achterliggende ge
bergte genoemd hebben, en eindelijk Bwool. De
tonneninhoud der aangekomen en vertrokken sche
pen samen te Kwandang, Palelch en Bwool was in
1914 respectievelijk 566.000, 782.000 en 294.8S0 M3.
Aan of bij de Zuidkust liggen eenige hoofdplaatscn
van landschappen, bijv. Tilamoeta, de hoofdplaats
van de- onderafdceling Boalemo, Pentadoe, Pagoeat,
de zetel van het landschap van dien naam, Marissa
(bekend uit de reizen der Sarasins I 190), Mooëton,
en Toeladenggi. Het bij de meren van dien naam ge
legen Bolano bevindt z'ch i 16 K.M. ten W. van
Toeladenggi. Westwaarts van Bolano, op ca. 15 uur
afstand van Mooëton, ligt Tomini, in welles nabijheid
(van het gehucht Woja uit) een weg van + 36 uur
gaans en mot een pashoogte van ruim 1300 M. dwars
over het gebergte naar Boeloetong aan de baai van
Dondo voert. Die weg moet, naar berichten der in
landers, beter zijn dan de verbinding Parigi-Paloe.
Ten Z.W. van Tomini ligt de onbeduidende negorij
Palasa, met naburige vestigingen slechts 50 huisge
zinnen of 250 zielen tellende. Do steile zeebodem
biedt nergens veiligen ankergrond en hevige val
winden kunnen er heerschen. Belangrijker is Tinombo, ten Z.Z.W. van Palasa, waar men op -j- 300
M. uit den wal in 40 M. diepte kan ankeren; met
naburige gehuchten telt het ISO huisgezinnen of 900
zielen en van daaruit wordt, over Tomini, tabak
naar Dondo gevoerd en tegen lijnwaden en opium
ingcruild. Die tabak wordt door de bergbewonendo
bevolking verbouwd. Verder zuidelijk liggen nog
eenige negorijen (Sigenti, Kasimbar, Toriboeloe, Ampibaboe, Parigi en Saoesoe), die eenige beteekenis heb
ben voorden handel in boschproducten. Onder deze
neemt Parigi de eerste plaats in door den handel
met Paloe en als residentie van den radja en de voor
naamste hoofden van het landschap van dien naam;
daar woont ook de controleur der onderafdeeling
Parigi, die in het Zuiden grenst aan de onderafdee
ling Poso. In de hoofdplaats Poso, als Ned. vesti
ging nog nieuw, is de scheepvaart beweging nog niet
belangrijk, zelfs nog iets minder dan te Parigi (Pa
rigi 178.000 M3 aangekomen en vertrokken schepen,
Poso 173.000 M3.) Er is gebrek aan water; door putboring tracht men in de behoefte te voorzi^i^P^'
De bevolking der Poso-streck is, zooals die-op
geheel Celcbes, dun; in de Poso-depressio wonen
15 menschen per K.M2, endo löstammen der Baréesprekende Toradja’s samen tellen zeker niet meer dan
40.000 zielen (Adriani, „Maatschappelijke, speciaal
economische, verandering der bevolking van MiddenCelebcs, sedert do invoering van het Ned.gezag al
daar,” voordracht 17 April 1915; T.A.G.1915,457).
In het binnenland van de afdecling MiddenCelebes vinden wc bewesten de Poso vallei de vlak
ten van Napoe, Besoa en Bada.
Hot voornaamste der 6 dorpen van de To Besoa
in de vlakte van Besoa, tezamen mot ruim 1400 zie
len, is Doda, in den Zuidoosthoek; als oudheden
merkwaardig zijn, ook in Napoe, groote steenen pot
ten, steenen beelden en steenen met ronde gaten ge
vonden. In de vlakte van Bada vindt men de dor
pen Bada-mpoe'oe (bij de Sarasins Badagajang) of
Bada-Kaia (Groot Bada), Boelili en Qinloe; steenen
overblijfselen vindt men ook hier. Dc bevolking van
dit landschap vond bij al de onderzoekers zoowel om
dc lichaamsvormen als om do schilderachtigc foeja-
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klecding de levendigste belangstelling (zie bijv. Ta
fel III in Bd. II van deSarasins „Reisen in Celebes”).
In de Koelawi-vlakte, te midden van de berg
landschappen van het Paloedal, noemen -wij Koelawi en Tole met ^ 2500 zielen,'volgens het belastingregister van 1909. Tole ligt aan weerszijden der
Koro, het rechtsche deel grenst aan Gimpoe in het
Oosten. Oostelijk van het dal van Koelawi ligt Toro,
in een dal, dat veel overeenkomst met het Koelawidal
vertoont; er zijn uitgestrekte sawah’s. In do berg
landschappen (Koelawi, Benasoe, Lindoc enTabakoe)
worden op de ladar.gs gelijktijdig rijst en djagoeng
door elkander geplant. Ook gaan vele der bergbewoners in het Parigische en Donggalasche rotan zoeken.
In het noorden der Westkust van Celebes zijn
nog eenige plaatsen te vermelden, die tot de onderafdeelingen Toli Tob en Paloe behooren. Allereerst
Toli Toli of Tonlóli (zie aldaar); wegens een zand
bank moeten de stoomschepen ankeren in het
noordelijker gelegen Ldboean Dedélt. Van meer beteekenis is Paloe, door de verbinding met Parigi. Aan
de Westzijde van den ingang der baai van Paloe ligt
Donggala (zie aldaar).
De voornaamste havens op de Sangi- en Talaudeilandcn zijn Taroena, Petta en Liroeng; de twee
eerste hebben een vrij druk scheepvaartverkeer (zie
de statistische cijfers hierachter).
Voor de hiervoren genoemde plaatsen zie men ook
de afzonderlijke kleine artikelen.
Wat het scheepvaartverkeer van den laatsten tijd
betreft, volgt hier eene opgave van de aangekomen
en vertrokken schepen en vaartuigen, getrokken uit
de Statistiek van de scheepvaart in N.I. over 1914
voor de havens van de residentie Menado ;oor\o%s- en
gouvemementsschepen zijn daarin niet begrepen.
Aangekomen.
Havens.

Donggala
Tontoli
Bwool
Pffleleh
Kwandang
Amoerang
Menado
Taroena

Aan- { Netto in- Aan- Netto intal. houd in M* tal. houd in M*
SS 142
ZS 115
SS
60
9
ZS
SS
34
ZS
SS
74
ZS
2
SS J 52
ZS I 2
SS
77

508.732
1.869
191.082
217
146.663

142
115

389.377
100
278.462
100
383.978
197

74

ZS j 14
SS 136 719.798
ZS
58
1151
SS
60 356.033

ZS
Petta
SS
ZS
Liroeng
SS
ZS
Ratah Totok SS
ZS
Gorontalo
SS
ZS
Parigi
SS
ZS
Posso
SS
ZS
SS

Vertrokken.

60

9
$4

508.732
1.869
191.082
217
146.663

60

389.377
100
278.462
100
383.978
197
719.798
1.151
356.033

2

52
2
77

14
136
58

37

202.895

37

202.895

15

80.329

15

80.329

42

278.072

41

270.035

127
13
31

481.132
1.864
177.943

127
13
31

481.132
1.864
177.943

29

172.453

29

172.453

stoomschepen. ZS = zeilschepen.

De medecleelingcn van het Encyclopaedisch bu
reau afl. IX, (handelsbeweging der Buitenbezit
tingen in 1914; deel I, met het buitenland) geven
voor den lotaal-invoer van de residentie Menado eene
waarde van ....................................... / 6.623.000
waaronder aan: eetwaren..............
1G8.000
fabriek en stoomwerktuigen........ 201.000
340.000
ijzer en staal .................................
217.000
garens .............................................
manufacturen ................... ............ - 1.775.000
rijst (Br. Ind, Saigon en Siam).... - 1.925.000

■

en voor den totaal-uitvoer eene waarde van
/ 11.313.000
waaronder aan: copra ............
- 8.349.000
damar............
- 439.000
foelie..............
- 251.000
goud.............
- - 899.000
koffie ............
178.000
lood ..............
193.000
muskaatnoten
228.000
rot an ............
601.000
B. Gouvernement Celebes en onderiioorigDit gewest heeft volgens den Regeeringsalmanak 1916 eene oppervlakte van 128.478 K.M2.
of bijna 4 X de oppervlakte van Nederland. Het
Ls onderverdeeld in de afdeelingcn Makasser (onder
een ass. resident, te Makasser), Bonthain (onder een
ass. resident, te Bonthain), Boni (onder een ass.
resident, te Pampanoea), Paré Paré (onder een ass.
resident, te Paré Paré), Mandar (onder een aas.
resident, te Madjene), Loewoe (onder een ass. resi
dent, te Paloppo) en Oost-Celebes (onder een ass.
resident, te Baoe Baoe of Boeton), zie voor de ver
dere bijzonderheden aldaar en liet artikel CELE
BES EN ONDERHOORIGHEDEN.
Dichtheid en samenstelling der
bevolking. Het zielental, dat do statistiek
over 1905 geeft, bedraagt voor liet gehcele gouver
nement Celebes en Onderh. slechts 415.500, een cij
fer, dat thans veel te laag is. Bovendien zijn de gren
zen van het gouvernement sedert belangrijk ver
anderd ; Soembawa en West - Florca zijn er van afge
scheiden en de drie rijkjes aan den Oostkant, die
vroeger bij de residentie Ternate behoorden, bijge
voegd, terwijl in Midden-Öelébcs de grens geheel ge
wijzigd is. De Mcdecleelingen van het Encyclopac- '
disch Bureau 1904—1914 géven als totaal aantal
inwoners van het gouvernement ^ 2 millioen, zoodat de dichtheid der bevolking per K.M.2 ruim 15
zou bedragen. De vordceling der bevolking was als
volgt: + 1800 Europeanen, + 6000 Chineezen, ^
800 Arabieren en de overigen inlanders.
P laats b esc h r ij v i n g. Troffen wij in de
res. Menado, vooral in de Minahasa, de bevolking
dikwijls opgehoopl aan in de vlakte, bij de meren of
langs; de rivieren, in Zuid-Celebes liggen bijna zonder
uitzondering de meeste plaatsen,met het oog op han
del en scheepvaart of dc visscherij,aan of dicht bij het
strand en aan de riviermonding, zoodat dan ook de
groote verkeersweg, die de voornaamste plaatsen in
het Z.O., Z. en Z.W. van liet Zuidelijk schiereiland
verecnigt, de kust houdt of zich slechts weinig daar
van verwijdert. Ook de bergachtige gesteldheid van
het binnenland gaf daartoe aanleiding, tenzij ook hier
weder een rivierdal of een meer de concentratie mo
gelijk maakte. Beginnen wij onze aanwijzing der
plaatsen met de Westkust, om langs de Zuid- en Oost
kust voort te gaan en met de Oostelijk schiereilanden
en de daarbij gelegen eilanden te eindigen, dan hebheden.
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ben wc aan de Westkust van Midden-Cclebes alleen
te vermelden het kleine Mamoedjoc of Binanga, zetel
van den controleur dor gelijknamige afdceling, Ta;palang en Tjenrana; de mondingen der Lariang, de
grootste rivier van Cclebes, en der Karama zijn nog
onbelangrijk en de Lariang-mond zal het wel altijd
blijven. Ook de plaatsen aan de Zuidkust van den
„Mandaruilwas” zijn voorshands nog onbeduidend,
zoowel Madjene even beoosten den Mandarhoek,
waar de assistent-resident der afdecüng Man dar
zetelt, als de wat oostelijker gelegen plaatsjes Balangnipa en Tjampalagiang, het laatste de stand
plaats van den gezaghebber der onderafdceling Balangnipa. Aan de golf van Mandar ligt nog Binoetvang, in de onderafdceling Binoowang, welker con
troleur te Polexcali, iets verder westelijk, woont.
Daarna volgt het zuidelijk schiereiland. Bezuiden
de bocht van Mandar, tegenover het meer Tempe,
ligt aan de Westkust Pare Pare (zie aldaar). Pinrang,
in het oude deltagebied der Saadang, is de hoofd
plaats van het gebied bewesten, Enrekang die van
het gebied beoosten de rivier. Een weg voert van
Pinrang zuidwaarts naarde baai van Pare Pare, die
hier het centrum van het verkeer is.
Volgen we van Pare Pare den grooten weg langs
de kust, dan ontmoeten we slechts kleine, onbedui
dende plaatsen; we vermelden alleen SoernpangBinangaë, even ten westen van Burroc, als zetel van
den controleur der onderafdceling van Barroc.
Door het landschap Tanctte en het plaatsje Scgeri,
van waar een wegnaar hoi binnenland gaat, komen
wc dan in Pangkadjcnc,cenc belangrijke plaats,ruim
twee uur van de kust gelegen, aan den benedenloop
van een rivier van denzelfden naam, die op de noor
delijke helling van de piek van Maros ontspringt ;hicr
woont de controleur der gelijknamige onderafdce
ling, deel van de afdceling Makasscr. Aan denzelfden
weg ligt Maros, vijf uur gaans van de kust en aan de
gelijknamige rivier, die in het bcrgdistrict Labocwadja ontspringt, en wegens den waterval bij Bantimoeroengen de bank voorde monding bij het be
varen moeielijkheden oplevert. Bezuiden Maros
buigt, de hoofdweg zuid westwaarts naar de hoofdplaats van het gouvernement Cclebes en onderh.,
tevens de grootste plaats van het gehcele eiland.
Makasscr heeft niet enkel beleekenis voor ZuidCelcbes, omdat zich eigenlijk op deze plaats hoofd
zakelijk het geheelc verkeer ter westkust concen
treert , maarzij is ook een dor belangrijkste havenste
den van den Archipel, vooral voor het oostelijk deel
van [nsulinde (zie MAK ASSER)! Bezuiden Makasscr
hebben we Qowa (Djongaja) te zoeken, welks praal
graven slechts voorbijgegane grootheid aanwijzen,
zoodat het thans een vervallen uil erlijk vertoont;
ook Oalesong, in de onderafdceling Takalar gelegen,
dist i iel .shoofd plaats en, zooals de meeste kust plaats
jes, voor vischvangst en zeevaart niet zonder belang.
Dicht bij de kust en aan of bij don grooten weg zijn
voorts gelegen Sanrabone en Takalar, hot eerste aan
een riviertje Djamada en do hoofdstad vaneen voor
malig landschap van dien naam, het t woede zetel van
een controleur, tevens dist riet shoofd plaats. Aan het
zuidelijkste deel der zuidkust ligt Djencponto, in de
gelijknamige onderafdceling en aan cone rivier van
dien naam; hier zetelt oen civiel gezaghebber; er is
een weinig prauwvaart, evenals te Takalar. Van veel
groot er beleekenis is Bonthain of Bantaëng, aan de
haai van dien naam en aan den grooten weg gele
gen, hoofdplaats dor geheelc afdceling, met -j; 7000
inwoners, onder welke een 150-tal Europeanen en
een paar honderd Chineczen. Ooslelijker ligt Boeloc-

465

koemba (zie aldaar). Aan de westkust van het drie
hoekige schiereiland, dat den overgang vormt tusschen Zuid- en Oostkust, vindt de bevolking hoofd zakelijk haar bestaan in het bouwen van vaartui
gen, die in geheel Zuid-Celcbes bekend zijn; ook
Bira, zuidelijker dan Tiro aan de oostkust gelegen,
moest met haar vrij talrijke bevolking wegens den
onvruchtbaren grond in handel en nijverheid haar
bestaan zoeken. Iets noordelijker ligt nog aan de
kust Kadjang, meer naar binnen Bikeroe, twee
kleine plaatsen. Veel aanzienlijker is de kustplaats
Balangnvpa, de vroegere afdeelingshoofdplaats der
Oosterdistrieten. Hoewel een half uur van do kust
aan de Tangka-rivier gelegen, is het door een reeds
in 1861 aangelegden weg er mee verbondenen het
drijft dan ook een vrij levendigen handel met
andere kustplaatsen aan de golf van Boni en
met Makasser. Te Sindjai, in de nabijheid, is de
controleur der onderafdceling van den zelfden
naam gevestigd. Verder noordelijk ligt aan den
kustweg het plaatsje Mara (Masoempoe), even
eens zetel van een controleur, n.1. van de onderaf
dceling Boni-ri-atang. Den weg volgende, komt men
in de hoofdstad van het eens zoo machtige rijk
Bone, Bonc of Watampone, een mijl van de kust ge
legen, en thans een onbelangrijke plaats. Talrijker
is de bevolking in Badjowe, dat aan de monding van
het riviert je, waaraan ook Bone ligt, te zoeken is en
waar de bevolking in een niet onbclangrijken han
del en visscherij haar bestaan vindt. Van Watam
pone, waar de controleur der ondcrafdeeling Boni
gevestigd is, voeren twee wegen naar Pampanoea
aan de Tjenrana, standplaats van den assistent-resi
dent der afdceling Boni. Van de kustplaatsen verder
noordwaarts verdienen alleen nog vermelding Pa/ima, do mondingsplaats dor Tjenrana, en Palopo
(zie aldaar). Dicht bij laatstgenoemde plaats houdt
het gebied der Boegineezen en van den Islam op en
begint dat der Toradja’s. Van Paloppo voert een
nieuwe militaire weg hot westelijk bergland in en
over, naar Rante Pao aan de Saadang-rivier. Zuid
waarts boicikt deze rivier de hoogvlakte van Makalè.
Bij Enrekang valt de Saadang Alla in de Saadang-rivior. De voornaamste plaats in haar dal is Kalossi.
Het Karama-stroomgcbied is maar voor een klein
deel bewoond; slechts hier en daar vindt men ladangs
en berg-sawahs in de kleine vlakten, bijv. bij
Rampi en Lcboni, beide in het stioomgebied der
Owai-Kampi, die naar de Koro gaat. De dorpen lig
gen, om de vroeger veelvuldig voorkomende sneltochten.nog vaak hoog in en op de bergen ;thans wor
den ze op last van het gouvernement gaandeweg naar
de vruchtbare kleine vlakten, dio beneden gevonden
worden, verlegd, waar nu de weinige kampongs
nog zeer vervuild zijn, zoodat de bewoners veel van
allerlei ziekten, vooral buikziekten, te lijden hebben.
Van het woud wordt veel willekeurig vernield. In
de meeste dorpen ziet men zeer veel varkens, hier
en daar ook karbouwen, maar deze zijn vaak half
verwilderd. Alleen in Rante Pao, con voorraad
schuur van rijst, wordt behoorlijk mot karbouwen
geploegd. Tc Rampi verzamelt men wat da mar, dat
naarde golf van Boni wordt verhandeld, ovenals aan
de bcncdcn-Karaiua. Ook vordient do uitgobroido
foejabcrciding voor kleedingstukken, die men vooral
in hot landschap Bada kan bewonderen, te Rampi
en elders de aandacht. In het Loowoesche noemen
wij nog Masamba, woonplaats van den „tomakaka”
van dat gebied, wiens invloed zich uitstrekt van do
vlakte van I-cboni tot de golf van Boni (zio „Reison
in Celebos” II, 139).
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In den noordoost hoek der golf van Boni verdient
vermelding Malili, aan den benedenloop der gelijk
namige, voor grootc stoombootcn bevaarbaie rivier,
den weg naar de groote meren (Towoeti en Matana).
Verder vindt men op het zuidoostelijk schiereiland
nog slechts één belangrijke plaats: Kendari in Laiwoei aan de oostkust; er zetelt een tijdelijk civiel ge
zaghebber. Verder noordelijk ligt Sakita (Toboengkoe). Door den drukken damarhandel der laatste
halve eeuw ontstonden aan de golf van Mori (Tomori)
de plaatsen Wa&arribajóli (beteekent volgens Adriani
„liggende wajoli” = boomstam; T. A. G. 1903, 8S4
en Med. zeevaart k. gebied over N.I. no. 31) en Toivi.
Het nieuwe bostuursmiddelpunt aan de golf van
Tomori is Koloncdale; op het oostelijk schiereiland
liggen nog Kintong, Loewoek, Bocnta en Boealemo,
dorp aan de noordkust. Ten slotte vermelden wij
nog Baoe Baoc, de hoofdplaats van de Boetongroep,
op het eiland van dien naam, aan de Z.W. kust
gelegen, een vrij drukke plaats, evenals Bentang,
de hoofdplaats van Saleier, dat met het zuidelijk
schiereiland in oorsprong en gesteldheid overeen
komt, zooals de Boeton-groep met het zuidooste
lijke. Daar Saleier vrij dicht bevolkt is en de reede
der havenplaatsen voor schepen van ^ 12 voet diep
gang toegankelijk is, is de handel er levendig. Beide
plaatsen Baoe Baoe en Benting (Saleier) worden door
de Paketvaart Mij aangedaan. De scheepsruimte der
aangekomen en vertrokken schepen bedroeg in 1914
voor eerstgenoemde plaats elk bijna 300.000 M3,
voor laatstgenoemde plaats bijna 235.000 M3. Voor
de hiervoren genoemde plaatsen zie men ook de af
zonderlijke kleine artikelen.
Wat de scheepvaart betreft, volgt hier eene op
gaaf van het aantal en den netto-inhoud in M3. van
de aangekomen en vertrokken stoom- en zeilsche
pen (zonder oorlogs- en gouvemementssehepen) in
1914 voor de havens van het gouvernement Celebes
en Onderhoorigheden. (Zie tabel volgende kolom).
De mededeelingen van het Encyclopaedisch Bu
reau, afl. IX (handelsbeweging der buitenbezittin
gen in 1914, met bet buitenland) geven voor den tolaal-invoer van het gouvernement Celebes en Onderhoorigh. eene waarde van
ƒ 9.869.000
waaronder aan:
aardewerk.........................................
171.000
aardolie en aardolieproducten ....
179.000
eetwaren .........................................
134.000
garens .............................................
1.247.000
ijzer en staal .................................
609.000
kleeren.............................................
191.000
koffie ...............................................
413.000
kramerijen.......................................
118.000
manufacturen.................................
2.771.000
meel (tarwe)...................................
186.000
zakken .............................................
236.000
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en voor den totaal-uitvoer eene waarde
van ............
/ 16.687.000
waaronder a$n:
copal............
566.000
copra ..........
9.375.000
damar .........
550.000
huiden...........
564.000
koffie ...........
1.254.000
maïs.............
544.000
rotan en rotan stokken ..
914.000
schelpen (paarlemoer, enz)
336.000
schildpad.........................
480.000
vogelhuiden ...................
727.000

V

,<^1 e-w«*v <•-• f* r

v rx é s

fyt' ft •:>

Aangekomen.

Vertrokken.

Havens.
Aan-| Netto in- Aan-, Netto intal. houd in M3. tal. houd in M3.
Mamoedjoe

SS

Madjene

SS
ZS

zs

47
102
52
231
54

Paré Paré

SS

Maros
Makasser

ZS 2S0
ZS
118
SS 554
ZS 2582

lichters

1

Takalar

SS
ZS

Djeneponto
Bontkain

ZS
SS

58
114
50

ZS

323

Boeloekoemba ZS
Saleier
SS

52,

ZS

Bonerate
Balangnipa
Badjowe
Palima
Paloppo
Malili
Kolaka
Baoe Baoe
Kendari
Koloncdale
Banggaai •
Boenta

ZS
SS

ZS
SS
ZS
SS
ZS
SS
ZS
SS
ZS
SS
ZS
SS
ZS
SS
ZS
SS

zs

SS
ZS
SS
ZS

132.S35
47 132.835
2.G12
2.520 105
147.922
52 147.922
6.374 253
7.280
150.7S4
54 150.784
6.450 291
6.648
1.373
1.373 118
2.681.033 550 2.684.511
51.801
51.753 2583
3.403
1
3.403

6.610
114.122
3.517
211.398
6.123
211.398

289

270

6.323

263

25

110.982
2.251

25
110

1.008
1.440
218.510
6.901
886
220,312
13.466
2.178
21.1393
6.610
114.122
3.402
211.398
6.621
211.398
6.141
110.982
2.259

110.156

23

110.156

25.81
285.847

105
55
383
25

1.032
1.492
218-510
6.765
886

56
110
50
328

52

46, 220.312 46
533
13.369 538
112 2.115
109
48 211.398 48
289
26

238
48
225
48
110
23,
107,

55
373 j
25
GO
24
31

51
48
3

26
232

48
253
48

66

2.570
285.847
9.626
132.440
2.506

127.137

24

J 27.137

130.922
1.959
221.176
394

31

130.922

51
38

2.222
221.176

3

394

9.141

132.440
2.506

SS = stoomschepen. ZS = zeilschepen.
Literatuur. In het vorenstaande is bij de betref
fende gedeelten de literatuur over Celebes genoemd;
volledigheidshalve worden hier enkele der voornaamsto schrijvers en geschriften in samenhang
herhaald.
Van drs. P. en F. Sarasin allereerst de „Roiscn
in Celebes” (I en II; Kreidel’s Verlag, Wiesbaden,
1905), met 11 kaarten; voorloopige mededeelingen
zijn verschenen in Zeitschr. der Ges. für Erdkundo
zu Berlin, 1894, 1896 en 1896; voorafgegaan waren de „Reisen” door: Materialien zur Naturgoschichte der Insel Celebes, Bd. I die Süsswassermollusken von Celebes, 1898, Bd. II dio Landinollusken von Celebes, 1899, Bd. III Uebcrdio geologische Gcschichte der Insel Celebes auf Grund der
Tierverbreitung, 1901, Bd. IV Entwurf einer gcographisch-gcologischen Beschreibung der Insel Celebes, 1901; in 1905 verscheen nog: Versuch einer
Anthropologieder InselCelebos I, die Toala-Höklen
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CELEBES—CELEBES-ZEE.
von Lamontjong. Voor Midden-Colobes i.s do hoofd
bron: E. 0. Abendanon, Geologische en geographisclio doorkruisingen van Midden-Celebcs in 1909 en
1910, met alias (E. J. Brill, I en II in 1915, de al
ias in 1916; deel III moet nog volgen); een beknopt
overzicht dezer reizen vindt men in T. A. G. 1909,
’IO en ’ll; zie ook T. A. G. 1915 en Hand. Ned.
Nat. en Gen. Congres, 1911: De tektoniek van Midden-Celebes. Een geologische beschouwing over heel
Celebcs geeft; Joh. Ahlburg, Versuch ciner gcologischen Darstellung der Insel Celebes (Gcol. u. Palaeontal. Abh. von J. F. Pompeckj u. Fhr. von
Huene), met kaarten. Voor de kennis van land en
volk in Midden-Cclcbes leverdon drs. G. Kruyt en
N. Adriani tal van belangrijke bijdragen; Alb. C.
Kruyt, Mijne reis van Gorontalo naar Posso (Med.
Ncd. Zend. gen. 1892); Tweede reis (ibid. 1893);
Naar het meer van Posso (ibid. 1S94); Een en ander
aangaande het geestelijk en maatschappelijk leven
van den Posso-Alfoer (ibid. 1896); Van Paloppo
naar Posso (ibid. 1898); Het ijzer in Middcn-Celebes (Bijdr. ï\ L., V. Ncd. Indië, 9); Do opsporing
van het Lindoe meer(T. A. G. 1898); Het koppen
snellen der Toradja’s van Midden-Celcbcs en zijn bctcekenis (Kon. Ak. v. Wet. 1899); Het stroomgebied
der Tomasa rivier, m. k. (T. A. G. 1899); Het rijk
Mori, m. k. (ibid. 19C0); Eenige ethnographische
aantcekeningcn omtrent de Toboengkoc en de Tomori (Med. Ned. Zend. Gen. 1900); Gegevens van
het bevolkingsvraagstuk van een gedeelte van Mid
den-Celebes (T. A. G. 1913); De berglandschappen
Napoc en Besoain Midden-Celebes (ibid. 100S);Plet
kindschap Bada in Midden-Celebes, m. k. (ibid.
1909); Schetskaart van Midden-Celebes, 1: 200,000
(1910); N. Adriani: liet Lindoe meer (Med. Ned.
Zend. Gen. 1898); Iets over de talen der To Sadacn
der To Wotoe (ibid. 1898), enz.; Mcdedcelingen omi rent de Toradja’s van Midden-Ceiebes(T.B.G.19ÖÏ )j/
De invloed van Loewoo op Midden-Celebes (Mod.
Ned. Zend. Gen. 1901); Maatschappelijke, speciaal
economische verandering der bevolking van Mid
den-Celebes sedert de invoering van liet NcdcrMandsch gezag aldaar (T. A. G. 1915); Alb. C.
Kruyt en N. Adriani: Van Posso naar Parigi, Sigi
en Lindoe (Med. Ned. Zend. Gen. J898); Overzicht
van de talen van Midden-Celebes (ibid. 1898); Van
Posso naar Todjo (ibid. 1899); Van Posso naar Mori
(ibid. 1903); De Bare’e-sprekende Toradja’s van
Midden-Celebes (deel I en II, Land- en Volken
kunde, 1912, van Kruyt; deel III, Talen, wordt ge
schreven door Adriani). Voor de zeeën om Celebcs
zie men: J. F. Nicnneijcr, De onderzecscho vorm
• van Celebes, met dieptekaart (T. A. G. 1909).
Z/ Zie verder ook de afzonderlijke artikelen. R. S.
CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN (GOU
VERNEMENT). De grondslag van het Ncderl. gezag
in dit gewest is gevestigd bij het Bongaaisch con
tract van 1667, waarbij de suprematie van het rijk
van Makasser (Gowa), die zich over het grootste deel
van Zuid'-'Celebes uitstrekte, werd vernietigd, en de
Compagnie optrad als hoofd van een bondgenoot
schap, waaraan de voornaamste landschappen van
het tegenwoordig gouvernement Celebes en Ond.
deelnamen. Ingevolge dit contract verwierf de Com
pagnie ook rechtstreoksch gebied op Celebes, n.1. de
landen van af Bocloe Boelce tot aan Toralen en
van daar tol aan Bongaai. Dat rechtstrecksch gebied
is, meestentijds als gevolg van militaire expedities,
herhaaldelijk uitgebreid, en vormt thans na de in
lijving daarbij van Laikang (Ind. Stb. 1908 no. 253)
en Gowa (Lid. Stb. 1910 no. 573)een afgerond geheol,
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omvattende het Zuid west elijkscliiereiland van Cele
bes gelegen ten zuiden van Tanette en Boni met do
Spermundc archipel, Saleier en eenige andere eilan
den. Dit gebied wordt aangeduid als het Gouvemer
ments-gebied of het rechtstreeks bestuurd gebied
van het gouvernement Celebes en Ond.
Dit gouvernement Celebes en Ond. is ingcsteld bij
de publicatie in Ind. Stb. 1S24 no. 31a en strekte
zich toen uit over het geheele zuidelijk gedeelte van
Celebes ten N.W. tot en met de baai van Paloeon
ten N.O. tot de landen en eilanden bezuiden Kaap
Valsch of Tali-abo gelegen en onder de residentie
Ternate ressorteerende. Deze omschrijving is herllaaltTêlifk gewijzigd. Zoo is in 1S5S daaraan toe
gevoegd het landschap Toli Toli, hetwelk er met de
Kaïlisclie landschappen in 19U4 (Ind. Stb. no. 476)
van is afgescheiden on bij de residentie Meiiado ge
voegd ; evenzoo is het eiland Soembawa ingevolge
Ind. Stb. 1909 no. 129 toegevoegd aan de residentie
Timor en Ondcrhoorighcden, terwijl de landschap
pen 'Bcëhglcoë, Mori en Banggai, welke vroeger deel
uitmaakten van Ternate thans ingevolge Ind. Stb.
1907 no. 307 ondc-r Celebes en Ond. ressorteeren.
Tegenwoordig vormt aan de straat van Makasser de
rivier Soerocmana en in de Tominibocht de Balingara de grens met (Je residentie Menado.
Naar gelang van de verhouding tot het Ned. Ind.
Gouvl. werden vroeger de binnen de grenzen van
dit gewest gelegen landen onderscheiden in het
rechtstrecksch gebied, de leenroerige en de bond
genootschappelijke landen; thans na ons militair op
treden in 1905 on volgende jaren is er geen sprake
meer van bondgenootschappelijke landen: alle zelfbeslurendc landschappen zijn thans leenroerig;
hunne verhouding tot het Gouvernement is geregeld
door dc Korte Verklaring, behalve in Laiwoei, dat
nog door een politiek contract aan het Gouvt. ge
bonden is. Overal worden de zelfbesturen bij de uitoefening van den bestuurstaak bijgestaan door een
Europecschen ambtenaar.
Het gouvernemenlsgebicd is verdeeld in dc afdeelingcn .Makasser omvattende het westelijk en
Bont ham, omvattende het oostclijk gedeelte, beide
met de daartoe behoorende eilanden; hot gebied der
zelfbesturendc landschappen is verdeeld in de af- ■> #<*» ?'■
dodingen 1) Boni met dc landschappen Boni, La- * . .. s ?i
moeroe, Wadjo, Soppeng, Barroe en Tancte, 2) Paro
Pare met de landschappen Sidenreng, Maloese Ta■•t
-Aj
sie, Soepa, Sa wit o, Rapang, Allah, Maloowa, Boentoc Batoe, Batoolapa, Kasa, Enrekang, Maiwa, 3)
Mandar met dc landschappen Mamocdjoe, Tapalang
Tjenrana, Pambaooang, Madjeno, Balangnipa en
Binoeang, 4) Loewoo met hot gelijknamige landschap
en 5) Oost-Cclcbcs met de landschappen Boeton,
Laiwoei, Boengkoe, Mori en Banggai. (Ind. Stb.
1911 no. 605).
^ £ YCELEBES-ZEE wordt ingesloten door Borneo,
Celebcs, do Sangi- en Talaud-eilaodcn en aan do
noordzijde door Mindanao met den Socloe-archipel.
Met 4900 M. word in het midden door H. M. Siboga
geen grond gelood. De lijn van 100 vadem loopt over
al kort langs den wal en is er langs do kust van Bor
neo het verst van verwijderd. Deze kust is bijna
overal laag on met rhizophoren begroeid;overal vindt
men een kust rif behalve voor de monden der rivie
ren, terwijl ook langs de honderd-vademlijn een reeks
riffen wordt aangotrofïen. BeN. hoek Mangkalihat,
de oostpunt van Borneo, leveren hot Malalocngocnrif en het buiten de honderd-vadem gelegen Moearasrif govaar op voor do scheepvaart.
In dc Celebes-zco vindt men een Noord- en een
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CELEBES-ZEE—CERAM of SERAN.

Zuidmoesson; zij zijn beide weinig krachtig en ner
gens elders worden zulke flauwe winden en zooveel
stilte waargenomen. Vooral in het W.lijk gedeelte
is dat het geval. In het O.lijk gedeelte beN. Celebes
komen de moessons wel wat meer tot ontwikkeling,
maar het geregeld doorstaan daarvan laat nog zeer
veel te wenschen over en de vind blijft weinig
krachtig;er komen evenwel minder stilten voor en
de kenteringen, vooral die in November, duren kor
ter dan in het W.lijk gedeelte.
In Mei is het op de N.kust van Celebes nog kente
ring en van Juni t/m September staat de flauwe
Zuidmoesson zeer weinig geregeld door. In October
neemt de Z. wind af in regelmaat en kracht en gaan
O. en N.O. vinden doorkomen, welke in November
de overhand krijgen. De eveneens flauwe Noordmoesson duurt, met N. en N.O. vinden, van Decem
ber t/m April en staat even weinig krachtig, doch
iets vaster door dan de Zuidmoesson. Het gering
aantal waarnemingen in zee maakt eene geheel
juiste vergelijking echter moeilijk.
Land-en zeewind doen hun invloed zeer sterk ge
voelen. In den Zuidmoesson staat des nachts de
Z.—Z.Z.O. vind geregelder en iets krachtiger door;
overdag is de Z. tot Z.Z.W. vind niet meer dan overheerschcnd en flauwer, af en toe Jtomen dan stilte
en enkele malen W.lijke vinden voor. In den Noordmocsson is overdag de N.N.W. tot N.N.O. wind even
sterk als nachts de N.N.O. tot O. wind en staan beide
wat geregelder door.
Zeer dicht onderden wal wordt de moesson geheel
beheersekt door land- en zeewind; te Toli Toli waait
overdag steeds N. tot N.W. vind en na zonsonder
gang O.lijke vind.
Harde buien zijn zeldzaam. Op de N.kust van
Celebes komen deze met onweer af en toe door in den
voornacht gedurende den vollen Zuidmoesson.
Slechts zelden waait het heel hard, alleen ’s nachts
met variabele vinden werd dit waargenomen.
In zee is er van een drogen tijd geen sprake en de
regenval is groot, omdat, al is het niet hevig, het
’t geheele jaar door regent, het meest in Januari en
in September.
In den Noordmoesson is de stroom in den regel
zwak en onregelmatig, in den Zuidmoesson is hij
krachtiger en zet veelal langs en op de Noordkust
van Celebes. Van December tot en met April, voor
namelijk in Januari loopt in de Celebes zee een vrij
hooge Nlijke deining en bieden de reed en en baaien
op de N.kust van Celebes geen veilige ankerplaats
aan. Ook in het volle van den Zuidmoesson kan er
heel wat zee staan.
De verticale waterbeweging is gemengd met sterk
overheerschend dubbeldaagsch karakter, de grootste
rijzing bedraagt 1.5 tot 2 M., de kleinste enkele
dM. Zie zeemansgids deel IV, en voor natuurkun
dige gesteldheid het artikel ZEE.
CELOSIA CRISTATA L., Fam. Amaranlaceae.
Ba jam ekor koet jing (mal.), Djawer kotok '(sound.),
Her (jav.). In geheel Indië voorkomende sierplant,
overal in de tuinen gekweekt en vandaar vaak verwilderd. Geliefd is vooral de variëteit met dc hanekamvormige monstrueuse bloeiwijze. De bladeren
worden wel als groente gegeten.
CELTIS CINNAMOMEA Lndl. fam. Ulmaceae.
Kajoctahi (mal.), Ki tai, Ki tamiang (soend.). Vrij
hooge tot hooge boom met een onregelmatige ijle
kroon, verspreid over Britsch Indië, Ccylon, Sliroa£ia en J§.v^-Het hout van oude hoornen bevat
êkatol en stinkt daardoor zeer naar faecaliën. Het
is ais inlandsche drogerij en bestandecl van doepa’s

bekend. Naar het schijnt komen ook andere hout
soorten, die naar skatol rieken onder den naam van ....
Kajoo tahi voor.
CEMENTFABRIKATIE. Zie NIJVERHEID.
CERAM of SERAN. Landbeschrij v i n~g.
Eiland in de Banda-zce, ton noorden van Ambon_^.—J'
en de Oeliasers, tusschen 127° 50' en 130° 52' Ö.L.
en 2° 46' en 3° 51' Z.B. gelegen, en beboorende tot
de residentie Amboina. De grootte bedraagt ruim
17.152 K.M*. De noordkust loopt hier en daar steil
in zee af en vormt ongeveer in het midden van het
eiland een inham, als de baai van Selcman of Sawai
(zie aldaar) bekend; aan de lagere zuidkust worden
drie groote baaien aangetroffen, die van Piroc in het
westen, de Elpapoeti-baai in het midden en ooste
lijker die van Taloeti; aan de noordoostkust zijn do
baaien van Waroe Ingelas en Boela de cenige, waar
schepen kunnen ankeren. Op meerdere plaatsen
wordt het naderen der kust door koraalriffen en
zandplaten bemoeilijkt en de zuidwestelijkste punt
bestaat uit een groot schiereiland, Hoeamoeal of
soms Klein-Ceram genoemd, dat door een smalle
landtong met het hoofdeiland is verbonden.
Het bergstelsel van Ccram is minder eenvoudig
dan men vroeger meende, toen men nog aannam,
dat een „Centraal Cebergte” over de geheele lengte
de as van het eiland volgde. In Midden-Ceram strekt
zich tusschen de baai van Seleman of Sawai en die
van Taloeti een N.YV.—Z.0. gericht hooggebergte
uit, dat in den Pinaja 3010 M. bereikt. Noordelijk
hiervan vindt men een aanzienlijke vlakte, waaruit
slechts hier en daar enkele heuvels oprijzen. Het
veel lagere bergland van West-Ccram is van zeer
:
ingewikkelden bouw; men kon echter vaststellen,
!
dat de hoofdrichting der ^ 1000 M. hooge kammen
W.—O. is. Enkele ruggen verheffen zich cenigermate boven dit middelgebergte; zoo bijv. de Hatoo
Epoele dicht bij de Noordkust. Ook in Oost!1-Cerum
vindt men slechts een laag bergland, dat in het
Noorden en Oosten door heuvels omgeven wordt.
Ten slotte verheffen zich tusschen de Pi roe- en
Elpapoeti-baai, I usschcn deze en de baai van Taloet i
en ten Oosten van deze laatste drie kustge berg ton,
die door laagten van het overige bergland geschei
den zijn, zoedat ze bij een daling van 4^ 200 M. in
afzonderlijke eilanden zouden veranderen. Het berg
land is grootendeols met dicht bosch begroeid ; in de
meer droge streken (vooral in de vlakten) komt
echter veel alang alang voor.
Geologisch is Coram nog weinig bekend; men weet
echter uit de onderzoekingen van K. Martin en J.
Wanner, dat er kristallijno sehisten en trias-sedimenten voorkomen, terwijl de aanwezigheid van jura
en krijt zeker kan worden verwacht. Verder werden
gabbros en peridotieten als oudere, andesieten als
jongere massiefgesteenten gevonden. Als jongste
vorming verschijnt koraalkalk in terrassen tot 350
M. boven zee in zuidelijk Hoeamoeal. Het eiland
behoort tot het oudere randgebergte van de Bandazce (Verbeek, Mol ukken-verslag p. 555).
Rivieren van eenig belang kunnen op Ccram na
tuurlijk niet tot ontwikkeling komen. De voornaam
ste rijn de Roeata en de Tala, die in de Elpapoetibaai uitstroomen, de Sapolewa, die haar monding
in de baai van Seleman heeft en de Marsiman aan dc
Oostkust; zij zijn uitsluitend voor kleine prauwen,
veelal niet ver van do monding, bevaarbaar. Wegen
ontbroken geheel; de gemeenschap van do kustbe
woners met die van het binnenland heeft langs min
of meer begaanbare voetpaden of langs de droge
rivierbeddingen plaats en tusschen de aan hot strand
■
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gelegen negorijen steeds over zee. — Het klimaat is
gezond, sommige moerassige en kuststreken uit
gezonderd, en de temperatuur wordt gematigd dooi
de geregelde land- en zeewind en. De zuidoost moesson
die van Mei tot September waait, brengt regen in bet
zuidelijk deel en droogte aan de noordkust, alwaar
de regentijd van November tot Maart duurt, terwijl
de westmoesson op de noordkust regen en op de
zuidkust droogte geeft tengevolge van het booge
gebergte, dat zich over Ceram uitstrekt. —De voor
naamste voortbrengselen van Ceram zijn: sago,
timmerhout, muskaatnoten, damar en andere
boschproducten. Te Bcela komt petroleum voor.
Bevolking. De oorspronkelijke bewoners
van Ceram, van welke de bergbewoners in het alge
meen de onvermengde afstammelingen zijn, worden
dikwijls met den naam Alfoeren aangeduid. Ten
onrechte, zie art. ALFOER. Zich zelven noemen zij
nimmer aldus. Ook noemt men wel de Hcidcnsckc
bewoners Hindoe’s, doordat men in het Ambonsch
Maleisch van „orang Hindoe” spreekt. Aan de kust
vindt men een zeer gemengde bevolking, afstamme
lingen van de oorspronkelijke bewoners en Ternatanen, Boegincezen, Batjanners, Makassaren, Malciers, Papoea’s enz.; bij hen vindt men dus niet
meer de zuivere lichaamskenmerken van den oorspronkelijken Ccrammer, en, daar ze deels lot het
Mohammedanisme, deels tot het Christendom zijn
overgegaan, evenmin de oorspronkelijke kleeding,
sieraden, zeden en gebruiken; op Wcst-Ceram gaan
de Christcn-geworden inlanders hoe langer hoe meer
op in den beschavingskring der na met hen verwante
Amboneezcn.
Do bewoners van W. Ceram zijn krachtig ge
bouwd, van vrij grootc lengte, met wilden oogopslag
en fiere houding; de Midden-Cerammers zijn kleiner
van gestalte en meer vredelievend van voorkomen;
terwijl de bewoners van 0. Ceram als zeer schuwe
lieden van een vreesachtig voorkomen worden be
schreven. Met dit verschil in voorkomen komt ook
over het algemeen het verschil in karakter overeen;
de bewoners van Midden- en Oost-Ceram zijn veel
zachtaardiger van zeden dan die van het Westelijk
deel des cilands, waaronder men eertijds de meest
beruchte koppensnellers van den Archipel vond;
vooral de bewoners van Honitétoe moeten zich door
grooto ruwheid en bandeloosheid kenmerken; dron
kenschap, die een hoofdondeugd der bewoners van
W. Ceram is, komt verder naar het 0. niet of bijna
niet voor. Daartegenover staat bij de Wcst-Cerammers het gevoel van vrijheidsliefde en onafhanke
lijkheid zeer hoog, terwijl als algcmcene karakter
trekken hul])vaardigheid, vroolijkheid, zenuwachtig
heid en zucht tot overdrijving genoemd worden.
Het haar wordt bij do mannen lang gedragen, om
een ring van klapperdop gewonden, waaromheen
dan stevig de hoofddoek gewikkeld wordt, die dan
verder bevestigd wordt met een riem of band, bezet
mot schelpen en stukjes paarlmcer. De ongehuwde
mannen der Patasiwa (zie beneden)dragen het haar
los op de schouders hangend en in het midden ge
scheiden, met een bandje van rotan of klapperblad
om hot voorhoofd; ook de bewoners van Honitétoe
dragen het haar met eon scheiding. Vogelvederen
worden wel bij feestelijke gelegenheden of in oor
logsdos in den hoofdband gestoken. De kleeding
bestaat voor de mannen alleen uit den tjidako of
schaamgordol van witte geklopte boomschors, de
uiteinden versierd met strepen en driehoekjes in
rood, geel of blauw, met ringvormige figuren op het
midden, vroeger als aanwijzing van hot getal gesnel
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de koppen, en een rooden hoofddock, die slechts bij
enkele stammen uit ingevoerde bedrukte stof ver
vaardigd is. Het bovenlichaam is behangen met kra
lensnoeren, diagonaalsgewijze over de borst hangen
de, aan de uiteinden vaak versierd met koperen schel
let jes of porceleinschelpen; om den bovenarm zwart
én geel gekleurde van riet gevlochten armbanden,
of ringen van schildpad of klapperdop; tusschen de
armbanden neerhangende pluimen van klappcrbladeren of aan reepjes gesneden en gekleurde boombast,
St eeds heeft de Cerammer bij zich een klein vierkant
taschjc (aan de N. kust maskéké genoemd) van ge
vlochten bamboe, bekleed met voor water ondoor
dringbaar gemaakt linnen, met overhangende klep;,
het dient voor de berging van sirih en pinang, haar
kam, mes, geld, vuurslag, kogels, buskruit, enz.
Op Midden en W. Ceram (met uitzondering van»
eem'ge kampong’s) bestaat de kleeding der vrouwen
alleen uit een tjidako, op O. Ceram en in de bedoelde
kampong’s een korte sarong; de tjidako der vrouwen
bestaat uit een dun koord van gevlochten bamboe
of rotan, om den buik geknoopt, waaraan een smalle
strook van geklopte boomschors, die tusschen de
beenen doorgaande, voor en achter aan den buik
band bevestigd is; aan het strand vertoonen de
vrouwen zich tegenwoordig niet meer alleen met.
dezen schaamgordel gekleed, maar dragen er een
lendenlap overheen; bij feestelijke gelegenheden
trekken ze soms twee of drie sarongs en baadjes over
elkaar aan en daarbij nog een slendang. Als sieraden
dienen kralensnoeren, armbanden van koper, zilver,
schildpad of schelpen; bij sommige stammen ook
enkclringcn. Ook de vrouwen dragen een plat
mandje, met kralen versierd, doch zonder sluiting
en geheel van gevlochten bamboe.
De voornaamste inheemschc wapenen zijn: de
boog, van bamboe of hout, waarbij rieten (glagah)
pijlen, met spitsen van ijzer, bamboe en aren- of
wokka-hout worden gebruikt; door het plaatsen
van een losse bamboespits (die in ’t getroffen dier
blijft zitten) wordt de oorlogspijl in jachtpijl her
schapen; de lans, meest van wokka-hout, en bijna
uitsluitend op jacht gebruikt; het schild, alleen ge
bruikt bij krijgsdansen, langwerpig en doorgaans
versierd met stukjes paarlmoer en porcelein-scherven; en het kapmes, parang, meest uit Temato in
gevoerd. Voorts heeft men lila'8, kleine koperen
kanonnetjes, van elders afkomstig en alleen be
stemd om vreugdeschoten te lossen, of ter betaling
van boete of bruidschat; terwijl bijna alle bewoners
van Wcst-Ceram in het bezit van een voorlaadgeweer zijn.
De huizen, alle op palen ^ l1/, of 2 M. boven den
grond, zijn in West-Ceram (Westelijk van een lijn
van lloemah Olat naar Sopa) klein en elk bestemd
vóór slechts één gezin; met een viervlakkig dak dat
wegens de ’s nachts hcerschcnde koude winden tot
dicht aan den vloer doorloopt; lager dan de vloer
maar nog onder het dak en boven den grond vindt
men de dego-dego of rustbank, waar het gezin over
dag meest huist. Oostelijk van do genoemdo lijn zijn
de huizen voor goheclo familiën of geslachten bostemd, en bevatten soms tot 100 personen; de ge
huwden hebben afzonderlijke kamertjes, en daar
alleen is de wand tot aan het dak doorgotrokken,
terwijl de dego-dego langs den geheelen wand van hot
gemeenschappelijk gedeelte van het huis rondloopt,
door een wand van slechts eenigo d.M. hoogte be
schut ; hier slapen do ongohuwden en wordt het dagclijksch huiswerk verricht. In W. Ceram staau (of
stondon) de kampongs meestal op een bergrug of
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plateau. De kampongs aan het strand zijn zeer ge
regeld aangelegd en maken een netten indruk; de
huizen staan er aan wegen, 4 tot 6 M. breed en
door levende of doode hagen begrensd. Bij de hui
zen staan zeer kleine, ellendige hutjes, de roemah
pamali, bestemd voor de vrouwen tijdens de men
struatie; het is den mannen ten strengste verboden
in die huisjes te komen. Voorts vindt men ook in
elke nederzetting den batoc pamali, den steen, uit de
bergen van de oorspronkelijke negorij meegebracht.
De baileo of het vergaderhuis van het dorp, vroeger
eveneens in elk dorp aanwezig, wordt thans, ten
minste in de stranddorpen, bijna overal gemist, of
zij is zeer vervallen, daar herstel of oprichting van
nieuwe baileo's niet door het Bestuur wordt toegestaan.
De bevolking, te schatten op i 65.000 zielen, is
verdeeld in stammen of ifan, welke niet meer elk in
een afgezonderd gebied wonen, doch door elkander;
echter is in eiken kring een stam de heerechende —
ifan laloe. Herhaaldelijk komt liet voor, dat stam
men een vriendschapsbond met elkaar sluiten; zij
worden daardoor eikaars péla. De stammen van W.
Ceram hebben zich in vroeger tijden in twee groe
pen of afdcelingcn ingedeeld: de Odi-siwa of Patasiwa en de Oeli-lima of Pata-lima; de eersten vor
men de Temate — de anderen de Tidore-partij;
respectievelijk zijn voor hen de getallen ÏÏ~C= siwa)
en 5 (= lima) heilig. De Pata-siwa wonen in het
Westelijk deel, de Pata-lima in het Oostelijk: de
grens wordt gevormd door de Jale, die in de Ceram-zee uitstroomt, en de Mala, uitmondende in
de Elpapoetih-baai; echter liggen in de Oostelijke
helft nog twee groote groepen van nederzettingen
van de Pata-siwa. De Pata-siwa worden nog weer
onderverdceld in Patasiwa-poetih en Patasiwa-itam,
aldus genoemd naar het blauwzwarte tatoeage-teeken, dat de laatstenopde borst dragen als tecken
dat ze lid zijn van het Kakihan-verbond, een ge
heime vereeniging, waartoe destijds alle knapen
der Patasiwa-itam moesten toetreden, zoodra ze
den huwbaren leeftijd bereikt hadden [zie KAKIHANVERBOND], Onder de Christenen en Moham
medanen zijn nog slechts enkelen in het geheim
lid; zij latoeëercn zich niet meer.
Het huwelijk binnen den stam is in sommige
streken verboden (exogamie)J); vroege)1 kon een man
niet trouwen alvorens een kop te hebben gesneld.
Het huwelijk komt tot stand door de betuling van
den bruidschat, die
f50, aan het strand ge
middeld /150 is, en als koopsom van het meisje is
op te vatten; te Wahaï werd op voorstel van het
Bestuur de maximum bruidschat bepaald op / 25
een gong aan de moeder, en f5 aan den Regent;
op W. Ceram respect. / 30, 1 gong en / 7.50. Scha
king komt voor. De positie van de vrouw is tame
lijk hoog, en haar behandeling door den man over
het algemeen goed.
De voornaamste middelen van bestaan zijn jacht
en, aan het strand visscherij; land- of tuinbouw
beoefenen de inwoners als nevenbedrijf; de land
bouw op Ceram is nog geheel en al roofbouw; de
tuinen dienen gewoonlijk slechts voor één gewas;
de sago-palm, die den bewoner van Ceram zijn voorx) Sachse (p. 104 van zijn beneden te noemen
werk) zegt echter: De huwelijken worden meest,
in eigen stam gesloten. En M. C. Schadee (Int.
Arch. f. Ethn. XXII p. 130: Huwelijken vinden
meest in de uku (stamafdeeling) plaats, zijn ech
ter daarbuiten niet verlx>den.

naamste voedingsmiddel biedt, cischt geen verzor
ging, en komt in ontzaggelijk aantal op het eiland
voor. Op enkele plaatsen wordt uit de bladeren van
den kajoepoetih-boom kajoepoetih- olie gestookt;
terwijl de vrouwen wel uit de amandels van den
kanari-boom een zeer fijne braadolie verkrijgen door
kneuzen en afkoken. De klappercultuur neemt onder
pressie van het bestuur zeer toe; een voorname bron
van inkomsten voor de bergbewoners is het verza
melen van damar, waarvan vrij groote hoeveelheden
worden uitgevoerd, vooral uit West-Ceram.
De nijverheid is zeer onbetcckenend; weven, tim
meren, smeden en pottenbakken is bij de bergbe
woners onbekend; in Z.O. Ceram wordt in enkele
negorijen geweven; in dit deel worden ook veel
kleurige koffers van pandanusbladeren vervaar
digd; en van roepen van dit blad worden in vele
negorijen fraaie matten gevlochten.
De feesten, waarvan de Cerammers buitengewone
liefhebbers zijn, zoodat ze soms een week of langer
achtereen feestvieren, worden steeds opgeluisterd
door dansen, op de maat der lifa of trom; de algemcene dans is de kahoewa, uitgevoerd door jonge
lingen en maagden, terwijl de krijgsdansen, tjakalélé
worden uit gevoerd door mannen, die met zwaard en
schild gewapend, een spiegelgevecht voorstellen;
de strandbewoners kennen ook verschillende soorten
van menari, afkomstig van Am bon.
Het bestuur onderdo bergbewoners berustte vroe
ger geheel op gcnealogischcn grondslag; onder de
stamhoofden, laloe, stonden de familiehoofden, kapa
la soa, ook erkende de bevolking van hot binnenland
wel een soort oppergezag van de meestal Mohammedaanschc regenten (dorpshoofden) der st landdorpen.
Veel gezag hadden de stamhoofden niet, dan voor
zoover ze zich een naam van dapperheid en welspre
kendheid hadden weten te verwerven; dikwijls had
den de maoewins of priesters van het kakihan-verbond
(zie aldaar)meer invloed. Langzamerhand wordt liet
bestuur in de bergnegorijen op dezelfde leest ge
schoeid als dat in de stranddorpen, waar direct onder
de onderafdeelingshoofden (controleur of gezag
hebber bij het B.B.) de negorij-of kamponghoof
den staan met den titel van regent. De stamhoof
den werden zoo mogelijk, regent, de lagere hoofden,
die op den voorgrond traden, kapala soa.
Hoewel Ceram tot het rechtstreeks bestuurd ge
bied behoort , is de inheemschc rechtspraak er in
stand gelaten; de voornaamste taak der hoofden is
het berechten van de talrijke geschillen hunner
onderhoorigen; de ingewikkeldste zaken worden
vaak bewaard tot de bestuursambtenaar op zijn
tournée in de negorij komt; de adatstraffen bestaan
bijna uitsluitend in boeten. De kaldhan-bevolking
van West-Ceram, in het gebied der „drie wateren”,
n.1. der rivieren Eti, Sapoelewa en Tala, staal,
wat de rechtspraak betreft, onderdrieaanm-raden,
wier voorzitters, kapala saniri, door de bevolking
gekozen en door het Gouvernement benoemd wor
den; hun bestuursmacht, eertijds door het Gouvb
erkend, is in lat eren tijd te niet gedaan.
De godsdienst bestaat vooral in het offeren aan de
booze geesten, die daardoor gunstig gestemd moeten
worden, en in de vereering der vooroudere; ook is
een Opperwezen bekend, Lahatalla genoemd, klaar
blijkelijk een verbastering van het Arabische Allah
ta'ala. Daar dit Opperwezen als goede Geest wordt
gedacht, worden er weinig offers aan gebracht,doch
men roept het o.a. op Oost-Ceram bij eedsaflegging
aan . Een bijzonder groote plaats wordt in genomen
door het pamali-stelsel: de toppen van sommige
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bergen zijn pamali, hot maken van zout, zoomede
het bouwen van steenen huizen is verboden; ook bij
sterfgevallen en ten aanzien van grond, die aan een
overledene behoord heeft, bestaan verschillende
verbodsbepalingen.
Er worden op Ceram vele talen of tongvallen ge
sproken, volgens sommigen 35, zoodat dikwijls twee
negorijen, die dicht bij elkaar liggen elkanders
taal niet kunnen verstaan. Al deze talen of dialec
ten zijn nog zeer weinig bekend. Uit hetgeen tot
dusverre is medegedeeld, laat zich opmaken, dat zij
het naast verwant zijn aan de landtalen van Ara
bon en omliggende eilanden.
De begrafenis geschiedt aan de Noordkust door de
dooden, in een zittende houding met 0e7noeloe-touw
saamgebonden in een kuil te leggen; in het Westen
begraaft men de lijken naakt, terwijl in de omstreken
van Nonïali dikwijls sieraden mee in het graf worden
gegeven; het verbreken van borden, gongs enz. bij
het graf (zie GRAF) vindt men ook op Ceram, even
als het verbod van spelen, zingen enz. in do negorij,
waar een sterfgeval heeft plaatsgehad. Bij de Patalima worden de dooden op manshooge staketsels
van slokken en takken in het bosch gelegd.
Geschiedenis. De kustlanden van Ceram
stonden gedeeltelijk reeds vroeg onder vreemden
invloed. Vóór 1400 waren reeds vreemde hoofden,
misschien van Djiloloschcn oorsprong, te Loehoe
gevestigd; in 1465 vestigden Ternataansche grooten zich te Noniali en Lisabata op de N.W.kust;
vandaar uit trachtten de Ternatanen hunnen in
vloed uit te breiden, hetgeen hun in zoover gelukte,
dat in 1650 Loehoe door den djoegocgoe Loulata on
der Temate werd gebracht. In het volgende jaar ech
ter werden de rechten van Temate op de Corop. over
gedragen. Deze hud reeds vroeger den alleenhandel
in specerijen op Honinowel en elders verkregen; vóór
1030 waren al de nagelboomen daar reeds uitgeroeid.
Het verzet der bevolking, door Makassaren en Ter
natanen aangestookt, werd in 1653 door de Vlamingh van Oudshoorn geheel bedwongen. (Zie MOLUKKEN. Geschiedenis). Van dat tijdperk
dagteekent de inmenging der Comp. op de kusten
van West-Ccram; in 1647 waren do landen om de
Elpapoetih-baai reeds door Temate afgestaan, het
geen den overgang van vele inlanders tot het Chris
tendom ten gevolge had. In 1653 kwamen ook de
kusten van Oost-Ceram onder haar gezag; de invloed
der Tidorcezen in die streken werd door een con
tract, in 1801 met het Britsch bestuur gesloten, ge
fnuikt. De toestand der inl. bevolking was onder het
monopolic-stelsel dor Comp. diep ellendig; eerst on
der V. d. Capellcn werd een einde gemaakt aan do
uitroeiing der nagelboomen en de vrije aanplant toe
gestaan, zonder dat het gelukte de bevolking tot
welstand te brengen. De Womalc (heidenen), bewo
ners der binnenlanden, met wie het Eur. bestuur niet
in aanraking kwam, bleven lange jaren in do over
tuiging voortleven, dat de strandbewoners, door
de Nederlanders gesteund, hen mochten onder
drukken, berooven en plunderen. Die strandbewo
ners bedienden zich van allerlei middelen om het
Eur. bestuur ten opzichte van het binnenland te
misleiden en de binnenlandsehe stammen in een
slecht daglicht te plaatsen. Enkele expeditiën, in
lateren tijd naar de binnenlanden gezonden, om
de in verzet gekomen dorpen te tuchtigen, waren
het gevolg van misleiding van de zijdo der strandradja’s, en bereikten niet het beoogde doel. Zoo
danige expedities waren o. a die van Paulohi hi
1858; van Waisamoo Kairatoe onder lt.-kol. Do
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Brabant in 1860: van Marhoeroe onder lt.-kol. Jalink; van Kaibobo in 1865 en volgende jaren onder
lt.-kol. Strengnaerts en in 1875 onder kap. Schulze.
In 1899 verwoestte een zeebeving een deel van de
dorpen aan de Elpapoetih-baai en die, gelegen langs
de Zuidkust tusschon Latoe en Kaibobo, waarbij
duizenden menseken het leven lieten.
In 1904 werden troepen gelegerd te Piroe, later
nog te Lohia Tala, om door krachtig optreden onzer
zijds en patrouillegangen de berg-heidonen van WestCeram daadwerkelijk aan ons gezag te onderwerpen.
In 1907 riep het Gouvernement de assistent-residentie Ceram in het leven, gevormd uit de bestuursressorten West-Ceram, Wahai, Amahat, Waroe
EN CERA MLA O ET, G ORAM- EN WATOEB ELA -EILAND EN.

In de jaren 1909 t/m 1912 voerde de hoogste mili
taire autoriteit te Piroe het bestuur over de nieuw
gevormde afdeeling naar aanleiding van de politieke
verwikkelingen in West-Ceram. In laatstgenoemd
jaar werd een Assistent-Resident te Piroe geplaatst,
die kort daarop zijn zetel naar Amahai — eveneens
aan Ceram’s Zuidkust — overbracht.
Het vorzetder bergheidenen werd door de militaire
actie gedurende de jaren 1909 en 1910 volledig ge
broken en sedert dien trad een toestand van rust in.
Verder werd wegens den gunstigen politieken toe
stand in het Wahaische het van 1830 te Wahai be
staand garnizoen in Maart 1914 ingetrokken.
Bestuur. Administratief is het eiland in vier
onderafdeelingen gesplitst: „West Ceram" bestaan
de uit het westelijk deel van Ceram met de ei
landen Manipa, Kelang, Boano en omliggende eilan
den onder een officier der Landmacht te Piroe;
„Wahai", bestaande uit hot Noordelijk deel van
Midden Ceram, onder eon controlour B. B., te Wahai,
wiens functies voorloopig door een officier worden
waargenomen; „Amahai”, bestaande uit het Zuide
lijk deel van Midden Ceram onder eon Gezaghobber
te Amahai; on „Oost-Ceram, Ceram Laoet en Qoram”,
bestaande uit het Oostelijk deel van Ceram cn de
Ceramlaoet-, Matabela- en Goram eilanden onder
een Gezaghobber met standplaats Geser, bijgestaan ,
door eon posthouder te K-woos/Dc Assistent-Resi-;' C- **
dont van Ceram is te Amahai gevestigd.; -1 . e v
Do sterkte der bevolking is nog zeer onzeker. Na
1882, toon do eerste administratieve indceling plaats
vond, zijn hieromtrent gegevens verzameld, die een
totaal van + 12.000 Christenen (het meest in Araahei en Kairatoe) en van + 16.000 Mohammedanen
(vooral in Waroo) aanwijzen; maar omtrent de heide
nen, in het bijzonder dio, wclko hot binnenland
bewonen, loopon de cijfers van 10.000 tot 60.000
uiteen.
Het bestuur wordt uitgeoefond door regenten met
do op do Ambonsche oilandon gebruikelijke titels, of
wel door plaatsolijko hoofden, als latoe en rnakah i t i a a. Ton bate der Christenen zijn aan de kusten
eonigo inlandscho scholen met Amboneczen als on
derwijzers, opgericht, benevens hulppredikers te
Loki en Amahoi geplaatst. Zoowel de bedoelde Chris
tenen als de Mohammedanen hebben zich sterk met
vreemdelingen vermengd.
Literatuur: Meerdere bijzonderheden in do werken
van Van der Crab, De Mol. eil. Bat . 1865; Ludeking,
Schets v. d. rcs. Amboina. ’s Grav. 1868; Van Hoëvcll, Arabon. Dordr. 1875 cn Martin, Rcisen i. d.
Molukkeiu Leiden 1S94; voorts Riedel, De sluik- cn
kroesharige rassen, ’s-Grnv. 18S8 bl. 86; W. G. Boot,
Korte schots v. h. eil. Ceram in Tijdschr. Aardr.
Gen., 2e sorio, Dl. X (1893); F. J. P.Sachso. Hot eiland--*
Seran cn ziino bewoners 1907; J. van Hecht Mun-
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tinghNapjes, Aanteckeningen betreffende het „ei
land Ceram of Seran, T. A. G. 1912, blz. 776 c. v.;
Prof. Dr. K. Dcninger, Geogr. Uebersicht von WestSeran, Poterm. Mitt. Oct. 1915, p. 3S5 en 3SS;
Morpb. Uebersicht der Insel Serail. Pctcrm. Mitth.
^ ^Juli 1914; Dr. 0. Taueru, Rcisebcobachtungcn
~von dem Insel Seran Peterm. Mitt. Aug. 1914 p. 75—
}/7S;M. C. Schadcein Intern. Arcli. für Ethn. XXII;
/^-'Verslag betreffende dc wenschelijkheid van een
wetensch. onderzoek voor de cilandenreeks tusschen
Celebes en N. Guinca en in ’t bijzonder van het ei
land Ceram. T. A. G. 1914, 2e serie Deel XXXI
blz. 364; Prof. C, van Vollenhoven. Het adatrecht
van N.I. Atl. 5 en 6.
CERAM-LAOET of SERANG-LAO. Eilanden
groep ten zuidoosten van het eiland Ceram gelegen,
tusschen 130°50,en 131°1S'0.L. op ongeveer 3° 52'
Z.B., waarvan de voornaamste Kefing, Gisser of
Geser, Kiliwaroe en Ceram-laoet heet en en welke
met de Goram- en Matabelagrocpen en het oost dijk
gedeelte van het eiland Ceram de onderafdeeling
Oost-Ceram, Ceramlacet en Goram der afdceling
Ceram, residentie Amboina vormen onder een gezag
hebber bij hot binnenlandsch bestuur met stand
plaats Geser, bijgestaan door een posthouder te
Kwaos. De gezamenlijke grootte is ongeveer 260
K.M2., de oppervlakte van Ceram-Laoet bedraagt
31,25 KLM2.
Al deze eilanden behalve Ceram-Laoet, dat uit
(trias?) zandsteen met aan dc randen opliggenden
koraalkalk bestaat, zijn loge en begroeide koraal
riffen ; rivieren vindt men er niet, wel beekjes, die in
den oostmoesson meestal droog vallen. Als voornaam
ste voortbrengselen van den grond worden opgege
ven: sago, suikerriet, aardvruchten, kokosnoten
en enkele houtsoorten. De meeste negorijen liggen
op de vlakten langs de kust en zijn in den laatsten
tijd regelmatiger aangelegd; ook aan het bouwen der
huizen wordt meer zorg besteed. De bevolking be
draagt ongeveer 6000 zielen, die allen den islam be
lijden en getrouw de voorschrift en van den profeet
volgen, ofschoon nog vele oude gebruiken zijn be
houden. Zij spreken dezelfde taal als in Oost-Ceram
en staan onder hoofden met de titels van radja,
orang kaja, majoor en kapitan. Hoofdzakelijk hou
den zij zich bezig met de vischvangst en voorts met
het vervaardigen van prauwen en het smeden van
parange, terwijl de vrouwen in het weven van
sarongs uitmunten. De handel is grootendoels in
handen van Boegineezen, Chineezen en Arabieren
en onder de artikelen van uitvoer bekleedt tri pang
de eerste plaats. Zie Riedel, De sluik- en kroesharige
rassen tusschen Celebes en Papua, blz. 146 vlg. en
Verbeek, Molukkcnverslag p. 540—542.
CERAM (ZEE VAN), (Pitt-passage) ligt beN.
Ceram, beZ. Misooi en de Ombi-eilanden. De groot
ste diepte vindt men beN. straat Manipa, waar met
4820 M. geen grond werd gelood ; Z.W. van het eiland
Misooi loodde H. M. Siboga 1633 M.
In deze zee en in die van Halmahera, tusschen het
eiland van dien naarn en Nieuw-Guinea, zijn de
moessons korter, veel minder krachtig en veel min
der geregeld dan in de Banda-zce; de windrichting
is Z.lijker en N.lijker.
April en Mei zijn de kenteringsmaanden met ver
anderlijke en flauwe winden, in de eerste maand nog
ovcrhoerschend VV.lijk, in de tweede reeds Z.O.lijk.
In Juni staat de Z.Z.O. moesson nog maar weinig
geregeld door en komt eerst in Juli, Augustus en
September tot ontwikkeling om in Oclobcr reeds te
verminderen jinNovember is het wederom kentering.

Van December t/m Maart slaat de N.W. wind vrij
geregeld en matig krachtig door, doch komen ook
andere windrichl in gen wel voor; harde wind met
buien zijn zeldzaam. — De lucht is meer bewolkt
dan beZ. Ceram en de heiïgheid in den Z.Z.O. moes
son groot er. liet regent beN. Ceram nog wel vrij veel.
doch minder dan beZ. dit. eiland en de regenval is
meer gelijkmatig over alle maanden verdeeld. In zee
regent het van April t/m Juni wat meer dan in do
andere maanden.
Onweer komt zelden voor, bijna alleen in do
kenteringen. De toestand der zee is over het geheel
gunstig, van Juli t/m November kan een vrij liooge
deining loopen.
De vcrlikale waterbeweging is in het W.lijk ge
deelte gemengd met dubbeldaagsch karakter; do
rijzing loopt daar uiteen van 1 M. tot een enkelen
d.M. In het O.lijk gcdeelle wordt het dubbeldaagsch
karakter meer overheerschend en neemt de rijzing
toe, te Fakfak bedraagt, bij hetzelfde minimum,
de grootste rijzing ruim 2 M. In den ingang der
Maccluergolf is het dubbeldaagsch karakter weer
minder geprononceerd, maar neemt sterk toe met
het opstuwen van het water in het O. gedeelte, waar
bij Modau de rijzing 6 tot 7 M. kan bedragen. Zie
Zeemansgids deel V, en voor natuurkundige ge
steldheid het artikel ZEE.
CERBERA ODOLLAM Gartn., fam. Apony naceae.
Bintan (mal.), Bint aro (jav., soenil). Algemecne
boom van de kust woud en van den geheelcn Archipel,
verspreid van Voor-Indië tot Australië, vaak vlakaan
zee op het zandige strand of op rotsen voorkomend,
kenbaar aan de fraaie witte welriekende bloemen, de
lange smalle bladeren, het bittere witte melksap van
den schors, en de groote ronde steen-vruchten. Deze
laatste zijn voorzien van een vezelig drijfweefsol,
waardoor de vruchten gemakkelijk door het zeewa
ter verspreid worden en niet zelden op de Indische
stranden aangespoeld worden aangetroffen. Het
hout is niet duurzaam en wordt weinig gebezigd. Uit
de rijpe zaden wordt lampolie gemaakt. De zaden en
ook de ruwe olie bevatten een hevig vergif. De variëteit „lactaria”, die zich o. m. door gi•ootcre bloemen onderscheidt, wordt wel eens Bintan ketjil of
Bintaro leulik genoemd.
CERIOPS CANDOLLEANA Roxb., fam. Mizophoraceae. Bakoe tinggi, Tinggi, Kajoe tengar, Tengar
(mal.), Soga lingi (jav.). Lage boom uit de vloed bosschen of Mangrove van dc geheele oude wereld. De za
den kiemen aan den boom totdekiomplanteen lengte
heeft van ^ 25 c.M. De geschilde stammen worden
in Banjoewangi zeer algemeen als staken voor vischnetlen gebruikt. De schors wordt op vele plaatsen in
het groot verzameld, en levert het op Java bij do
kainververij onmisbare Tingi. De roode kleur van do
bast is het gevolg van een looizuurachtig lichaam;
de bast is dan ook zeer goed als looimiddel te ge
bruiken.
CERIOPS ROXBURGHIANA Arh., fam. lihizoplioraeeae. Zeer lage boom, op dezelfde plaatsen als
de vorige soort voorkomend en vaak ermee ver
ward wegens de groote gelijkenis. Gebruik als bij do
vorige.:'. • . •
'• ’ " . '
' ■ <Jl' •/
CHARLES-LOUIS GEBERGTE. Bergketen in
het zuiden van Nieuw-Guinea, zich van onge
veer 135° O.L. in oostelijke richting uitstrekkende
en verder oostwaarts overgaandc in het zoogenaam
de Sneeuwgebergte. Het gebergte werd aldus ge
noemd door den ontdekkings-reiziger Dumont
dMJrville, die het in 1839 uit zee waarnam. Het heeft
toppen van 1G00—2700 M. hoogte.
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CHARTER—CHASTELEIN (CORNELIS).
CHARTER (z. g. n. van Nedcrburgh). Zie KOLO
NIALE POLITIEK (NEDERLANDSCHE).
CHARTERED BANK OF INDIA, AUSTRALIA
AND CHINA. Zie CREDIETINSTELLINGEN.
CHASTELEIN (CORNELIS). De eigenaardigste
vertegenwoordiger wel van wat men zou kunnen
noemen den „ethischen kring” in de hoogc ambte
naarswereld van Bataviry in.het laatste kwartaal der
17c eeuw, waarvan de Gouv.-Gen. Caraphuys
(1684—1691) het maatschappelijk centrum is ge
weest .
Geboren te AmslerdamJLO Aug. 1657, als jongste
der 8 kinderen' van een bewindhebber der O. I. C.,
Anthony Ch., die tevens veel zaken dreef op Nantes
(waar enkele zijner kinderen zelfs geboren werden).
Gaat in Jan. 1675 naar Batavia als boekhouder,
wordt er in 1682 „grootwinkelier” der 0. I. C., en
in 1691 tweede opperkoopman des Kasteels. In
datzelfde jaar, waarin ook Camphuys zijn hoog
ambt necrlegde om stil bij Batavia te gaan leven,
verzocht Chastelein zijn ontslag wegens „toene
mende swakheyt”; die hem echter niet belette nog
23 jaar langer te leven.
Blijkbaar had hij, evenals de veel oudere Camp
huys, genoeg van den dienst der Edele Comp., en
zocht het landelijke leven. Ook zal hij waarschijnlijk
weinig lust hebben gehad om door te dienen onder
den nieuwen G.-G. Van Outhoom (1691—1704),
na wiens aftreden hij immers weldra weer in Compagnie’s dienst trad. Fortuin stelde hem in staat tot
onafhankelijkheid. Deels was hij wel van huis uit
bemiddeld, deels door zijn ambt vermogend ge
worden, deels ook door zijn huwelijk omstreeks 1680
met de dochter van den Raad v. I., Cornelis van
Quaclbergh, tevens zijne nicht (?; immers uit
Quaelbergh’s huwelijk met eono Honriettc Chaste
lein); maar vooral sinds zijn cenigc zoon uit dit
huwelijk, Anthony, in midden 1695 voor l/B erfge
naam was geworden van den op 18 Juli 1695 kinder
loos overleden oud-G. G. Camphuys.
Bezat hij reeds sinds lang een huis aan do Kali
Bönur in Batavia-zelf, in 1693 ging hij het daarbui
ten zoeken door aankoop van liet land „even boven
de forteresse noordwijk”, dat hij in 1704 door bij
koop van belendend land zou afronden tot „Woltevreeden”— ongeveer waar thans het Militair Hospi
taal staat met omgeving —, en waar hij toen koffie
ging planten nis nieuwe proofcultuur. Maar na
Camphuys’ dood was hij, door en voor zijn zoon, een
man in bonis, en zocht hol verder weg. Op 15 Oct.
1695 kocht hij het land SÖringsing (bij Lcnteng
Agoeng, paal 17 van don zgn. middenweg Batavia—
Buitenzorg); op 18 Mei 1696, nog hoogerop, aan denzolfdon linkeroever der Tjiliwoeng (bij paal 21), het
land DEPOK (zie dezen nanm), dat aan zijn na
gedachtenis onafscheidelijk voortaan verbonden
zou blijven. Doch Söringsing, waar hij een djati
houten landhuis bouwde, met een curieus 8-rcgelig
vers van zijn erflater Camphuys in den gevel (zie
dit in Tijdsein-. Bat. Gen. III, 1855, p. 77), was zijn
geliefd landelijk verblijf; waar hij ook op 30 Juni
1705 afsloot, in „stille Eensaamheid” zijn merk
waardig olhisch-politiek geschrift, de „Invallende
Gedagten” (zie onder).
Geen maand daarna of hij was weer hoofdambte
naar der O. I. C., immers Raad Extraord., be
noemd bij besluit der Hoeren XVII dd. 18 Oct.
1704 — Van Outhoom was 15 Aug. 1704 als G. G.
afgetreden — en als zoodanig geïnstalleerd 28 Juli
1705. In deze periode valt het bezoek van Cornelis
de Bruin (of Bruyn), don „artist-tourist” naar
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modernen trant, aan Chastelein’s buitenverblijven
te Sëringsing en Depok (met de hier aangeplante
peper), van eind April 1706, door de Bruin later
beschreven cn met een teekening van Sëringsing
geïllustreerd in zijn „Reizen over Moskovie door
Persie en Indie” (Amsteldam 1711, fol. 367—369;
waar hij den naam van zijn gastheer verhaspelt tot
„Kastelein”). Een benoeming tot Ordin. Raad van
Indië volgde 1 Nov. 1708, en zijn installatie op 8
Juli 1709; na op 13 Maart 1714 zijn laatste testa
ment te hebben gemaakt (met codicil van 14Maart),
overleed hij in die waardigheid te Batavia 28 Juni
d. a. v.
Bij gezegd testament liet hij zijn land boven
Noordwijk aan zijn twee „mixtiese” dochters Maria
en Catharina, bij twee Balïsche slavinnen verwekt;
zijn land Depok aan al zijn vrijgelaten „christen
slaven en slavinnen benevens haare kinderen en
kindskinderen”; cn al het verdere (dus ook Seringsing) aan zijn zoon Anthony (die echter reeds stierf
begin 1715). Zie testament en codicil in Beukhof’s
studio over C. Ch. en Depok in Ncd. Zendingstijdschrift, VII (1895), p. 212—239. Vooral het codicil
is merkwaardig door praktisch-ethische voorschrif
ten voor de vrijgelaten en door hem op Depok
neergeiflante slaven; waaraan o.a. te danken is het
voortbestaan van het vermaarde stuk oerbosch bij
Depok.
Behalve door zijn schenking van Depok, als een
voor ons Indië unieke daad van Christelijken zin,
leeft Chastelein geestelijk voort door zijn reeds aan
gestipt geschrift van 1705: „Invallende Gedagten
endc aanmerkingen over Colonien.... Ende wat
men jegenwoordig tot bevoordering van dezelve
vooreerst zoude kunnen aanvangen te doen”, zijnde
een ethisch manifest legen do koopmans-politick der
O. I. C., zonder eenige overdrijving, integendeel
rustig-praktisch opgcsteld. In den hier door stip
pels vervangen tusschenzin van den titel beroept
Chastelein zich o.a. op den „Heer Generaal Maatsuykcr”, die als G. G. (1653—1678) meer vrijen han
del, en aanmoediging van Nederl. volkplanting
had voorgestaan; en op den, in Jan. 16S2 te Batavia
overleden, Raad v. I. Piet er vair Hoorn, die in 1675
aan Maetsuyker een „Advys wegens do Nederlantso
Colonie in deso Indische gewesten” (afgedrukt bij
De Jonge, V, 1872, p. 130—147) had ingediend, dat
de voorloopor mag hcotcn van Chastolein’s ge
schrift van 1705. Trouwens, Chastelein zelf had
reeds op 30 Nov. 16S6 een geschrift afgesloten met
den titel „Mijne gedagten endo censame bedenkin
gen over do zaken van Nederlands India”, waarvan
een copie berust in ’s Lands Archief te Batavia (zio
Dr. F. de.Haan. Priangan, III, 1912, p. 384).
Dezo Pieter van Hoorn, de vader van den latcren
G. G. Joan van Hoorn (1704—1709)tijdens wiens be
stuur Chastelein in den Raad van Indië kwam, was
wel do meest overtuigde ethicus en geestelijke voor
ganger geweest vanden Bataviaschon kring, waartoe
behalve Chastelein cn Camphuys, ook do in April
1696 gestorven Raad v. I. Isaac de Saint-Martin
behoord had; voorts do veelbegaafde Hcrbert
de Jager (f 9 Jan. 1693); alsmede, ver daarbuiten,
do „koopman” Rumphius op Ambon (f 15 Juni
1702). Zio Dr. do Haan’s „Priangan”, 1(1910) over
Van Hoorn, p. 4—6; De Saint-Martin, p. 15—21;.
De Jager, p. 220—224. Dat Camphuys, Dc SaintMartin ,on Clmsteloin do behoeders zijn geweest van
Rumphius’ levenswerk, hot lijvige hs. van het Amboinsch Kruid-boek (thans to Leiden), is bekend.
Maar hot gesohrift van Chastelein, don laatst
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CHASTELEIN (CORNELIS)—CHERIBON.

overgeblevene van dien kring, miste zijn doel; evenals trouwens zijn Depok-stichting geen invloed
heeft gehad van meer dan locale strekking. Tot op
IS55 bleef het schier onbekend, toen hot —echter
op onzuivere wijze — werd afgedrukt in dl. III van
het Tijdschrift Bat. Gen., p. 63—104. Daarna her
drukte Faes in zijn „Geschiedenis particulier land
bezit op West-Java”, I (en laatst), Batavia 1893,
p. 221.—260, dien corrupten tekst van 1855 nog
heel wat corrupter.
Voor levensdata van Chaslelcin, zie vooral de
gcnccmdc studie van den oud-hulpprediker te Depok J. Beukhof uit 1S95, p. 195—20(3; de aanvullin
gen daarop van X. D. Schuurmans in Ned. Zend. Tijd scli. IX (1897), p. 235—242; en de personalia, me
degedeeld door Dr. F. de_HaaiiJn-ziju-Priangan^_L.
(1910), p. 243 (ciT^Ojnï (19J l)p.220 noot 5,en.IU,
(19T5)pr38?7495r574765a '
" " G. P. R.
‘ CHATIB. (Ketib). Zie -MOSKEEPERS ONEEL.
CHAVICA. Zie PIPER.
" CHENOPODIUM-OLIE. Aetherische olie uit de
zaden en het kruid van Chcnopodium ambrosioides
L. var. anthelminticum (Amerikaanscke worm zaad olie) kleurlooze of gele, onaangenaam kamferachtig
riekende olie, waarvan het werkzame bestanddeel
Askaridol Ls. Wordt thans in O. Indië — vdbral op
Sumatrajop de cultuur-ondernemingen — gebruikt
ter bestrijding der mijnwormziekte.
CHERIBON (verkeerde, maar door langdurig ge
bruik geijkte, en ook internationaal geworden spel
ling, die volgens de afleiding behoort te zijn TJIREBON). Gewest aan de N.kust van Java gelegen en
het meest o.lijke van West-Java.
Landbeschrijving. Het gewest heeft een
oppervlak van 6790 K.M2. en had uit. 1905 een be
volking van 1.700.000 zielen w.o. 1200 Europeanen,
23.000 Chincezen, 2900 Arabieren en andere vreemde
Oosterlingen. In de zuidelijke helft der residentie
wordt Soendaneesch, in de noordelijke helft een
verbasterd soort Javaansch in drie dialecten ge
sproken, n.1. in de afdeeling Indramajoe het Indramajoesche dialect, in do noordelijke helft van de
afdeeling Cheribon het Chcribonsche dialect, in het
Oostelijkste puntje der resident ie, in de onderdistrie
ten Gelang Hir en Losarilor van het district Losari,
het Tcgalsche dialect. Gewoonlijk wordt als grens
van het Soendaneesche en het Javaansche taalgebied
de Losari aangenomen, het riviertje, dat de grens
vormt tusschen Cheribon en Tegal,-doch uit het
bovenstaande blijkt, dat dit niet geheel juist is.
Het gewest bestaat langs de kust uit laagvlakte,
in ’t Z. uit bergland. De laagvlakte heeft een geheel
ander karakt er bewesten en beoosten de Tji Manoek.
Tot 3910 werd zij in ’t W. ingenomen door de groote
particuliere landen Kandanghauer en Indramajoe
West, resp. 382.000 en 75.000 bouws groot en elk
met ongeveer 85.000 bewoners, wat een dichtheid
uitmaakt zooals zij in Java’s laagvlakten weinig
wordt aangetroften (wel op groote particuliere lan
den van het westwaarts aangrenzend Krawang). Li
1910 zijn Kandanghauer en Indramajoe west van de
eigenaren teruggekocht, ieder voor ƒ 3*/2 millioen,
waarmede in dit gewest de fout een er vroegere regeering hersteld is. Van beide landen werd veel rijst
uitgevoerd, hoewel zij grootendeels door moeras
wildemiB zijn ingenomen. Beoosten de Tji Manoek
vormt de vlakte één groot rijstland, door een groot
irrigatiewerk van bevloeiingswater voorzien (vgl.
Tji Manoek).
Hoog verrijst uit de vlakte de fraaie vulkaankegel
van den meer dan 3000 M. hoogen Gg. Tjerimai (zie

aldaar). Ten W. en O. daarvan vormen zijn uitwerpse
len vruchtbare, golvende heuvellanden, de oostelijko
afvloeiend naar de Tji Losari. Zuidwaarts grenzen
deze landen aan den westvleugel van het MiddenJava’scbe kei en gebergte, bestaande uit smalle,
steilwandige ketens, gescheiden door lengtedalen,
waarin sawahs en dorpen gelegen zijn. Aan gene
zijde der zuidelijkste, hoogste ketenen ligt het pla
teau van Rontja, dat afhelt naar de Tji-Tandoewi.
Bewesten dat hooglandje liggen nog twee vulkaanruïnen, de Sawal (17G0 M.) en de Tjakraboewana,
(1720 M.) de laatste op de grens met de Preangcr,
die verder oostwaarts door de op dezen berg ont
springende Tji Tandoewi gevormd wordt.
Het gewest wordt administratief verdeeld in de
afdcelingen Indramajoe, Cheribon, Madjalengka,
Koeningan en Galoeh, alle uit de overeenkomstige
regentschappen bestaande en met gelijknamige
hoofdplaatsen, behalve het laatstgenoemde, dat
Tjiamis tot hoofdplaats heeft. -?•:
De groote postweg, die bij Karangsamboeng over
de aldaar overbrugde Tjimanock uit de PrcangerRegent schappen komt, loopt in O.lijke richting naar
de hoofdplaats Cheribon, en van daar langs de kust
naar de grens van Tegal. In 1912 is de spoorweg
Tjikampek-Cheribon geopend, die de hoofd plaats
in gemakkelijke verbinding met Batavia heeft ge
bracht (vroeger maakte men de reis per boot), terwijl
op 1 Januari 1916 van de nieuwe lijn Cheribon-Kroja
het gedeelte van Cheribon naarKetanggoengan in Pekalongan is geopend. De spoorweg Batavia-Tjilaljap
doorsnijdt voor een klein deel het uiterste Z.lijk ge
deelte van dit gewest, en heeft een station te Tjiamis.
Een stoomtram verbindt de hoofd plaats Cheribon
oostwaarts overXegalcn Pekalongan met Semarang
en westwaarts met Kadipalen, gelegen aan de grens
der Preangcr-RegenlHchappcn. Verder heeft men
nog een stoomtram aangelegd van het station Djatibarang (lijn Tjikampck-Chcribon) naar Indrama
joe. Tot liet gewest behoort het Boompjcs-eiland (zie
aldaar) of Pocloe Rakit.
In het district Sindanglaoet van de afdeeling Che
ribon zijn 180 baoe’s grond in erfpacht uitgegeven
(het perceel Blëndërjen in hetdistrikt Madjalengka
400 bouws (Pegandon en Kadipaten), welke be
nuttigd worden voor de teelt van suikerriet, ter
wijl buitendien in de afdeeling Cheribon twaalf en
in de afdeeling Madjalengka twee ondernemingen in
vrijwillige overeenkomsten met de bevolking sui
kerriet planten. Van de 12 eerste zijn er twee, die
niet werken (Tjiledoek en Tjidahoc). De Gouverne
ment s-kofïiecul tuur is reeds jaren geleden geheel
opgeheven.
Geschiedenis. De rol, door Cheribon in
den Hindoelijd gespeeld, is van weinig beteekenis,
de voornaamste overblijfselen zijn de beschreven
sleenen van Kawali en een verzameling bronzen
beelden enz. te Telaga. Later ontstond uit de ne
derzetting van een Arabier onder handeldrijvende
Javanen, gevestigd langs de noordkust der tegen
woordige residentie Cheribon, eene moslemsche ge
meente, van welke wij mogen aannemen dat zij
zich spoedig uitbreidde. Deze Arabier, Sjeikh Noeroc’ddin Ibrahim Ibn Maulana Israïl genaamd,
ook wel Soenan Goenoeng-Djati geheeton, was de
stamvader van een geslacht van ijveraars voor do
verbreiding van den Islam en het is niet onwaar
schijnlijk, dat het een zijner zonen was, Hasanoe’ddin, die omstreeks 1527 de ontluikende handelsstad Bantam voor den Islam veroverde en de stich
ter werd der mohammedaanscho dynastie, welke over
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Noord-Bantam en de kusten van Zuid-Sumatra
heeft geheerscht. Beiden, Bantam en Cheribon,
waien de bondgenooten der mohammedaansche
Soenans, die na 1478 Radèn Patah van Demak en
zijn opvolgers als hun wereldlijk hoofd "ërkëndönTNa de ontbinding van het rijkje van Demak (1546)
werd die band verbroken en, terwijl de han•dclsplaats Cheribon onbeduidend bleef, kreeg Ban
tam, vooral na de bezoeken van Nederlandsche en
Engelsche kooplieden na 1596, meer beteekenis.
Cheribon werd in 1625 of reeds vroeger, leenplichtig
aan Mataram, in 1632 feitelijk vazal. Een zijner panembahans,- Girilaja, verzwakte het rijkje nog meer
door het gebied te verdoelen onder t wee zijner zonen,
pangéran Martawidjaja (de latere sultan Sepoeh) en
pangéran Kartawidjaja (de latere sultan Anom).
Deze waren bovendien gehouden een derden zoon,
pangéran Wangsakarta of Gödong (den lateren panembahan), een vast getal huisgezinnen tot apanage
te schenken. —De beide eerstgenoemden verbleven,
hetzij als gijzelaars dan wel als staatsgevangenen, te
Karta, toen deze hoofdplaats van het Mataramsche
rijk door opstandelingen onder Troenódjójó en an
deren werd ingenomen en verwoest (1677). Zij hadden
reeds vroeger, bedektelijk, de zijde van den opstand
gekozen en werden nu, eerst door tusschenkomst
van Troenódjójó, daarna van den vorst van Ban
tam, naar hun land tcruggevoerd. Deze, de bekende
Aboe’l-fatah, bewoog hen tot vijandelijkheden tegen
Mataram en middellijk tegen de N. O.-I. Compagnie.
Het was de aanleiding tot de vijandelijkheden tusschcn Bantam en de Compagnie, welke met den on
dergang van Aboe’l-fatah eindigden. Gedurende den
oorlog met Bantam werd Cheribon in 1680 door
troepen, daartoe van Batavia afgezonden, bezet. De
drie vorstenzonen l) sloten daarop, 4 Januari 1681,
een contract met do Indische regccring, dat tot in
’t begin der 19° eeuw in de hoofdzaken geen verande
ring meer heeft ondergaan. — Tegen belofte van be
scherming dooi1 do Compagnie 2), zouden de prinsen
zijn hare trouwe bondgenooten, wolkc geen andere
boschermhoercn erkenden. Zij beloofden de Compag
nie met krijgsvolk bij te staan in tijd van nood en
beloofden ook geen natiën, met de Compagnie in oor
log, in hun land toe te laten. Zij mochten niet zelf
standig oorlog of vrede maken, zij mochten geen for
ten of vastigheden aanloggen in hun eigen gebied.
Daarentegen was de Compagnie bevoegd hare vijan
den onder ’t gebied van Cheribon, hetzij te water of
te land, aan to tasten. De handel werd aan passen ge
bonden; de vaart der ingezetenen bovendien be
perkt. De Compagnie had verder het recht ter hoofd plaats Cheribon een logo te bouwen; zij genoot tolvrij
heid door het gohcelcgebied;zij verkreeg het mono
polie van den invoer van opium en alle soorten van
kleeden, dat van den uitvoer van peper en, als het
noodig mocht zijn, ook van rijst, hout en suiker „of
iets anders”.
Hef contract hield nog de vreemde bepaling,
die echter den toestand van het oogenblik juist
teruggal: de prinsen blijven, onverminderd do
vriendschap met de Compagnie, de trouwe bondgex) Ook aan don jongste werd door do Indische
regccring aandeel in de regeering gegevon. Hij had,
toen do beide oudsten to Karta vorblovon, hot
bestuur over Cheribon gevoerd en word geacht
meer dan de anderen op de hand dor Nedcrlandors
te zijn.
2) Met den bouw van con Nederl. fortjo ter
hoofdplaats Choribon werd in 1686 begonnon.

nooten van den Socnan van Mataram. De CJheribonsclie prinsen, eenmaal onder de bescherming
der Nederlanders, waren ongezind ook de leenman
nen van Maratam te blijven, maar Mangkoerat I
vilde de vroegere verhoudingen niet prijs geven.
De spanning hierdoor, en door andere verwikkelin
gen, ontstaan, vond bare ruwe ontknooping in den
moord op den gezant der Compagnie, don kapitein
Tak, binnen Karta in 1086 gepleegd, en do halve oor
log met Mataram, gevolg van deze gebeurtenis, werd
beëindigd door het contract, met den nieuwen be
schermeling der Compagnie (Poeger of Pakoeboewönö I) gesloten, waarbij deze o.a. erkende dat de
landen, prinsen en volkeren van Cheribon waren
vrije landen, etc., waarop hij noch zijne opvolgers
in ’t minste te pretendecren hadden (1705). — Intusschen had „het prinsdom” Gebang 1) zich onder
de bescherming der Compagnie geplaatst in 1689;
ook het regentschap Indramajoe (Dermajoe) om
streeks denzelfden tijd of wat later; hetzelfde deden
in 1690 de regenten der bergstreken bezuiden Cheri
bon, deel uitmakendo van de tegenwoordige Preangcr. — Met de afbakening der grenzen, als gevolg
van het tusseken de Compagnie en Mataram gesloten
contract van 1705, ontstond de residentie Cheri
bon. Deze omvatte tot hqt jaar 1S09: a. het re
gentschap Indramajoe; b. het prinsdom Gebang; —
om deze beiden heen; c. de Sultanslandon 2), be
slaande de tegenwoordige partikuliere landerijen
Kandangliaoer en Indramajoe en de tegenwoordige
regentschappen Cheribon, Madjalengka en Koeningan; d. de Choribonscho Preanger en wel 1°.
Galoeh, d.i. de „door elkaar gestrengelde” land
schappen Oetama, Tjiamis en Imbanegara, 2°. Limbangan en 3°. Soekapoera 3). Galoeh strekte zich
toenmaals tot do zuidkust van Java uit en omvatte
het oostelijk deel van het tegenwoordigo Soekapoe
ra, geheel Noesakambangan en een gedeelte der
districtenDajalochoer en Pegadingan van hot regent
schap Tjilatjap. Daendels splitste in lateren tijd de
residentie, welke uit twee zoo van elkaar verschil
lende landstreken bestond, in twee deelcn: de noor
delijke prefecturo, bestaande uit de Sultanslanden,
Indramajoe en Gebang en do zuidelijke, welke Limbangan, Soekapoera en Galoeh omvatte (2 Feb.
1809). Dezo laatste profccture (landdrostambt) werd
bij besluit van 20 Juni 1810 gevoegd bij het land
drostambt der Djakatraschc en Preanger Bovenlan
den i). Waarschijnlijk is bij deze gelegenheid of iets
1) De hoofdplaats lag op 9 K.M. afstand weste
lijk van Losari aan de noordkust.
2) Het wordt verkieslijk geacht deze uitdruk
king te gebruiken, omdat zij burgerrecht heeft
verkregen. Do beide oudsto prinsen van Che
ribon hadden onder meer van den Sultan van
Bantam den titel van Sultan ontvangen. Bij do
eerste aanraking mot do Nederlanders erkenden
zij gaarne van dezen hoogeren titel afstand te
doen; zij herhaalden hunne bereidverklaring bij
eone regeling van 16S6; toch bleef de titel van
Sultan na dien tijd in gobruik.
3) Gedurende con korten tijd, van 1758 tot
1765, behoorden tot do Choribonsche Préanger
ook do rogent schap pon Soemedang en Parakanmoentang, die ovorigons tot doBafaviïtSóhó Próanger behoorden on daarmede onder het toezicht
van Gouvornour-goneraal on raden van Indië
stonden.
4) Op dezo wijs ontstond, toen van do Bataviascho Préanger nog hot landdrostambt Kra-
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later een uitzondering gemaakt voor het tegenwoor
dige regentschap Galoeh, dat bij Cheribon is geble
ven *).
In de wijze waarop de regeering der Sultanslanden
onder de verschillende vorst en was verdeeld, is her
haaldelijk verandering gebracht. Alleen de voor
naamste dezer zullen hier worden genoemd. Reeds
bij het contract van 16S1 was afgeweken van de
voorschriften van Girilaja, doordien de jongste zoon
Waugsakarla aandeel kreeg in de regeering, even als
zijne oudere broedei'S, zij het dan onder den titel
van panembalian. Toen in 1697 Mart awid jaja (Sultan
Sepoeh) overleed, werd zijn gebied gesplitst in twee
even groote declen, bestemd voor 1° den oudsten
zoon en 2° diens jongeren broeder, Pangéran Aria
Cheribon. Er bleven sedert in dien beperkten kring
twee geslachten, het huis van Sepoeh en dat van
Cheribon naast elkaar voortleven. Toen echter in
1768 een der Sultans uit laatstgenoemd huis (no. 4)
door de Indische regeering wegens knevelarij werd
afgezet, wees zij de dorpen, waarover hij tot nog
toe het bestuur had gevoerd, aan den toenmaals
regeerenden Sultan Sepoeh (no. 6) toe, waarmede
men in dezen tak tot den toestand van vóór 1697
terugkeerde. Toen eindelijk in 1773 de panembahan (de vijfde van zijn geslacht) overleed zonder
een zoon na te laten, werd zijn gebied verdeeld onder
de huizen van Sepoeh en Anom, welke toestand is
blijven voortduren, behoudens, eene geringe wijzi
ging gedurende de jaren 1807 tot 1809.
De Sultanslanden hebben meer dan cenig gedeelte
van Java geleden onder den druk van de zware eischen, waartoe de Indische regeering zich ingevolge
het contract van 1681 gerechtigd achtte en die on
der het bedorven bestuur der Compagnie nog ten be
hoeve harer dienaren werden verzwaard. Van bijna
ieder produkt der onbeduidende inlandsche land
bouwnijverheid was de uit voer verboden; de resi
dent kocht deze produkt en dan tegen zeer lage prij
zen. Ten opzichte van sommige artikelen, als de in
digo ën de garens, was de hoeveelheid vast gesteld,
die ieder jaar moest geleverd worden. Voorwerpen
van verplichte leverantie waren verder: rijst, hout,
koffie, groene katjang en afwisselend ook peper,
staartpeper, kurkuma, kardamom, pinangnolen,
zijde, arak, kajer, gemoeti. Heerediensten werden ge
vorderd, zelfs ten behoeve van werkzaamheden op de
hoofdplaats Batavia. Op groote schaal werden ver
der desa’s aan Chineezen verhuurd, wat in zich sloot
de beschikking over den tijd en den bouwgrond der
bevolking door onbarmhartige pacht ere. De eerste
sporen van dit gebruik zijn in Cheribon na te wijzen
uit mededeelingen over de jaren 1708 en 1729; de
resident van N ij ven kei m trachtte kort na 1771 het
kwaad, dat der bevolking werd aangedaan, te be
perken, door ’t verhuren van meer dan de helft der
rijstvelden van een desa te verbieden, maar zijn op
volger, de koopman Mom (1776—1778), achtte dit
verbod niet na te leven. Weldra zaten de Chineezen
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wang werd afgescheiden (besluit 2 Maart 1811)
de tegenwoordige residentie der Préanger regent
schappen.
*) Het besluit van 20 Juni 1810 spreekt van
Limbangan, Soekapoera en Galoeh; Daendels
in zijn staat, enz., blz. 58 zegt dat Galoeh eenigen
tijd „op zich zelven” is gebleven, omdat het voor
nemen bestond dit landschap (met Tjiaoer-wétan
jfoyjQ^&s) af te staan aan den Sultan van
Djokjakarla, m ruil voor andere gewesten. Van
den rullsiagkwam, zooals men weet, niets.

overal. Het volk, bovenmate gedrukt, kwam bij een
slechten oogst aan den rand van hongersnood; een
gedeelte daarvan ging dan aan ’t rooven en maakte
daarmee het rustig gedeelte der bevolking ’t leven
nog meer bezwarend. Gebrek aan gezond voedsel
deed bij de massa volksziekten ontstaan, die een
enkele maal bij de ouderwetsche pest worden verge
leken. Mededeelingen omtrent misgewassen, volksverloop, hongersnood, epidemiën en algemeene on
veiligheid, — afzonderlijk dan wel gecombineerd, —
bezitten wij uit de jaren 1719, 1721, 1729,1756,1757,
1759,1773,1775,1776,1792 en 1805. Eindelijk kwam
het volk van Cheribon in opstand onder een partij
hoofd, Mirsa genaamd; de opstand, gericht in de
eerste plaats tegen de Cbineczen, maar ook tegen het
bestuur der Sultans en dat der Compagnie, werd on
derdrukt (1778). Maar reeds in 1793 werd het volle
weder onrustig; het maakte plaatselijk opstand in
1796 en algemeen in 1802, terwijl de zwakke Indische
regeering van dien tijd buiten staat was dien gewa
penderhand te onderdrukken. Eindelijk slaagde
daarin de Gouverneur van Java’s noordoostkust,
Nicolaus Engelhard, hoofdzakelijk door overreding.
De leiders der beweging, Sidoeng, Arisim, Socwasa.
en anderen kwamen in onderwerping (1806). Als
gevolg van de toezeggingen van Engelhard en de la
tere maatregelen van Daendels werd aan de Chinoezen het verblijf in het binnenland ontzegd, de verhuur van desa’s en ook het nemen van pandelingen
verheden. De contingenten werden beperkt lol de
heffing van een vaste hoeveelheid rijst en de op
brengst van een vaste som geld door de Sultans. Do
leverantiën werden beperkt tot die der koffie en der
kapas. Maar daar de som der lasten niet verminder
de, bleef, hoewel geleidelijk afnemendc, het verzet
voortduren onder de volleshoofden Kjaï Koelocr (of
Loehoer)en Drahman (1808), later in 1811 en ’ 12 on
der bagoes Rangga of Rangin, in 1816 onder bagoes
Sanda, in 1818 onder bagoes Serit en een dorpshoofd,
Nairim genaamd. — Tot de grieven van het volk
had ook behoord het op zijde schuiven in de regerring van het huis Anom (1798) van den oudsten zoon,
uit eene gelijkgradigc vrouw geboren en Kanoman
geheet en. Daendels gaf, min of meer tegen zijne over
tuiging, aan dezen prins aandeel in de regeering
en wees hem dorpen toe in het westelijk gedeelte
der Sultanslanden (1808). Reeds in 1810 kwam do
maarschalk op den maatregel terug. — Aan den
wenseh van het volk, dat het geheele sultansbcstuur
mocht worden afgesehaft, al vroeger geuit in 1768
en met nadruk herhaald in 1806, voldeed Daendels
gedeeltelijk door de macht der Sultans te besnoeien,
hen terugbrengende tot ambtenaren van den koning
van Holland, in alles den resident ondergeschikt.
De daaropvolgende Engelsche regeering voldeed aan
dien wenseh geheel, door de beide Sultans in 1813 en
1815 te pensionneoren. In hunne plaats kwamen
regenten; en een heffing, zooveel mogelijk van een
vaste som door de desa op te brengen en in verhou
ding slaande tot de uitgestrektheid enz. harer be
bouwde velden, trad in de plaats der vroegere con
tingenten en verplichte leverantiën.
De invoering van 'het zoogenaamde stelsel der
cultures leidde in’t laatst. van 1830 in de regentschap
pen Cheribon en Mandjalengka tot verzet der be
volking. De gevolgen waren, onder meer andere, een
belangwekkende pennestrijd tusschen den Gouverneur-gencraal Van den Bosch en het
........raadslid
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EMerkus en de verbanning naar Banda vanhet hoofd
der ontevredenen, Sanggreg of bagoes Bongso en een
tweetal zijner medestanders. — In 1844 on 1848,
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tocn in verscheidene gedeelten van Java het rijst
gewas niet slaagde, heerschte in Cheribon hongers
nood. De bevolking echter bleef na 1818,— het op zich
zelf staand geval van 1830 uitgezonderd, rustig, —
in scherpe tegenstelling met hetgeen vroeger was
gebeurd.
Literatuur. De Jonge en M. L. van Deventer,
Opkomst v. h. Ned. gezag in O. I., deel 7 tot 13;
M. L. van Deventer, Het Ned. gezag over Java
c. o. sedert 1811, deel 1; S. van Deventer, Bijdragen
tot de kennis v. h. landelijk stelsel op Java; Realia,
op de gen. resolutiën v. h. kasteel Batavia, 1632—
1805. — Het rapport van N. Engelhard in Indisch
archief, 1850; Dacndels, Staat der N. O. I. bezit
tingen; Tijdschrift v. N. I., 1863, 2, 148; J. A. Van
den Broek, De Cheribonsche opstand van 1806,
Tijdspiegel 1891, 3, 368. •'
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CHERIBON. De afdeeling Cherieon bestaat uit de
regentschappen Cheribon en Kocningan en vormt
het oostclijk deel van liet gewest van dien naam; ze
wordt grootendeels gevormd door de N.Iijkc en O.lijke hellingen en uitloopers van den Tjerimai, die zich
verheft op dcW.lijkc grens van dio afdeeling, waar
zij met de afdeeling Madjalengka samenkomt, en
uit het alluvium van de van dien berg stroomende
rivieren. Zij heeft een oppervlakte van 1285 K.M2.
en is verdeeld in vier controle-afdeclingen en twaalf
districten, met name Cheribon,Mandirant jan,Beber,
Sindanglaoct, Losari, Plocmbon, Gcgcsik-lor, Palimanan, Kocningan, Kadcegedé, Loerahgoeng en
Tjiawigebang, waarvan de drie eerste de controleafdecling Cheribon, de beide volgende de controleafdeeling Sindanglaoct, de drie daarop volgende do
conlrolc-afdecling Plocmbon en de vier laatste do
eontrole-afdeeling Kocningan vormen. De grond is
zeer vruchtbaar, zoodat daarop al spoedig een aan
tal suikerfabrieken verrezen, en het Cheribonsche
suikerriet geruimen tijd een uitstekenden naam had.
De afdeeling telde in 1905 827.000 inwoners, n.1.
604.000 uit het regentschap Cheribon en 223.000 uit
het regentschap Kocningan. Onder de inwoners van
het regentschap Cheribon waren 850 Europeanen,
11700 Chincezcn, 1500 Arabieren, 170 andero vreem
de oosterlingen. Voor het regentschap Kocningan
zie op dien naam.
CHERIBON. District van het regentschap, de af
deeling en het gewest van dien naam met gelijkna
mige hoofd plaats. Het telt 71 desa’s met (in 1905)
71.000 inwoners, waaronder ruim 500 Europeanen,
3500Clhneczen, 1100 Arabieren en 170 andere vreem
de oosterlingen.
CHERIBON. Hoofdplaats van het gelijknamige
gewest, afdeeling, regentschap en district. Gelegen
aan het Noorderstrand van Java, heeft deze plaats
een door het beloop der kust in den W.moesson veili
ge open roede, die geregeld door de stoomschepen
der Paketvaart-maatschappij wordt aangedaan, en
waar ook andere stoomschepen (o.a. de booten van
de Maatschappij Nederland en Rotterd. Lloyd)
de producten van het N.O.deel van het gewest,
voornamelijk suiker en koffie, komen laden. Do
plaats zelve is (vgl. CHERIBON, (gewest) G cschiedenis) zeer oud en vertoont in een ge
deelte van haar bouworde — nauwe en onregel
matige wegen, en morsige, bekrompen Europcescho,
Chinccschc en Arabische wijken — daarvan do dui
delijkste sporen. Zij is dan ook zeer ongezond,
welk euvel niet verminderd wordt door de onvol
doende afwatering en daardoor ontstaande aanslib
bing van hot riviertje Tjirebon (Garnalen-rivier),
waaraan de plaats en het gewest hun naam te dan-

ken hebben. De prauwenhaven, in zee uitgebouwd
tusschen twee hoofden van koraalsteen, is een ka
naal van 30 M. breedte en ^ 250 M. lengte. Het
biedt te weinig ruimte en de modder der Tjirebon
moet voortdurend door een stoombaggermolen weg
gewerkt worden. De ongezondheid van de plaats
is ook oorzaak, dat het residentiehuis gebouwd is op
3 K.M. afslands benoorden de stad, nabij de desa
Tangkil; men heeft vandaar een prachtig uitzicht
op den Tjerimai; het is door een prachtige tamarindelaan met de zee verbonden.
In de op 4 K.M. ten N. van de hoofdplaats gele
gene desa Astana vindt men op een kleinen heuvel
vlak aan het strand, de beroemde Goenoeng Djati
(zie aldaar), het graf van Chcribon’s stichter, Sjeikh
Ibn Maulana, ook wel genaamd Soenan Goenoeng
Djati, welk graf in vervallen toestand verkeert,
maar nog steeds in hooge eere gehouden wordt.
Ook is aldaar hot kerkhof van de Cheribonsche Sul
tans en hunne familieleden.
De afstammelingen der oude Sultans van Cheribon, do Sultan Sepoch en de Sultan Anom, hebben
ieder hun afzonderlijken kraton, waarvan die van
eerstgenoemde do voornaamste is; de andere is
kleiner maar op dezelfdo wijze ingcricht; bij den
eersten kraton behoort ook nog een kunstmatig
grotwerk, „Soenjaragé” genaamd, wat een liefhebbe
rij van bijna allo Indische vorsten schijnt te zijn.
Van nog geringere bctcekenis is de, ook wel kraton
genoemde woning van den ten onrechte wel Sultan
genoemden Pangeran Aria Tjirebon, afstammeling,
van den in het art. CHERI BON gewest Geschie
denis vermelden derden vorstenzoon. De beide Sultans genieten ieder van het Gouv. / 1S.000 ’s jaars als
inkomen en /1500 voor onderhoud van het bovenge
noemde graf; verder de Sultan Sepoeh ƒ 1500 en de
Sultan Anom / 720 als schadeloosstelling voor het
gemis van hcercndicnplichtigcn. Pangeran Aria
Tjirebon, het hoofd van de „Kat jirëbonan” krijgt
ƒ 600 ’s maands zopder meer.
De belangrijke uitvoer van suiker en thee en de
aanwezigheid van een groot aantal Chincezcn, Ara
bieren en andere vreemde Oosterlingen, die zich
hoofdzakelijk met den handel en kleine industrieën
bezig houden, gevon aan de hoofdplaats een levendig
on na do in do latere jaren aangebrachte verbete
ringen en verfraaiingen, een welvarend aan zien.
Bij de laatste volkstelling (cindo 1905) telde zij
23500 inwoners, waaronder 500 Europeanen, 3100
Chincezcn, 1100 Arabieren en 100 andere vreemde
oosterlingen. Sedert enkele jaren is Cheribon door
een spoorlijn met Batavia verbonden. In verband
daarmede is do Semarang-Chcribon-stoomtram Mij.
in 1915 begonnen haar hoofdlijn in te richten voor
spoorwegtractie. Een tramlijn gaat van Cheribon
westwaarts naar de Tji-Manock aan de westgrens der
residentie (halte Kadipaten). Zie overigens voor do
spoor- en tram wegverbindingen onder CHERIBON
gewest/{ ■ ■ ■ '
'•} £
CtfEVELURES. Zié ADIANTUM^^/U^..- ^ '
CHINEESCHE DUIVEL. Zie KLÏPVISSCHEN.
CHINEESCHE RAAD. Zio BESTUUR onder
C, 3°.
’ CHINEESCHE ZAKEN (AMBTENAAR VOOR-).
De betrekking van „tolk voor de Chincoscho taal”
werd ingesteld in 186Ö, in welk jaar voor het eerst
eenige Europcescho ambtenaren met dien titel in
dienst werden gestold. Hunno indienststelling vond
aanleiding in den wcnsch dor Indische Rcgcering
om te beschikken over vertrouwde Europcescho
translatours voor het Chinccsch, wijl meermalen do
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ervaring was opgedaan, dat niet onder alle omstan
digheden staat viel te maken op do door de tot dusver gebezigde tolken van Chinceschen landaard ge
leverde vertalingen. Voorts had de behoefte aan
Europeesche translateurs zich doen gevoelen bij de
behandeling van rechtszaken, waarin Chineezen
betrokken waren of als getuigen moesten worden ge
hoord, zoomede voor eene juiste beoordeeling van
hetgeen door middel van de Chinecsehe drukkerijen
openbaar werd gemaakt. Het volgende jaar werd
hunne bezoldiging vastgesteld (van /300—ƒ 800 ’s
maands), terwijl in 1863 (Ind. Stb. no. 39) eene in
structie in het leven werd geroepen, waarbij hun
werkkring als volgt werd omschreven: a. dat zij hun
ne diensten zouden verleenen bij schriftelijke of mon
delinge vertolkingen, zoo dikwijls dit door rechter
lijke of administratieve autoriteiten werd gevorderd;
b. dat zij het hoofd van gewestelijk bestuur zouden
dienen van bericht, consideratiën en advies ten aan
zien van aangelegenheden de Cluneezen betreffende;
c. dat zij het hoofd van gewestelijk bestuur, zoo dik
wijls deze het noodig oordeelde, op zijne inspectie
reizen zouden vergezellen. Tegelijkertijd werd een
tarief vastgestcld voor werkzaamheden ten behoeve
van particulieren.
Evenals de later aai) gestelden genoten deze ambte
naren eene speciale opleiding, gevolgd door eene
studie van enkele jaren in China zelf. Echter kwam
eerst in 1870 eene algemeene regeling betreffende de
opleiding tot tolk tot stand, welke alleen gelegen
heid gaf tot opleiding in Indië en in 1873 (Ind. Stb.
no. 123) vervangen werd dodf;eene nieuwe, waarbij
zoowel in Nederland als in Indië de gelegenheid
geopend werd om van staatswege tot tolk voor de
Cbineesche taal te worden opgeleid. Naarmate van
de behoefte konden jongelieden, na afgelegd examen,
als „élève-tolk” worden aangewezen, wier maximum
studietijd vijf jaren bedroeg, waarvan in den regel
één jaar in China door te brengen.
Het resultaat van de instructie van 1863 was niet
gunstig. Wijl de tolken niet als adviseurs werden be
schouwd, kwam het slechts bij uitzondering voor dat •
• zij door het bestuur werden geraadpleegd. Wel werd
in 1878 tot de betrokken hoofden van gewestelijk
bestuur eene aanschrijving gericht, dat de Europee
sche tolken voor de Cbineesche taal niet uitsluitend
als translateurs behoorden te worden aangemerkt,
maar krachtens hunne instructie ook aangewezen
waren om het bestuur voor te lichten omtrent Chineesche aangelegenheden, doch deze aanschrijving
bracht in de zaak weinig of geen verandering.
Deze onbevredigende toestand leidde ten slotte
in 1895 tot het Koninklijk besluit in Ind. Stb. no.
135 (gewijzigd bij Ind. Stb. 1906 no. 476 en J9J2
no. 245), waarbij de werkkring, de formatie, de titu
latuur, de opleiding en de inkomsten van de „amb
tenaren voor Cbineesche Zaken”, zooals de tolken
in den vervolge zouden worden genoemd, organiek
zijn geregeld. De inkomsten en de opleiding bleven
in hoofdzaak dezelfde (o. m. werd bepaald, dat de
studietijd 6 jaar bedraagt, waarvan 2 jaar door te
brengen in China). Voorts werd bepaald dat het aan
tal ambtenaren zooveel mogelijk vijf zou zijn. De in
opleiding zijnde ambtenaren zouden den titel dragen
van „candidaat-ambtenaar voor Cbineesche Zaken”.
Ter verdere uitvoering van dit besluit werd bij Ind.
Stb. 1896 no. 96 (gewijzigd bij Ind. Stb. 1903 no.
135 en 1904 no. 100) Nederlandsch-Indië verdeeld in
vijf ressorten en werd den ambtenaren voor Chineesebe Zaken daarbinnen eene standplaats aangewezen
(Batavia, Soerabaja, Tandjong Pinang, Mcdan en

Makasscrl. Sedert werd kei aantal ambtenaren uit
gebreid tot zeven en de indeeling der ressorten ge
wijzigd : Mcdan verviel als standplaats en als nieuwe
standplaatsen werden aangewezen Pada~ng. Semaning en Pontianak (zie JBijblad.no.. 7666).
__ _
Bij genoemd Slaatsbladnummer van 1896 werd
de werkkring van de ambtenaren voor Cbineesche
zaken in hoofdzaak als volgt omschreven: a. zij die
nen de rechterlijke en administratieve autoriteiten
en colleges rechtstreeks van advies in aangelegen
heden Chineezen betreffende; ook kunnen zij om
trent dergelijke aangelegenheden zelfstandig voor
stellen en vertoogen indienen hetzij aan die autoritei
ten en colleges, het zij aan den departementschef ;b. in 
dien daartoe gewichtige redenen bestaan, verleenen
zij hun dienst tot het doen van schrift cl ij keen mon
delinge vertalingen in het Chinecsck en omgekeerd;
c. zij kunnen hun dienst verleenen op verzoek van
particulieren tegen berekening van salaris. Het tarief
daarvoor werd vastgesteld bij Ind. Stb. 1S96 no. 97.
Hoewel dus in 1895/6 het karakter van adviseur
op den voorgrond is geplaatst en dat van tolk en
translateur weer naar achteren werd geschoven,
heeft ook deze regeling niet voldaan. Als een der
oorzaken, dat het stelsel, om de ambtenaren zon
der eenig onderling verband over den archipel ver
spreide standplaatsen aan te wijzen, niet aan de
verwachting heeft beantwoord, valt te wijzen op de
halfslachtige verhouding, waarin zij tot de Chinccsche bevolking staan, doordien zij met liet eigen
lijk bestuur over de Chineezen geen rechtstrcekscho
bemoeienis hebben. Eene betere en vooral meer
stelselmatige behandeling der Cbineesche aangele
genheden wordt — vooral ook in verband met de in
de laatste jaren meer en meer tot uiting gekomen
sociale en politieke strevingen onderdo Chineescho
bevolkingsgroep in Indië — verwacht van een to
Batavia te vestigen „kantoor voor Chinccschc Za
ken”, als een centraal punt van voorlichting dat
het geheel kan overzien, slaande onder het Departe
ment van Binnenlandsch Bestuur (in 1913 is deze
diensttak van het Departement van Justitie naar
dat van Binnenlandse!) Bestuur overgebracht ) en
bestaande uit een adviseur, tevens hoofd van don
dienst, ambtenaren voor Cbineesche Zaken volgens
een telken jare bij de begrooting te regelen aantal
en het noodigo kantoor- en verder ondergeschikt
personeel. Tot zoodanige organisatie is overgegaan
bij het Reglement vastgesteld bij Ind. Stb. 1916 no.
377, nadat de eerste drie artikelen van het meerge
noemd besluit van 1895 waren ingetrokken. De
werkkring van het kantoor zal omvatten in den
ruimstenzin alle aangelegenheden, welke de Chinee
st en in N.I. betreffen of waarbij dezen betrokken zijn.
De bezoldiging van den chef van den dienst zal
bedragen /10C0-/1J00 ’smaands, die van de amb
tenaren van /3C0-/900.
De beloon in gen, welke de ambtenaren voor Chineesche Zaken voor werkzaamheden aan particulicren in rekening mogen brengen, zullen in den ver
volge ten bate van den lande komen; bij Ind. Stb.
1916 no. 378 is een nieuw tarief vaslgesleld.
Het ligt in de bedoeling nieuwe opleidingsregelen
voor de ambtenaren voor Cbineesche zaken in het
leven te roepent/y f .‘ ‘.
CHINEESCHE ZEEl Het Z.lijk gedeelte der eig enlijke Cbineesche zee, tusschen Malaka en den Riouwen Lingga-archipel, Ban ka en Billiton met omliggen
de einden en Bornoo, staat door straat Banka, do
Gasparstraten en st raat Karimata in verbinding met
do Java-zeo.
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CHINEESCHE ZEE.
Tusschen Malaka en Box-nco liggen de meer dan
300 groot.ere en kleinere Toedjoek-eilandon, van
welke de drie hoofdgroepen zijn de Tambelan-,
Anambas- en Natocna-eilanden. Bij deze eilanden
en beN. Banka en Billiton liggen talloozc riffen en
klippen, welke laatste liet. aandoen van de goed
verlichte straten Gaspar en Karimata bemoeilijken.
Door de eerste loopt de weg naar straat Soenda en
West-Java, door de tweede die naar O.hjkcr ge
legen plaatsen van den Archipel.
Het Z.lijk gedeelte van de Chineesche zee heeft
slechts geringe diepte en behoort, met de Java-zee,
tot verreweg de ondiepste van den Archipel'.diepten
beneden 50 M. zijn regel, die boven 75 M. uitzonde
ring. De groote rivieren van Borneo voeren belang
rijke hoeveelheden vaste stoffen naar zee, welke
langs de Westkust een breede modderbank en.
aan don mond der rivieren zelve, ondiepe drempels
vormen; de bodem der zee bestaat uit modder en
zand, waarboven de uit steenen en koraal bestaande
gevaren uitstéken. Onder dezen zijn er enkele, o.a.
op de N.O.kust van Banka, ware pilaaiTotsen, we
gens hun zeer gering oppervlak en de bijzonder steile
kanten. Nabij Billiton treft men groote zandvlakten
aan, waarop steenen en rotsen verspreid liggen.
BoN. den evenaar heeft men een Zuidmoesson
van Mei t/m September en een Noordmocsson van
December t/m Maart. Do laatste duurt het kortst,
maar is verreweg de krachtigste en meest geregeld
doorstaande. De wind gaat feitelijk het gehecle jaar
door met zon rond, van NNW. in Februari tot NNO.
en NO. in Maart en April, tot ZZO. en Zuid in do
volgende (i maanden, tot ZW. in October, NW. in
November on N.-in December en Januari. De overgang van Noord- in Zuidmoesson heeft veel vlugger
plaats dan omgekeerd. Eei'slgenoemde kentering
valt in April en duurt ongeveer 14 dagen; de ovorgang
van Zuid- in Noordmocsson daarentegen duurt twee
maanden, October en November.
In April waait de wind uit verschillende richtingen
doch heeft doNO.wind de overhand;in Mei zijn dit dc
ZZO.lijke winden en in do tweede helft dezer maand
is de Zuidmoesson ingotreden. Deze staat vrij gere
geld door, het meest geregeld in September en beroikt zijn grootste kracht in Juli, Augustus en Sep
tember. Gedurende October on November waait het,
bij weinig afnemende kracht, uit elke richting, in do
laatste maand begint evenwel dc NW.lijke wind do
overhand te krijgen. De volle Noordmocsson is door
in December en waait dan vrij geregeld mot krachtigen wind, in Januari en Februari zelfs zeer geregeld
on in de laatste maand zóó krachtig, als alleen voor
komt in don Z.O.moesson in de Banda- en Arafoerazec. In Maart neemt de windkracht snel af en bereikt
een minimum; hoewel andere richtingen ook voor
komen, is de richting vrij geregeld NNO.
BeZ. den evenaar worden dc ovcrhcei-schendo
windrichtingen, medegaande met het beloop van
den wal, boW. het Noorden en beO. het Zuiden; in do
Gaspar- on Karimata straten, mede onder den in
vloed van do Javazee, ombuigende tot NW. en ZO.
Bcido moessons staan geiegelder door dan beN.
den evenaar, do rondloopcnde beweging met zon
komt niet meer zoo uit on de Aprilkontering valt
vroeger, naarmate men om de Zuid komt.
Tusschen don evenaar en de straten blijft do wind
m April matig krachtig en beginnen Z.lijko winden
meer voor te komen;in do straten vindt men in dio
maanden veel stilten en ZZW.lijkc winden, maar in
Straat Karimata moet men dan en in Mei, zoolang
de moesson nog niet mot kracht doorstaat, verdacht
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zijn op de bekend hevige buien. Eerst in Mei is, zoo
wel beN.als in do straten, deZO.moesson ingetreden;
beN. dc straten is dc richting constant ZZO, in deze
ZZO.-OZO. en in Augustus staat dc moesson met
den grootst en kracht door. In October en November
duurt de kentering minder lang dan beN. den even
aar; in eerstgenoemde maand hebben ZZO. winden
nog flink de overhand, in November reeds de W.lijlce.
Onweersbuien met regen en harde buien uit het
W. komon dan echter ook voor, afgewisseld door
stilte en fi-aai weder gedurende meerdere achter
eenvolgende dagen. Dikwijls gaan de regenbuien,
die elkander al sneller en sneller opvoigen naarmate
de Wcstmocson nadert, gepaard met hevige windstooten; vooral buien uit liet N.W. met een dikke,
loodblauwe lucht aan de kim vallen veelal plotse
ling in en veroorzaken een hoogo, aanschietende
zee.
DeNVV. moesson staat tusschen den evenaar en de
straten geregelder en krachtiger door dan daar
beN. en in de straten, in December uit het N.W.
in Januari zeer geregeld uit het NNW. en in Fe
bruari uit het N. In de straten neemt de wind niet
zoo tcc en wordt niet krachtiger dan in deix ZO.
xxiocsson; het waait het hardst ixx December en het
meest geregeld in Januari. In Maart waaien beZ. den
evenaar nog vrij geregeld N.lijko winden en met meer
kracht dan daar beN.; in de straten staat dan do
N.W. wind nog geregeld en matig krachtig door.
Land- en zeewind zijn over het geheel weinig
merkbaar, tenzij dichif mder den wal. Ter hoogte
van Singkawang zijn
W.lijkc wind van Januari
t/m Maart en de, in dc ovei’igo maanden overheerschende, Z.lijkc wind overdag W.lijk als zeewind
eix ’s nachts O.lijk als landwind. Een heldere hemel
en mooi weer zijn in liet gcheole gebied uitzondering,
gewoonlijk is do lucht in beide moessons bedekt,
liet meest in den West moesson. BeZ. den evenaar is
dc bewolking in den ZO. moesson evenwel minder
dan daar beN.
Bepaalde droge en natte tijden zijn er niet; het re
gent in den ZO. moesson wol veel minder hard en
korter dan in den NW. moesson, maar het aantal
regendagen is toch nog groot. De verschillen tusschen
de maanden van mecstcn en minsten neerslag zijn
in zee het geringst beN. den evenaar on nemen toe
naarmate men om de Z. konxt. Zware buien, dik
wijls met veel regen, komen gewoonlijk alleen voor
in November en December; in straat Karimata kan
het dan dikwijls dagen achtereen, met dik en regonachtig weder, stijf uit hot NW. waaien. In Januari
heeft men hier daarentegen meestal fraai weer, dagen
achtereen kan het dan met matig doorstaanden wind
uit het N. en NW. waaien, sonxs aan wakkerende tot
gereefde koelte, maar nagenoeg immer met droog
en vast weer. Als de wind flauw wordt, brengt een
onweei'sbui van den wal soms eenige dagen ongesta
dig weer, doch daarna waait het opnieuw overheerschend uit het N.W.
Onwedoi’s komen in het geheelo gebied veelvuldig
voor, meer dan elders in den Archipel, hoofdzakelijk
in den ZO. moesson. Deze moesson kenmerkt zich
door heiige luchten en nevel nabij den horizon. Do
bovenlucht is gewoonlijk tamelijk helder maar do
hoogste toppen der Karimata-eilandon zijn nagenoeg
voortdurend in witto novelwolken gehuld en het lage
land, lichtgrijs van kleurmet onbestemde omtvekken,
is eei-st op korten afstand zichtbaar. Do waterspiegel
neemt, door roflectie, alsdan ecu lichtblauwe niolkkleur aan. Het wordt hoiiger als do wind in Kracht
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toeneemt; bij afnemende koelt c of na een onweersbui
klaart de atmosfeer soms eensklaps op. De bewoners
van West-Bomeo en Karimata noemen deze weersge
steldheid „tongara poetih”. In den NW. moesson,
vooral als de wind zeer N.lijk is, komt deze eigen
aardige nevelachtige atmosfeer ook voor, maar niet
in die mate en zoo veelvuldig als in den ZO. moes
son.
In zee en beN. de straten staat het gehcelc jaar
door wat deining en veel zee als wind en stroom te
gen elkaar inloopen, vooral in den NW. moesson en
hel meest in December. Tegen en tijdens de ken
tering is de zee meest kalm.
De vertikale waterbeweging loopt sterk uiteen,
zoowel wat bedrag als karakter aangaat. Bij deN.lijkste N. Natoena-eiianden is deze zoo goed als zuiver
enkeldaagsch cn bedraagt de i-ijzing 1 M. tot enkele
d.M.; naarmate men om de Zuid komt wordt deze
gemengd, met steeds meer ovex-beex-schend dubbcl_ -r'-tTaagsch karakter en toenemende rijzing./Deze overgang van karakter heeft plaats in het jZ. gedeelte
.q ^0'der Zuid Natoena-eiianden. Bij hoek Datoe wordt
het getij het belangrijkst; de grootste rijzing bedi-aagt daar 3 3VL, de kleinste ruim 1M. Daarna neemt
het getij snel in belangrijkheid af en treedt het dubbeldaagsch karakter weder minde)’ naar voren. Te
Pemangkat bedraagt de grootste rijzing ruim 1 M.,
de kieinste enkele d.M. en beZ. die plaats krijgt
het getij, met toenemend verval weer een óéndaagsch karakter. Aan den mond van de kleine Kapoeasrivier bedraagt de rijzing van ruim 2 M. tot
eenige d.M Ver in zee wordt het getij, wanneer
men om de Z. komt, wel gemengd, maar blijft het
ééndaagsche karakter sterk overheerschend; bij de
Tambelan. eil. bedraagt de grootste rijzing ruim
1 M.
Van den Malakawal is weinig bekend. In de
Anam bas-eilanden Ls het geljj gemengd met ovex-wegend dubbeldaagsch karakter en bedraagt de
rijzing ruim 2 tot 1 M.; te Singapore is het gel xj
sterk overwegend dubbeldaagsch en loopt de rijzing
uiteen van ruim 3 M tot 0,5 M. — Zie Zeemansgidsdeel III en voor natuurkundige gesteldheid het ar
tikel ZEE.
CHINEEZEN. Onder dezen naam vei-staat men in
onze koloniën zoowel de volbloed Chineczen, in
China geboren, die als emigranten in Ned. Indië
zijn gekomen, als dc in Ned. Indië geboren, al dan
niet met inlandsch bloed vermengde afstammelin
gen daarvan. Dc eersten woxden gewoonlijk „sinkh'ehs” (lett. „nieuwe gasten”) meestal geschreven
„tinktlui”, de tweeden „peranakans ’ genoemd. Bei
de gj’oepen worden in China, ook van regeei’ingswege samengevaf onder de moderne benaming:
„hoa k'iao”, letterlijk zooveel beteekenend als:
„Bloemrijken, d. w. z. Chineczen, die tijdelijk ergens
(als b.v. in een logement) verblijven”. De moderne
benaming van „Chineezen”, die thans algemeen bij
dit volk ingang heeft gevonden, is „Tionrj Jfoa”
(lett: Bloemrijken van het Midden(i-ijk)).
Op Java_zijn de „peranakans” verreweg het talrijkste, op dc Buiten bezittingen de „sin-kli’ehs.
Hoewel het in de laatste jaxen wel iels veelvuldiger
is vóórgekomen, verlaten de Cliineesche vrouwen der
naar Indië komende emigranten zelden China, en
de „peranakans”, op zeer weinige uitzondciingen
na, zijn dan ook geboren óf uit zuiver inlandsche
vrouwen, óf, veel vaker, uit viouwen van gemengd
chincesch en inlandsch bloed. De „sin-kh’eh” is over
het algemeen fysiek krachtiger dan de „peranakan”.
Waar zwaar werk moet worden verricht, treft men

dan ook veelal den sin-kh’ch aan. De koelies in do
tabakstuinen van Sumatra’s Oostkust, die in de tinexploitatics van Banka en Billiton, waar zij het tin
graven en uitsmelten, die in de gambir en pepertui
nen van Riouw en Wesl-Borneo, enz. enz. bestaan
zoo goed als uitsluitend uit „sin-kh’elxs”.
De hoofdaanleiding tot de emigratie is geweest, en
is ook nog steeds, dein China heerschende armoede,
die samenhing met de onveiligheid aldaar van ka
pitaalbezit, en ook met de daarmede in verband
staande onmogelijkheid om op cenigszins uitgebreiden voet ondernemingen van industrieelen aard
te exploiteeren. Het aanbod van werk overtreft
in hooge mate de vraag, zoodat de arbeidsloonen zeer
laag zijn. De kolossale vruchtbaarheid van het chineeschc volk — niet getemperd door wcstersche
malthusianistische opvattingen — komt hierbij ook
als een factor, hoewel overbevolking in de provin
cies, vanwaar de emigranten naar onze koloniën
komen, niet bestaat.
De emigranten, naar Ned. Indië trekkend, behooren uit den aard der zaak tot de paupers der
allerlaagste klassen. De arbeidsloonen in de overzeesche gewesten, in vergelijking met die in China
zeer hoog, lokken elk jaar duizenden dier emigran
ten. De meesten daarvan komen enkel met hot
tl oei, eenig spaargeld te verzamelen en daarmede
weer naar hun vaderland terug te koeren. Behalve de
armoede en de lage arbeidsloonen is ook de belrekkelijke onvruchtbaarheid van de zuidelijke chincesche provinciën. — Fuhkien (Hokkien) en Kwangtung (Eur. uitspraak: Canton) —een oorzaak dor
emigratie. Reeds van af de 8e en 9e eeuw daleeren
de sporen, die geschiedvoischers vonden van emi
granten uit China in Java. De eerste dier emigranten
waren stellig afkomstig uit het departement Chang
Chow (Hokkien-uitspraak: Tsiang Tsioe) der pro
vincie Fuhkien, want lot op heden toe vertoont de
taal der „peranakans” op Java al de kenteokenen van
het dialect der taal uit dat departement. Tegen woordig strekt zich het emigraliegebied veel verder
Noordelijker uit. De uitbreiding van het stoom
vaart verkeer, de toeneming van de vraag naar ar
beidskrachten, en de grootere ontwikkeling van den
handel in de ovcrzeesche gewesten, veroorzaakten
vanzelf de grootere uitzetting van het emigratiegebied.
VeiTCweg het grootste deel der „peranakans” op
Java beslaat uit Fuhkien-chincezon, en ook in den
Riouw-Linga archipel en de meeste handelsplaatsen
van beleckenis op de Buitenbezittingen (niet alle,
b.v. niet Bontianak) zijn zij groot er in aantal dan
hun rasgenooton uil andere streken van China. - Onder deze laat sten zijn hef voornaamste element
de Hakka’s of „Kh’chs”, hoofdzakelijk afkomstig
uit het departement Kia Ving, in 'l noorden der
Canton-provincies, maar ook uit de noordelijk daar
aan grenzende departementen Ting Chow en Locng
Ven, die echter lot hel zuidwestelijk deel der Fuh
kien provincie behooren. De Hakka’s emigreeren
vooral naai’ de Westerafdeeling van Borneo, naar
Deli, Banka en Billiton. In de laatste jaren is hoe
langer hoe meer de emigratie van Hakka’s, en ook
van Chineczen uit verschillende departementen der
Canton-provincie naar Java toegonomen, waar ze
als smeden, timmerlieden, meubelmakers enz. als
werklieden bij bazen in dienst treden. Ten onrechte
worden deze elementen steeds als „Macaoens” aangeduid, daar er slechts een kleine minderheid Chi
neczen uit Macao onder is. Het zijn deze, nogal eens
onrustige elementen, die wel eens aanleiding tot
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CHINEEZEN.
z.g. „relletjes” hebben gegeven. Dikwijls ontston
den deze door misverstand, daar er op Java geen
Chincesche hoofden waren van hun landaard, die
hun taal verstonden, en die dus in direct contact met
hen konden komen, terwijl ook dikwijls de rijke „peranakan” Chincesche officieren de proletarische
koelies, uit andere departementen en provincies
dan die van hun eigen afkomst, met zekere min
achting beschouwen.
Alle verschillende Chincesche landaarden opnoe
men zou hier te ver voeren. Vermelden wij dus nog
enkel de emigranten uit het departement Chao
Chow (of: TioTsioe) en de westelijk daarvan liggende
kustdistricten Hai Fungen Luh-Fung, in onze „kolo
niën veelal bekend als „Tio Tsioe”, ook wel als Swatow-Chincezen. Zij worden ook wel Hok-Lo’s ge
naamd, een naam, die duidt op hun verwantschap
met de Chincezcn uit Hokkien (Fuhkien), legen wier
provincie hun departement aangrenst. Vooral in de
Westcr-afdceling van Bomeo zijn deze Hok-Lo’s
zeer sterk vertegenwoordigd, ook in de tabakscul
tuur van Deli zijn zij talrijk als arbeiders te vinden,
en zij vormen een gewichtig clement der koelies in
Banka en Billiton.
Handel was voor de Chineczen in onze koloniën
steeds het hoofdmiddel van bestaan. Met de Arabie
ren zijn zij de onmisbare tusschcnhandelaars, die do
goederen, door den Europeeschcn groothandel geïm
porteerd, bij de inlandsche bevolking slijten. De han
del in lijnwaden is wel de voornaamste hiervan. Ge
deeltelijk geschiedt die détail-verkoop door reizende
marskramers („klontongs”), die tot in de meest
afgelegen dorpen den inlander weten te bereiken.
Door dien Chinecschen tusschenhandel zijn steeds
aanzienlijke kapitalen verdiend. In verschillende
havenplaatsen bestaat ook een belangrijke handel
op China, Singapore en Achter-Indië.
Vroeger, toen de pachten nog overal bestonden,
waren het vooral do Chineczen, die optraden als
pachters van hef recht tot verkoop van opium in
het klein, van het recht lot het houden van pand
huizen, van dobbelt afeis, enz. enz. Hiervoor waren
zij niet alleen aangewezen door kapitaal, maar
ook door hun groot organisatio-vermogen, dat de
inlander miste. Groot kapitaal heeft ook menigen
Chinees in staat gesteld om zich, alleen, of in compagnon-schap met anderen, grondeigendom te ver
werven. Part iculiere landerijen van Chineczen vindt
men vooral in de residentie Batavia, in de Omme
landen, Tangerang en Meester Cörnélis; ookcxploiteeren op vele plaatsen van Java met goed gevolg
Ohineozen cenige hun toebehoorondc suikerfabrieken.
Als aannemers van groote levcrancics hebben
Chincezcn zich in onze koloniën ook steeds onder
scheiden.
Ondanks het feit, dat de Chincesche peranakanbevolking in onze koloniën, vooral die op Java,
voor ’t grootste deel is voortgokomon uit voor
ouders, die van geslacht tot geslacht inlandsch bloed
in zich opnamen, heeft zij toch haar echt Chinccsche karakter bijna geheel behouden en is zij nooit
in die inlandsche bevolking opgegaan; zij hebben
zich wel met de inlandsche bevolking vermengd
maar niet vereenigd. Nooit is het voorgekomen dat
ecu Chinees op Java met een inlandsche vrouw, als
ware deze een gelijke, die voor hoofd vrouw in aan
merking kon komen, wettig is gehuwd. Op Java
hebben de poranakans ook steeds contracten met
Europeanen vermeden, die een doorloopenden staat
van ondergeschiktheid, verhouding van dienaar tot
meester, medebrengen, zooals b.v. bij huisbedien
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den. In Deli b.v. vindt men chincesche huisbedien
den („bóys^pbij Europeanen, op Java nooit of
hoogst zelden. De Chineczen op Java hebben zich,
wat het sluiten van contracten met Europeanen be
treft, bepaald tot contracten als handelaren en
industricclen. Als een soort „bangsa tengah” hebben
zij zicli op Java, tusschen Europeanen en Inlanders
in, gehandhaafd.
Chineczen zijn alzoo, ondanks al het inlandsche
bloed, waarmede zij zich mengden, steeds Ciiincezen gebleven. Dit komt voornamelijk ook hierdoor
dat de samenhang der Chincesche familie berust op
hetgeen een Amerikaanscho schrijver over China
terecht een „religion of the seed” genoemd heeft.
Is, hetgeen in ’t Chineesch heet de „tsing” (het zaad)
Chineesch, dan is het product daarvan, in welken
schoot ook gevormd, óók Chineesch.
Een van de sterkste karaktertrekken der Chineezen in Ned. Indië is altijd geweest hun eerbiedig
vasthouden aan hun voorvaderlijke godsdienstige
en sociale zeden en gebruiken. Hun familieleven is
daardoor bijna geheel en al het familieleven van
China gebleven.
Wij laten hieronder daarom een kort begrip van
de Chincesche familie, zooals die op godsdienstigwijsgeerige gronden berust, volgen.
Do Orde der Dingen in de menschheid werd door
de groote Chincesche wijsgeeren — o.a. Confucius —
die voor de Chineczen hun sociale- en zedenwetten
hebben vastgesteld, beschouwd als te zijn eene
voortzetting van de gehecle kosmische Orde der
Dingen, en onder de mcnschen werd deze Orde der
Dingen onderhouden door een vast ceremonieel en
decorum („Li” of „Lee”). De voornaamste plicht, vol
gens Confucius, is het onderhouden der z.g. „Vijf Be
trekkingen” („Wu Locn” of „Ngo Loen”), dio van
vorst tot onderdaan, van vader tot zoon, van man tot
vrouw, van ouderen broeder tot jongeren broederen
van vriend tot vriend. Deze betrekkingen, als heilig
beschouwd, ingesteld door goddelijke wet, waren te
beschouwen als een voortzetting der kosmische orde
en de ritueelo of formeele orde, die het gedrag der
mcnschen in dio betrekkingen regelde, de z.g. „Li”,
waaraan een zeer ingewikkeld ceremonieel verbon
den is, beschouwo men vooral niet als conventie
of affectatie, zooals b.v. in ’t Westen overdreven
mode, of beleefdheid; zij werd in China als identiek
met ethica en geloof beschouwd.
Een van do allereerste deugden, het gehcele Chineeschc familieleven doordringend, is de z.g. „Hiao’
of „Hao”, veelal vertaald door „Filial Duty”, ook
wel door Ouderliefde en Liefde voor de Ouders. Men
heeft hier te veel, en zelfs uitsluitend een slaafsche
onderworpenheid van het kind aan de ouders, vooral
den vader, in gezien, maar oorspronkelijk heeft deze
„Hiao” een veel wijdere en diepere strekking.
„Hiao” is stellig wel liefdo on gehoorzaamheid van
kinderen ten opzichte van ouders, maar omvat
tevens een geheel filosofisch systeem, gebaseerd op
de regelende harmoniën der Natuur, op do wederzijdsche plichten tusschen degenen, die, in de hei
lige Orde der Dingen, bovenaan, en degenen, dio
onderaan staan in do wereld. De „Hiao” is, in 't
maatschappelijk loven, wat de orde der hemelscho
bewegingen is ton opzichte van het Heelal.
Volgens don Chineeschon godsdienst, dien men ei
genlijk beterde Chincesche filosofie zou kunnen noe
men, was do Chincesche keizer do Zoon van den
Hemel, d. w. z. door den Hemel, TU’ion (lat er, in meer
concreet begrip, in de plaats gebruikt van hot meer
abstracte Opperwezen, „ShangTi”), in do kosmiseho
31

4S2

-

5
1

=5

I;

I
!

i

j

P
j

i
i

;
:
?!
1
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Orde der Dingen, als onbeperkte heerscher, uit
kracht van hemelsche Wijsheid en Inzicht, over het
Kijk gesteld. De Chineesche staat was weder een
Orde, door den Hemel ingesteld, volgens dezelfde
wetten van orde en regelmaat als die, welke liet
zonnestelsel, en ’t geheele Heelal, zijn baan aange
ven, en de Chineesche familie was weder een staat in
’t klein, waarin die kosmische Orde dus werd voort
gezet. De Chineesche staat en de Chineesche familie
waren dus niet eene menschelijkc instelling, die er
bovendien een godsdienst op na houdt, maar waren
eene inrichting, eene Orde van den godsdienst zclven. De zedenwet, die de cliineesche familie regelde,
was slechts een dóórvloeien, onder de menschheid,
van de kosmische wetten. De familie was de geor
ganiseerde uitdrukking van den staat, de staat de
georganiseerde, stoffelijke uitdrukking, in zicht baren
vorm, van de onzichtbare, geestelijke organisatie van
het Heelal. Daar de familie alzoo de georganiseerde
uitdrukking van den staat was, verwondert het niet,
de keizerlijke macht •— die een goddelijke was —
over het rijk te zien afgespiegeld in de meest abso
lute „patria potestas” in de familie. Het godsdien
stige ideaal is in de inrichting der familie zichtbaar
gemaakt in patriarchale vormen, zoedat de Chineesche familie èn als een sociale en als een religieu
ze instelling te beschouwen is. Het begrip „familie”
weerspiegelde ook de hoogere „creatie”, de onafge
broken vorming en voortbrenging van leven. De
„godsdienst van het zaad” is zóó uitgebreid, dat de
Chinees verwantschap berekent in negen geslach
ten en dat de oudere broeder den zoon van zijn jon
geren broeder als zijn eigen zoon, kan beschouwen
en volle neven (cousins gennains) worden gerekend
broeders te zijn. De „patria potestas” is niet enkel
macht en heerschappij, in China, maar ook ver
antwoordelijkheid. Zóó als de keizer van China te
genover den Hemel verantwoordelijk was voor liet
welzijn van zijn volk, is de vader eener familie ver
antwoordelijk voor dat zijner familie. Het recht van
hcerschen is tegelijk plicht van wijs besturen. De va
der, met zijn onbeperkte „patriapotestas”, is tegelijk
de waker en de hoeder, en is zelfs aan.sprakelijk
voor het gedrag zijner kinderen.
De noodzakelijkheid, het leven altijd door te ver
lengen, gaf aan het huwelijk als heiligste bestemming
het verwekken van zonen. Te sterven zonder een
zoon na te laten is, volgens Chineesche moraal, een
gebrek aan „Hiao” tegenover de voorouders, en
daarom weid voor een man zonder zonen adoptie
van een zoon een plicht, zelfs na zijn dood, door
middel van posthume adoptie door de familieoudsten. Kreeg de wettige (hoofd)vrouw góén of
te weinig zonen, dan werden zonen uit andere (bij)
vrouwen verwekt. De plicht om het heilige leven
voort te zetten in veel zonen heeft het concubinaat
in China niet een zinnelijk motief gegeven, maar
oorspronkelijk een godsdienstig.
De zoons scheidden zich in China niet dan bij
noodzakelijke uitzondering van de familie af, maar
woonden in het patriarchale huis, of daar vlak bij.
Zóó groeide bet gezin tot een clan of „tsu” of „tsok”.
Geheele dorpen zijn in China wel eens door één clan
bewoond. Uit clans of „tsu” zijn in den loop der
tijden stammen, z.g. „tsung”of „tsong” ontstaan, die
zijn ie beschouwen ais een aantal verstrooide clans,
uit éón stamvader ontsproten. Die stammen worden
onderscheiden door speciale namen, z.g. „sing” of
„sèng”, familienamen. Er werd verondersteld dat er
in de grijze oudheid maar honderd van die stammen
waren; ook thans zijn er weinig, slechts enkele hon-

derdtallen. Exogamie is de meest volstrekte huwe
lijkswet. Een vrouw te huwen van dezelfde „sing’4
wordt als bloedschande aangemorkt, daar in dat ge
val man en vrouw dcnzelfdcn stamvader zouden
hebben. Bij adoptie behoort, het te adopteeren kind
van een zelfde „sing” te zijn. De adoptie is enkel
geoorloofd van agnatiseke verwanten, van dcnzelfden familienaam, hoe ver ook verwant.
De betrekking van vrouw tot echtgenoot brengt
mede gehoorzaamheid en onderworpenheid. De
bestemming der vrouw is: zonen voort te brengen, en
eerst als zij aan die bestemming voldaan heeft,
komt zij in cenc familie tot aanzien. Dochters wer
den als minderwaardig beschouwd. Eerst als vrouw,
die kinderen gebaard had,kwam zij tot aanzien, dus
als moeder. De „patria pot eslas” bracht mede, dat de
zoon geen eigendom kon hebben, zoolang de vader
leeft. Zelfs de getrouwde man behoorde met vrouw,
bijvrouwen en kinderen aan zijn vader toe, en zelfs
aan zijn grootvader. De patriarch was de eigenaar
van alles. Wat het familie-eigendom aangaat, het
hoofd-principe van het gansebe erf- en versterfrecht
was: het eigendom moet in de familie blijven; daar
om erfden de zonen, of bij ontstentenis de kleinzonen
enz. maar niet de dochters (behalve in het, wegens
het instituut der adoptie zoo goed als nooit voorko
mende, geval, dat er in ’t geheel geen mannelijke
nakomelingen te vinden waren). Goederen kunnen
nooit, volgens de oude Cbincesche wet, langs den
weg van erflating naar een anderen stam verhui
zen. Wilsbeschikkingen blijven, die wet getrouw,
steeds binnen deze beperking en kunnen nooit goed
naar een anderen stam doen overgaan. De ouderlijke
macht bracht mede, dat niet de zoon zelf, maar zijne
ouders een vrouw voor hem uitkozen. Dit voor
zoover bet huwelijk in China betreft.
De „Hiao” gaat niet enkel op naar de levend*;
voorvaderen, maar ook naar de doode, en zóó komen
wij tot de vereering der doodon in China, die ook in
Ned. Indië steeds in zwang is gebleven. De dooden
zijn in China niet uit de familie verdwenen, inuar
blijven er eeuwig in. Het graf werd gemaakt tob
een „homo”, en zooveel mogolijk een paleis voor
den geest van den afgestorvene. Daarom was het
ergste, wat een Chinees kon overkomen, het sterven
zonder zonen, die hem een graf schenken en dit on
derhouden. Het is een heel gewoon verschijnsel, dat
zonen hun vader tijdens zijn leven een doodkist ca
deau doen. 'Het graf is niet een ding van verschrik
king, maar als een uitbreiding van het familie
„home”.
In de z.g. „Voorvaderlijke Hal”, waar de z.g.
„zieletablelten” der voorvaderen staan (tabletten,
waarin iets van de ziel der dooden wordt veronder
steld te blijven wonen), op hot groot o familie-allaar,
is als ’t ware liet centrum der geheele familie, zonder
onderscheid van rang en stand. De aanbidding en
offering voor hetfamilie-altaar is ’t symbool van den
eerbied voor huiselijk geluk, reinheid van huwelijk,
en tradities van plicht en liefde. Die „Voorvaderlijke
Hal” is het familieheiligdom, waar de jeugd het
toeken van mannelijkheid krijgt, waar huwelijken en
geboorten worden aangekondigd, enz., kortom, er
gebeurt niets gewichtigs in do familie builen de
voorvaderen om. De voorvaderlijke ritus is als
’t ware eene voortzetting van den familie-ritus,
van het stoffelijke gebied in het ongeziene.
Het ingewikkelde ceremonieel,dal de z.g. „ Ei” me
debrengt, bij gelegenheid van huwelijken, begrafc-'
nissen, voorvaderen-dienst, enz. enz. zou eene te
uitvoerige beschrijving in deze kolommen vergen!
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Tot voor enkele jaren hebben de Chineezen in Ned.
Indiö angstvallig dit ceremonieel van hun voor
vaderen in acht genomen.
Ook de verbasterde godsdienst-vormen, in China
ontstaan door eene zonderlinge ontaarding van het oorspronkelijke Boeddhisme, en de filosofie
van den wijsgeer Lao Tsz”, vermengd met eene
wijsbegeerte, die de vereering van het Godsbegrip
Tao ten grondslag had, en die van duizenden jaren
her dateert, zijn in Ned. Indiö onder de Chineezen
bewaard gebleven. De vele tempels met goden
beelden, waarvoor geofferd wordt, zijn hier de
bewijzen van. De voornaamste beelden, die in deze
tempels tronen, zijn die der locale góden van den
grond, die de bevolking daarvan heeten te bescher
men, dat van den god van den oorlog, die tevens
die van den koophandel is, Kwan Ti, en dat
van de Bcddhisattwa Kwan Yin, de Godin der
Barmhartigheid en der Genade.
Wat de regeeiing van China aangaat, dezo heeft,
tot voor enkele jaren, berust op het principe dat aan
den Keizer, den Zoon des Hemels, alles onderden
Hemel toebehoorde, en dat de Keizer, het hoofd,
de Vader van de groote familie die de Staat is,
met de wetten, die zijne Wijsheid goedvond uit te
vaardigen, dien staat regeerde, met onbeperkte „patria potestas”, om zoo te zeggen, over do kinderen,
die zijn volk uitmaakten.
Hierboven zijn in breede trekken aangegeven de
begrippen omtrent staats- en familic-inrichting,
hecrschend in China, van welk land de in onze ko
loniën aanwezige Chineezen, hetzij tijdelijk of blij
vend, direct dan wel indirect, door emigratie, af
komstig zijn .Al deze opgenoemde zeden, toestan
den en gebruiken, waaraan vroeger hardnekkig
werd vastgehouden, zijn in do laatste 10 a 15 jaren
echter aanmerkelijk gewijzigd of geheel over boord
geworpen. Onder den invloed van de groctc herle
ving in het geheele Oosten is er in de laatste 10 a 15
jaren zeer veel in China gebeurd, dat geheel andere
opvattingen en begrippen onder de Chineezen heeft
gekweekt dan de hierboven eenigszins in den
breede omschrevenc, en de reactie hiervan onder de
Chineezen in onze koloniën is niet uit gebleven. Wij
noemen onder die veranderingen slechts: de toeken
ning van kiesrecht (voor zoover toegekend, eerst
voor verkiezingen voorde z.g. Provinciale Raden, en
later zelfs voor een Parlement) niet aan ’t hoofd
der familie, maar aan het individu, de algemeen op
komende) neiging van zoons om zich onafhankelijk
van den vader te maken, de invoering van op modornen, Europceschen leest geschoeid onderwijs,
dat zich ook tot meisjes uitstrekt, de uitzending
van Chineesehe studenten nanv Japan, Amerika en
Europa, die moderne ideeën van daar terugbrach
ten, de beweging om de huwolijksregclcn in dien
zin te veranderen, dat persoonlijke keus mogelijk
wordt, enz. enz. Gewezen zij ook nog op de in 1911
uitgebroken revolutie in China en de in 1912 gevolg
de vestiging der Chineesehe republiek.
Met deze groote opleving en verandering in China
ging, van af 1900, samen een reeks veranderingen
in onze koloniën, die de positie der Chineezen aldaar
aanmerkelijk moesten wijzigen. Er werd besloten
tot afschaffing van opiumpacht en pandhuispacht,
er werden landbouw-crcdietbanken opgericht, er
worden proeven genomen met opium- on pandhuis-regie, er werd besloten, do slachtpacht af te
schaffen, en over de afschaffing der dobbelpacht
word gedacht. Naarmate al dezo hervormingen
voortgang hadden — en vooral mot dc opiumregio
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is dit vlug gegaan — verloren de Chineezen den grooten invloed, dien zij als pachters van het gouverne
ment hadden en die hen als ’t ware met een zekeremacht bekleedde. Hierdoor kwamen ook opeens
kapitalen vrij, waarvoor de Chineesehe kapitalist
niet zoo spoedig weer belegging vond, terwijl hem
de routine en practijk ontbraken om ze direct irs
cultuur- of handelmaatschappijen te steken.
Het toentertijd vigeerende passenstelsel belem
merde de beweging der Chineezen en dus ook hun
concurrentie met de andere’rassen.
Het merkwaardige verschijnsel heeft zich teen
voorgedaan, dat de herleving en hervorming van
China zélf een zoo sterke reactie had op de Chinee
zen in onze koloniën —zoowel sinkh’ehs als peranakans — dat deze zich opeens één met China begon
nen te voelen en er een nationaal bewustzijn onder
hen ontwaakte.
Vroeger voelde de Chinees enkel een band met het
dorp of de stad, hoogstens het district van zijn vade
ren, maar niet met het rijk Cliina als één geheel.Thans
begonnen de Chineezen in onze koloniën zich één
te voelen met het geheele Chineesehe vader-of moe
derland, en China van zijn kant begon alles in ’t
werk te stellen om dien band, die eeuwen lang
niet bestaan had of althans zeer los was geweest,
nauwer toe te halen.
Onder den invloed van die opleving in China, en
van Chineesehe hervormers uit China, die de Chi
neezen in onzo koloniën bezochten en hun de mo
derne ideeën verkondigden, begon het Chineesehe
element in Ned. Indië opeens tot het besef te komen
van de mindere sociale- en rechtspositie, waarin
het verkeerde, maar waarover het vroeger niet,
of zeer zwak, geklaagd had. Het voorbeeld van Ja
pan, dat zich als golijkwaardig aan een groot e Europeesche mogendheid had opgewerkt, en dat
met vrucht van de Ncderlandsche Rcgeering had
geëischt dat Japanners in onze koloniën op gelijken
voet met Europeanen zouden worden behandeld,
droeg hier niet weinig toe bij.
Do onder de Chineezen opkomende grieven, dio
zij toen begonnen te gevoelen en te uiten, kunnen tot
de volgende drie categoriën worden teruggebracht:
I. Onvoldoende voorziening van gouvernementswegc in voor Chineezen bruikbaar en nuttig onderwijs.
H. Een rechtstoestand, die ook de meer gegoeden
en beschaafden aan gelijkstelling met inlanders
onderwerpt waar het do strafwet betreft, terwijl
Europeanen en Japanners (ook van het rninsto
allooi) het voorrecht hebben, voor den Europecschen rechter te worden getrokken die, vooral ten
aanzien der instructie en vrijheidsberooving, grooter
waarborgen biedt tegen onbekwaamheid en wille
keur.
III. Belemmering hunner vrijheid van beweging
door het passen- en wijkenstelsel, terwijl dit regime
het karakter draagt van een cxceptioncelcn maat
regel, die andero categoriën der bevolking ongemoeid
laat, maar ook den meest ontwikkelden Chinees
gelijkstelt met gevaarlijke of althans verdachte
sujetten.
IV. Hot belastingstelsel, dat op Chineezen veel
zwaarder drukt dan op Europeanen.
Voor het onderwijs van liet Chineesehe kind werd
vroeger n.1. niets gedaan. De term „inlandsche be
volking” in Art. 128 van hot Regcevings reglement,
dat den Gouverneur-Generaal opdraagt voor het
oprichten van scholen der inlandsche bevolking to
zorgen, werd geacht niet de met haar gelijkgestelde
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Pu) interesseerde zich voor deze scholen, en zond
Chineesche bevolking te omvatten. Het onderwijs
meermalen commissarissen uit om er over te rapporop inlandschc scholen was voor Chineesche kinderen
teeren. Door den onderkoning van de Cantonproslechts bereikbaar „als de ruimte liet toeliet”. Op
vincies werd zelfs een Inspecteur gezonden.
de Europeesche lagere school werd een Chinecsch
Aan de meeste dier scholen is ook een cursus in de
kind slechts dan toegclaten, als het de NederlandEngelsclie taal verbonden, aan enkelen slechts een
sche taal voldoende verstond, en als liet een ver
in het Nederlandsch. Het onderwijs, hoewel be
hoogd schoolgeld betaalde, en het werd dan nog
langrijk beter dan dat op de vroegere primitieve
geweigerd ais zijn toelating ten gevolge kon hebben,
scholen in China, is toch nog altijd veel minder in
dat wegens overbevolking Europeesche kinderen
waarde dan dat op de Nederlandsche lagere scholen.
zouden moeten worden afgewezen.
Het gewicht ligt daarom nog altijd meer in het natiEen der allercex-stc maatregelen van de Chineezen,
onaal-Chineesche karakter dan in het onderwijs zelf.
die naar hervorming en meerderwaardigheid streef
Volgens de laatst verschenen statistiek, waren
den en die den stoot gaven tot wat later algemeen
er 442 dezer particuliere Chin. scholen in N. I.,
„de Jong-Chinecsche Beweging” in onze koloniën
met 19636 leerlingen en 858, meest uit China ge
is genoemd, was het oprichten van particuliere
komen, onderwijzers. Alle schoolvereenigingen heb
Chineesche lagere scholen, naar het moderne model,
ben zich tot één algemeenen bond vereenigd. Het
zooals die in China in den laatsten tijd waren opge
doel van ’t onderwijs is niet alleen om de leerlingen
richt. Dit model was van Japan overgenomen, maar
voor verdere opleiding in N. I. geschikt te maken,
aangepast aan het Chineesche kind en zijn ontwik
maar ook om hun den weg tc wijzen naar eene carrière
keling. Japan had alweer het moderne Europeesche
lagere onderwijs als model genomeu, maar geadap in China.
In het jaar 1901 werden in Ned.-Indië door de
teerd aan Japanschc behoeften.
Chineezen z.g. Chineesche Handelsvereenigingen,
Er werden, eerst hier en daar, later over geheel
„Siang Hwee” of „Siang Boe” geheeten, opgericht
Java en de Buitenbezittingen, schoolvereenigingen
overeenkomende met dergelijke vereenigingon in
opgericht — de eerste in 1900 te Batavia —, meestal
China, die aldaar onder het Ministerie van Handel
„Tiong Hwa Hwee Kwan” genaamd —die, uit eigen
ressorteeren. De statuten dezer vereenigingon vindt
middelen, bijdragen en contributies, particuliere Chimen in de Indische Staatsbladen van 1907 en vol
ncesche scholen oprichtten. Deze scholen, die op haar
gende jaren, daar deze vereenigingon Couvcrneprogramma de vakken der openbare lagere school
mentcele goedkeuring op hun statuten aan vroegen
hadden, met leerboeken naar Japanseh-Europceseh
en verkregen. Behalve de betrachting en bevorde
model, waren ook voor meisjes toegankelijk. Ter
ring der in hare statuten omschreven handelsbe
wijl vroeger, door peranakans althans, het Chinecsch
langen, hielden deze vereenigingon zich ook druk
weinig of slecht beoefend werd, en dan enkel maar
bezig mot het bespreken van en ijveren voor de
het locale dialect van de plaats der afstamming,
voorziening in de hiervoren opgenoemde vier grie
werd op die scholen gedoceerd en les gegeven in het
ven. De Chineesche regecring toonde meermalen
z.g. Mandarijn-Chineescli”, *) lotnutoe de offihare belangstelling in deze handelsvereenigingen
cieele taal der ambtenaren en geleerden, maar dat
door commissarissen uit te zenden, nu en dan met
in het Zuiden van China, waar onze Chineesche
een klein eskader van oorlogschepen, om een rap
kolonisten vandaan komen, niet werd gesproken of
port uit te brengen over den toestand van den Chiverstaan door het gewone volk. Dit Mandarijnneeschen handel in onze koloniën en over de omstan
Ghineesch, thans „Taal van het Kijk” genoemd, is
digheden, waaronder hij wordt uitgeoefend. T-;
namelijk het ideale universeele voertuig geworden
constateeren valt, dat langzamerhand de Chineesche
voor geheel China, dat men zich voorst cl t over geheel
bevolking meer steun is gaan zoeken bij en meer is
China in te voeren, ten einde het grootc Chineesche
volk—waarvan de onderdeden tol nu toe door locale
gaan opzien tot de besturen dezer „Siang Hweo’s”
dialecten voor elkaar onverstaanbaar waren dus aan
dan tot de door de liegeering over haar aangestolde
elkaar vreemd —zich één te doen voelen. De nieuwe
Chineesche hoofden. Het aanzien dier hoofden, en
„Taal van het Rijk” werd dus als het ware een sym ook de ambitie om tot dit ambt te worden benoemd,
bool van pan-China. En het merkwaardige feit doet
zijn gedaald, naarmate de invloed der „Siang Hwee”
zich thans in onze koloniën voor dat de Chineesche
toenam. Cenoemd mogen hier ook worden andere
jeugd daar deze taal leert, die hun ouders niet ver
vereenigingon, on wel van de uiterste ultra-modome
staan. Er werden echter ook overal cursussen in het
richting, van do Chineezengroepon, die zich hot
allermeeste van het oude afkoeren, en de moderne
mandarijn-Chineesch voor volwassenen geopend, en
deze cursussen, ’s avonds gehouden om kooplieden
begrippen tot in hun alleruiterste consequentie
in hun vrije uren na den handel gelegenheid te bie
willen doorzetten, n.J. de zoogenaamde „Soo Po
den, zijn somtijds zeer druk bezocht.
Sia” (lett. Boeken en Couranten Clubs). Doze
Binnen enkele jaren verrezen deze „Tiong Hwa
„Soe Po Sia” clubs telden onder hare leden de uiter
Hwee Kwan” scholen over den gansehen Archipel,
ste revolutionaire elementen, die in onze koloniën
en telden weldra duizenden leerlingen en honderden
geageerd hebben door propaganda te maken on
onderwijzers. Deze onderwijzem, allen uit China, en
gelden in te zamelen tijdens de Chineesche revolutie
van wie een deel in Japan, enkelen zelfs in Ameri in 1911—1912 ten bate dor republikeinen. Hierdoor
ka, gestudeerd hadden, vormden een nieuw ele
ontstond nu en dan hier en daar spanning tusschcn
ment, dat tot de verspreiding der moderne ideeën
de ullra-modcmc „Soe Po Sia” clubs en de in ze
veel bijdroeg.
keren zin meer conservatieve „Siang Hwee” Han
Het Chineesche Ministerie van Onderwijs (Hsuëh
dels-vereenigingen, totdat op het laatst ook do
Handelsvereenigingen de revolutie steunden. Milli*)
Chineesche woorden in dit artikel zijn
oenen zijn uit Indië in 1911—’12 als steun voor de
volgens de uitspraak in dit officieele Chineescli
revolutie naar China gezonden. Hier en daar —- dit
Hokkien cT U|'S^aa^ ‘n
°P da va gesproken
verschilt al naar de locale toestanden —isde „Soo Po
staat er tusschen haakjes
Sia”, die meestal meer Sin-kh’ehs onder haar leden
achter.
telt, veel moderner dan en daardoor wel cens in ze-
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kere spanning met de „Siang Hwec”, waarin het
peranakan element dan overheerscht. Algeraeene be
schouwingen hierover zijn moeilijk te geven, daar de
locale verschillen daartoe te groot zijn. Zóó is het
wel voorgekomen, dat de President een er „Siang
Hwec” tevens Vice-President eener „Soo Po Sia”
was, en zelfs dat een kapitein-Chinees in functie
President eener „Siang Hwec” was.
De invloed dezer Jong-Chineeschc beweging en
haar vereenjgings-streven is niet zonder invloed ge
bleven op de houding der Ned. Ind. Regcering, die
zich aan de veranderde tijdsomstandigheden en
hare behoeften wist aan te passen.
Onder de door de Ned.-Indië Regcering aange
brachte hervormingen en nieuwe instellingen ten
opzichte der Chinecsche bevolking zijn als de ge
wichtigste op te noemen de volgende:
Ten opzichte van het onderwijs: In 1908 (Ind.
Stb. 329) verviel de bijvoeging ten aanzien der
lagere scholen „indien de ruimte het toelaat”. Er
werd nvi gedecreteerd dat deze scholen bestemd zijn
„voor inlanders en met dezen gelijk gestelden”.
Tevens werd in ’t zelfde jaar het verhoogde school
geld voor Chineesche kinderen op Europeescho
scholen afgeschaft. In 1909 werden de regelen voor
de toekenning van subsidien uit ’s lands kas aan
particuliere inlandschc scholen van toepassing ver
klaard op particuliere Chinecsche scholen, op welke
inlandsch onderwijs gegeven wordt. Maar de belang
rijkste hervorming was, in 1908, de oprichting der
HoJlandsch-Chincesche scholen. Deze zijn ingericht
op den voet der Europeescho lagere scholen, het
Europcesch schoolreglement is op haar toepasselijk,
het voertuig is de Nederlandsche taal, en het onder
wijs wordt gegeven door onderwijzers van het open
baar Europcesch onderwijs.
Hierdoor werd vanzelf het principe vastgesteld,
dat de Chineczen werden geacht onderdanen te zijn,
wier geestelijke opheffing een openbaar belang is,
en tevens, dat een groep onderdanen van Aziatisch
ras, als zij een verlangen naar ontwikkeling uiten,
aanspraak kunnen maken op gewoon Europcesch
lager onderwijs.
Een gewichtige stap waren zij tevens in do rich
ting van éénzelfde school voor allen, zonder onder
scheid van ras.
Aan de Holl.-Chineescho scholen zijn facultatief
toegevoegd cursussen in de Fransche en Engelsche
talen.
Terwijl de particuliere Chineesche „Tiong Hwa
Kwee Kwan” scholen zich ten doel stellen „behalve
het verspreiden van een betere kennis der zuivere
Chineesche zeden en gewoonten, voornamolijk ge
baseerd op de door Confucius verkondigde zedeleer,
om den grondslag te leggen voor degelijker on, voor
den in Indië ver blijvonden Chinees, nuttiger onder
wijs dan tot dus verre voor hem bereikbaar was”,
terwijl do moderne „Taal van het Rijk” — Chineesch — er hot voertuig is, zijn de van Gouvcrnements wege geopende,,Hollandsch-Chinceschc Scho
len” geheel gelijk, wat het onderwijs aangaat, met
do openbare lagere scholen, en do Nederlandsche
taal is er voertuig.
Op ultimo 1914 waren er 27 Hollandsch-Chincesche Scholen met 5203 leerlingen.
Ten opzichte van den rechtstoestand: Nadat eerst
cenige verruimende bepalingen waren uitgevaar
digd, als hot toekennen van een forum privilegiatum
aan hoofden van vreemde oosterlingen, waardoor
deze onder den Europeeschen rechter kwamen te
ressorteeren, als de aan den rechter toegekendo be

485

voegdheid om de doorgestane preventieve hechtenis
geheel of ten deele als straf toe te rekenen (hetgeen
de landraad tot dien tijd niet, maar alleen de revisiercchter mocht doen), als de bepaling, dat de indie
ning van een gratieverzoek van rechtswege de ten
uitvoerlegging der opgelegde straf opschort (hetgeen
bij politie-rol-vonnissen niet het geval was), en dat
de 'plicht tot voorloopige inhcchtenisstclling behalve
in gevallen, waarin zij moei bevolen worden, in eene
bevoegdheid werd veranderd, werd, in 1912, officieel
een geheele hervorming van de politie-rechtspraak
in Ned.-Indië aangekondigd.
Het was vooral de politie-rechtspraak, en de z.g.
politie-rol, waartegen de Chineczen zulke luid uit
gesproken bezwaren telkens en telkens herhaalden.
Do aangekondigde verandering zal tot resultaat
hebben een begin van unificatie van rechtspraak,
waarbij alle rassen en landaarden, Chineezen, Inlan
ders en Arabieren even goed als Europeanen, aan
een zelfden rechter, den z.g. Landrechter, zullen
onderworpen zijn. Voorloopig is nog slechts op en
kele plaatsen van Java hiermede begonnen, maar het
is wel zoo goed als zeker, dat deze proef tot algehcelo invoering zal leiden.
Zie verder onder LANDRECHTER.
Ten aanzien van het passen- en wijkenstelsel wer
den in 1910 nieuwe bepalingen in het leven ge
roepen, die er reeds zeer veel van het drukkende aan
ontnamen. Later werden die bepalingen nog aange
vuld en uit gebreid -Ind. Staatsbladen 1910 Nrs. 536,
537 en 538, 1914 n° 701, 1915 n° 702en 1916n°264.
Vreemde Oosterlingen behoeven dientengevolge
over het algemeen geen reispas meer voor reizen
naar hoofd plaatsen of marktplaatsen, aan grooto
verkeerswegen of spoor- of tramlijnen gelegen. Bij
reizen naar andere plaatsen is een pas nog noedig,
doch Chineesche hoofden, weeskamer- en gemeente
raadsleden zijn hiervan vrijgesteld, terwijl ook to
goeder naam en faam bekend staande Chineezen,
dio met bedoelde hoofden en leden in maatschap
pelijke positie gelijkstaan, van den resident vrij
stelling kunnon bekomen. Voorts werden de voor
Java en Madocra bestaande beperkingen in zake het
verblijf van vreemde Oosterlingen inde desa opgehe
ven en zijn de Chineczen, die gerechtigd zijn op Java
en Madoera verblijf te houden, thans volkomen vrij
in de keuzo van hun woonplaats aldaar, met dien
verstande alleen, dat zij op plaatsen, waar voor hun
landaard eeno wijk is ingesteld (voornamelijk thans
nog de groolere plaatsen), verplicht zijn binnen dio
wijk te wonen. En dan nog geldt die verplichting
niet voor onderscheiden catcgoriën van personen,
o.a. niet voor dezulken, die vrijgesteld zijn of vrij
stelling bekomen kunnen van het aanvragen van
een pas als hiorvoren bedoeld.
Eischcn, welke de verzorging van de economische
belangen der inlandschc bevolking stelden, weer
hielden nog van den maatregel, om den passen- en
wijkdwang, in plaats van dien te verlichten, met
één slag geheel af te schaffen, maar toch is het zoo
goed als zeker dat deze ordonnanties zullen blijken,
overgangsbepalingen te zijn geweest, leidende tot do
algcheole afschaffing.
Een zeer belangrijke maatregel, ten opzichte der
Chineezen in onze koloniën genomen, en noodig
geworden door do tijdsomstandigheden, en de be
moeienis der Chineesche regcering met het onder
wijs en den handel, speciaal met de te dier zake in
Ncd. Indië opgerichte vereenigingen, is de in 1910
(Ind. Stb. 1910 Nr. 290) afgekondigde wet, regelende
liet Nederlandsche ondordaanschap, gegrond op hot
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z.g. „Jus soli”, en die tot Nederlandsche onder
danen verklaart alle op Ned. Indisch grondgebied
geboren Chineezen. Alle z.g. „pcranakans” werden
dientengevolge Nederlandsehc onderdanen en ook
alle uit „Sin-kh’eh” vaders in onze koloniën geboren
Chineezen. Zonder acht te slaan op het z.g. „Jus
Sanguinis” en de nationaliteit der oudere legt het
feit der geboorte op het territoir hierbij aan het
kind de nationaliteit op. Voor verdere détails sla
men bovengenoemde wet op.
Deze wet was afgekondigd, toen in 1911 de nieuwe
consulaire conventie met China werd gesloten, —
zie Ind. Stb. 1911 no. 4S7 — waarbij aan China het
recht werd toegekend, consuls — die evenals alle
consuls in onze koloniën handelsagenten zijn zonder
eenige diplomatieke bevoegdheid — aan te stellen.
Die Chincesche consuls kunnen dus alleen bemoeie
nis hebben met Sin-kh’ehs, d.z. Chincesche-, maar
niet met pcranakans,d.z. Nederlandsche onderdanen.
Wel is waar was, vóór de afkondiging van onze wet
op het ondcrdaanschap, te Peking reeds een wet
afgekondigd, die eigenlijk ook alle in ’t buitenland
geboren Chineezen tot Chincesche onderdanen
maakte, maar bij gelegenheid der onderteekening op
8 Mei 1911 te Peking van vorengenoemde consulaire
conventie werd uitdrukkelijk bij diplomatieke nota’s
geconstateerd, dat voor de toepassing der overeen
komst de vraag: Nederlandsch of Chincesch onder
daan, volgens de koloniale wetgeving zal worden
beslist. Tevens vindt men gewag gemaakt van een
diplomatic understanding, volgens hetwelk voort
aan in China vertoevende Nederlandsche onder
danen, ook die van Chineeschen bloede, als zoo
danig worden erkend, mits zij op den voet van het
bepaalde bij art. 2 al. 1 sub. 4 van de wet in Ind.
Stb. 1910 Nr. 296 betreffende het ondcrdaanschap,
zich bij een Nederlandsch consulaat in China hebben
doen inschrijven. (Zie Circulaire aan II. v. g. b in
Jav. Courant van I Scpt. 1911 blz. 928.
Niet alleen wat de strafwetgeving betreft, hadden
de Chineezen in Ned.-Indië ernstige bezwaren, maar
hoe meer hun emancipatie voortgang had, des te
meer voelden zij ook het drukkende van de op hen
toepasselijke civiele rechtspleging. Sedert 1855 kon
men zeggen, dat voor hen Europeesch civiel recht
gold met erkenning van hun personeel statuut als
vreemdelingen. Maar hier kwamen steeds twee recht
systemen in conflict met verschillende grondslagen.
De oude Chincesche wet erkent de familie als unit,
en het vermogen- als familievermogen, de Europeeseke wet gaat uit van het individu en werkt individu
eel bezit in de hand. De Chincesche wet is gesteld op
onverdeeldheid van het bezit en samenwonen der
erfgenamen. Zij sluit dochters van de erfenis uit en
kent geen testeervrijheid. De Europecsche wet geeft
testeervrijheid en kent aan erfgenamen scheiding
en deeling toe. De Chincesche wet laat den vader
de beschikking toe over zoons eigendom. De Europeesche beschouwt den meerderjarigen zoon als
„sui juris”. Volgens de oude Chincesche wet is in
het algemeen de vrouw geen vermogenssubject,
volgens de Europcesche is zij dat zeer zeker. Zij kan
zelfs volgens die Europecsche wet een vermogen
nalaten. Aan uien? Hierin voorziet de Chincesche
wet niet. In de Chincesche wet is duidelijk het recht
der weduwe en dat der weduwe-moedcr omschre-ven, maar een en ander is onmogelijk precies in
Europecsche begrippen te formuleeren.
e uet van China bepaalt zich bij de verdecling
r.m!lo+ei
tot mannelijke afstammelingen,
omdat door het msüiuut der adoptie en posthume

adoptie deze bijna altijd aanwezig zullen zijn. In
Indië is echter de familieband en de posthume adop
tie langzamerhand al verzwakt, en gebeurt het, dat
een man zonder mannelijke kinderen overlijdt en de
familie niet voor posthume adoptie zorgt.
Volgens de Chincesche wet is de adoptie duidelijk
verplichtend gesteld, en, op alle mogelijkheden
voorbereid, omschreven, maar de nog altijd gel
dende „Resolutie des Kasteels 1769” grijpt in dat
instituut in.
Daar de wetgever van 1855 (Stb. 1855 Nr. 79)
niet duidelijk afgebakend had wat al dan niet van
de Europecsche wet op Chineezen toepasselijk is,
ontstond er telkens hevige strijd over de afdeoling
van het B. W. betreffende de z.g. legitieme portie.
Adatvereerders en jurisprudentie brachten een
nieuw element van onzekerheid aan, door, hoewel
dat nergens gecodificeerd was, een z.g. „Indo-Chincesch gewoonterecht” aan te nemen, waarvan ten
slotte niemand den inhoud kende, en dat overal
andere was, en dus locaal verschilde. De proces
materie werd hierdoor onnoodig vermeerderd en
enkel de vraag, wie erfgenaam was, heeft meermalen
tot onereusc processen gevoerd, die het grootste
deel van de erfenis aan kosten opslokten. Een wan
kelende jurisprudentie nam nu eens testeervrijheid
aan en dan weer achtte zij testeervrijheid uitge
sloten zoolang zoons bestaan. Eerst in 1906 (Ind.
Stb. 1906 Nr. 517) werd getracht hieraan een
einde te maken door eene bepaling, waarbij de afdeeling van het B. W. omtrent de legitieme portie en
de inkorting der giften, welke de portie zouden ver
minderen, o]) Vreemde Oosterlingen toepasselijk
werd verklaard, maar aan den onzekeren civielcn
rechtstoestand was hiermede nog altijd geen einde
gemaakt, zoolang do jurisprudentie een in de lucht
hangend, eigenlijk locaal „Indo-Chinceseh gewoonte
recht” bleef erkennen. De ruïneuso processen, die
gansche Chincesche families tot volslagen onder
gang hebben gebracht, zullen nog lang in het ge
heugen der Chineezen blijven, en waren allen het ge
volg van dien onzekeren rechtstoestand.
Ook hieraan zal binnenkort voor goed een einde
zijn gemaakt, daar op het oogenblik van het ter per
se gaan dezer kolommen, bij het Departement van
Justitie te Batavia een ontwei-]) tot Regeling van het
Familie- en Erfrecht der Chineezen in overweging is,
bevattende eene wetgeving, op Chineezen toepas
selijk, geheel op Europecsche leest geschoeid, be
houdens aanvulling met hot instituut der adoptie.
Ook in China wordt de wetgeving geheel in modernen
zin veranderd, en in plaats van het verouderde „Ta
Ts’ing Lub Li” zullen een geheel andere rechtspleging
en rechtsvordering worden ingevoerd, waarbij, het
geen vroeger niet het geval was, de onderscheiding
tusschen civiel en crimineel recht wordt ingevoerd.
Een ontwerp tot invoering van een burgerlijken
stand voor Chineezen, op Europeeschcn leest, is
eveneens bij de Ned. Ind. Regeering in overweging.
Is deze wetgeving eenmaal ingevoerd, en do tijd
is stellig niet zoo heel veraf, dan vervallen voor de
wet vanzelf alle aan het begin van dit artikel
„Chineezen” opgenoemde Chinecsehe zeden, wotton
en gebruiken, die dan nog maar een historische beteekenis zullen behouden.
Wel is waar is er nog een aanzienlijk deel Chinee
zen, dat conservatief aan de oude zeden en gebrui
ken vasthoudt, maar een even aanzienlijk deel is
reeds zóó gemoderniseerd, dat het rijp if? voor meer
wcsterschc wetgeving en, vooral door het onderwijs,
gaat de ontwikkeling steeds door.
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Reeds is na de revolutie van 1911—1912, de traditioneele haarvlecht zoo goed als overal afgesneden;
reeds begint de Europecschc ldeeding voor Chineczen gebruikelijk te worden, en volgen velen het ge
bruik om hun naam op de Europeesche wijze te
schrijven, met dc voornamen vóór den familienaam
(dus b.Ar. niet meer Oei Moo Licm maar M. L. Oei).
Overal ziet men langzamerhand de oude traditioneelo gewoonten afnemen of verdwijnen, en zelfs
begrafenissen — vroeger streng Chineesch gehouden
— hebben hoe langer hoe meer in Europeesche rouw
koetsen plaats, terwijl ook reeds hier en daar bij
huwelijksplechtigheden Europeesche gebruiken wor
den gevolgd. Hoe verder hot onderwijs aan Chineezen vordert, hoe sterker die veranderingen zich
zullen uiten, vooral ook door het onderwijs aan
Chincesche meisjes.
Dat, door een opkomende generatie van onder
wezen Chineesche jonge mannen en vrouwen, het
gehcele aanzien der Chineesche maatschappij in
Indië zal veranderen, ligt voor de hand. In Neder
land studeerden einde 1915 39 Chineesche studen
ten, *) die later met diploma’s als arts, meester in
dc rechten, ingenieur enz. in Indië zullen terugkeeren. Hoe grootcr dit aantal wordt, hoe meer do be
hoefte zich zal uiten van Cliineezen, om tot lands
betrekkingen te worden toegelaten. Tot nu toe is
hier nog niet in voorzien — alleen is hun reeds ver
gund het klein ambtenaarsexamen af te leggen —
maar ook hier is het te verwachten, dat de omstan
digheden zich naar dc tijden zullen wijzigen. De
aspiratie der moderne jonge Cliineezen is niet meer,
om uitsluitend koopman te zijn, maar om zich ook
oj) andere wijzen, b.v. als arts, jurist, ingenieur, of
anderszins, een eervolle positie in dc maatschappij
te verwerven.
Geruimen tijd heeft de meening gchecrscht als of
de Cliineezen een grootcr zondenregister op Java
zouden hebben dan andere rassen, speciaal wat hun
moraal van handel met inlanders aangaat. Hierbij
dient echter niet vergoten te worden, dat zij, als
opkoopers tegenover producenten stonden, die geon
vaste prijzen konden bedingen, en als geldschieters
tegenover debiteuren, die een zóó groot risico voor
verlies leverden, dat noodwendig de as.suranlie-premie daarop hoog moest zijn. Zij stonden tevens
tegenover mensehen die, tot voor kort, geen bedrijfscrcdict hadden en lust noch gelegenheid lot sparen en
die niet of weinig onderwijs genoten, terwijl de Chincczen zolven door een minder coulante rechtsple
ging weinig steun iiaddcn tegen onwillige debiteuren,
wier erfrecht op verdeelmg van vermogen gericht
was. Overigens waren ook dc pachtstelsels — vooral
do opiumpacht — nu juist niet er op ingericht om
de moraliteit van hen, die er zich meê ophielden, te
verhoogen. Dat de Cliineezen van dc omstandighe
den geprofiteerd hebben, kan niet ontkend worden.
Dit is echter een eigenschap, welke zaken doen in
’t algemeen aankleeft, en niet een van een bepaald
ras. Hierbij boude men nog in het oog, dat do Chinoes van nature zuinig, spaarzaam, ijverig, voor
zichtig en berekenend is, en de inlander meer zor
geloos, goedgeloovig, onpractisch en geneigd tot
‘) le Leiden 19, te Delft..9, te Utrecht 2, te Am
sterdam 7, aan de Handels Hoogesohool te Rot
terdam 2. De Chineesche studenten in Nederland
bezitten een voreeniging genaamd Chung Hwa
Hui, waaraan verbonden een studiefonds, be
stemd om minvermogende Chineezen uit Ncderl.
Indië in Nederland to doen studeeron.
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spoedig weer uitgeven van wat hij verdient.
Aan het slot van het onderwerpelijk artikel „Chi
neezen” merken wij nog op dat op het oogenblik,
dat dit artikel ter perse gaat, do. sociale her
vorming in China, en dc reactie daarvan op de
Chineezen in onze koloniën, nog steeds aan het
evolueeren is, zoodat niet met zekerheid reeds
thans te formulcercn is, welke haar definitieve
resultaten zullen zijn. Vcrmocdelijk zullen de meeste
zeden en gewoonten, die een bijgcloovig karakter
hebben — b.v. de aanbidding van locale góden
-— geheel verdwijnen, en zal de positie der Chinee
sche vrouw en van het Chineesch meisje aanmerke
lijk geëmancipeerd worden, terwijl ook de zoons
meer in wcsterschen zin „Sui Juris” zullen worden.
Dc nieuwe Chineesche wetten, die het oude „Ta
Ts’ing Lub Li” zullen vervangen, en die de onder
scheiding van civiel en crimineel recht zullen aan
nemen, zijn in bewerking. Het is echter met zeker
heid te vóórspellen dat, ontdaan van veel, dat ver
ouderd is en niet meer aan de nieuwe tijden aanpast, de grondbeginselen der Confucianistische we
reld-beschouwing en opvattingen van familie en
staat, behoudens moderne wijzigingen, behouden
zullen blijven.
Volgens dc uitkomsten der laatste — in het jaar
1905 — gehouden volkstelling was de Chineesche
bevolking in geheel Nedcrlandsch Indië op ult°. Dec.
1905 sterk in totaal 563.449 zielen, waaronder van
het mannelijk geslacht 369.13C/. Zij was aldus ver
deeld: Op Java bevonden zich 295.193 Chineezen,
(van wie 157.S70 mannen) en wel in de residentie
Batavia 92.520, Pekalongan, 1G.7G4, Semarang (zon
der Demak) 32.724, Rembang 17.S38, SoeraBaja
26.G46, Pasoeroean 13.198, Kedoe 13.21 S, Socrakarta
10.971, Kcdiri 12.9G9, torwijl'm de óverige gewesten
van Java hun getal beneden de 10.000 bleef. Op
Sumatra’s Oostkust beliep het aantal Cliineezen
99.23G (van wie 92.G4G mannen), in het gewest Riouw
en Ondcrhoorigheden 18.491 (van wie 15.S92 man
nen), op Banka 43.723 (van wie 32.042 mannen), in
dc Wcsterafdecling van Borneo 4S.348(van wie 29.513
mannen), terwijl in de overige gewesten der Buiten
bezittingen hun getal beneden de 10,000 bleef.
Literatuur. Williams, The Middlc Kingdom (London & New-York, 1900); Prof. dr. J. J. M. de Groot,
The Religious System of China (Leiden 1897 e.v.);-\^jrr'ï~^
Gilcs,China and the Chinese (London 1902); Parkcr^=:^'~-^'"’
China Past and Present (London 1903); Prof. Legge,—
The Chinese Classics (London 18G1 e.v.); Henri Bo
rd, De Chineesche Eilosofie, toegelicht voor niet---- -—
sinologen. I Confucius (Amsterdam 1898); Henri < .
Bord, Do Geest van China (Amsterdam 1916);Dyor
Ball, Things Chinese (Shanghai 1903); Maurice
:V"
Courant, En Chine, Mceurs otlnstitutions, Hommes ,
r-t>,.
et Faits (Paris 1901); Samucl Johnson, Oricntal
Religions in China (Boston 1877); Mr. P. H. Eromberg, Dc Chineesche Beweging op Java; Chen Huan / *
^ ;.
Chang, The Economie Principles of Confucius and
'
bis School (New-York 1911); ProLJDy. J. tL3L-dft /
Groot, Het Kongsi-Wezen in Borneo.
CHIRURGYN- of DOKTERVISSCHEN (Acan- 4 /<; '
ihuridae), Bronang-Bronang, (.mal.), Gatannah £ *
>"
(mol. mal.), bohooron tot de Acanthopterygii (zie
VISSCHEN) en zijn gekonmorkt door den klei
nen, niet uitstulpbaren mond, en door het bezit van
een scherpen lancctvormigon stekel aan weerszijden
van den staart, waaraan zij hun naam te dankon
hebben. In het geslacht Acanthums, is deze stekel in
rust in een groeve van don staart verborgen, doch
wordt een gevaarlijk wapen als de visch den stekel
/J *cV c
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zedelijkheid, naarstigheid, netheid, spaarzaamheid
opricht en met den staart heen en weer slaat. Het
geslacht Naseus (Galak karang) heeft 2 platte stekels enz. van „den Christen inlander” boven zijn moslim sebe of heidensche rasgenoot en. Dat de moraliteit
aan weerszijden van den staart, sommige soorten
hebben een naar voren gerichten beenigen horen op der onverloofde en der verloofde jongelieden op de
den kop. Nauw verwant zijn de Lcdervisschen, ge- Ambonsche eilanden in onze oogen laag staat, en
slacht Tcuthis of Amphacanthns, gemakkelijk herdat de huwelijkszeden bij de Christen-Minahassers
kenbaar aan de buikvinnen, die zoowel aan de binslechter schijnen te zijn dan die der Mohammedaan nen- als aan de buitenzijde een stekel drageiw<f-}/ sche Minahassers of der heidensche Bantiks, kan
.-.jf yp
- CHLORANTHUS OFFICINALIS BI., farfn Cl lo- alweder niet zonder meer geweten worden aan het
ranthaccae. Karas toelang. (sound.), Keras toelang Christendom, al mag men voor zulke feiten het oog
. ,
Kras toelang (mal.). Kruid of lage heester niet sluiten. Vaststaat wel, dat erbij G'hristenbevol.. >rr ’ -met groene bloemen, in de lagere bergstreken van
kingen in Indië een grootcr gevoel van toenadering
r'
/ een groot deel van Zuid- en Zuidoost-Azië voorko- en vertrouwelijkheid jegens het gouvernement be‘\_s2~s*' •- niend. De wortels zijn een inlandsch geneesmiddel. staat dan bij heidenen, Hindoes en Mohammedanen,
t
-IDe aromatisch riekende bladeren worden als krui- en dat meestal onder hen minder gevaar bestaat
gebruikt//
voor woelingen tegen óns gezag of voor lijdelijk
> , <* . /derij
CHRISTENEN (INLANDSCHE). Zie CHRISTENterzet,
a< ■
:
Voor leefwijze en vrije ontwikkeling der Christen‘£ INLANDERS.
'' .(CHRISTENGEMEENTEN. Zie EEREDIENST en
inlanders maakt het uiteraard groot onderscheid,
of zij in grooten getale samemvonen (Bataklanden,
‘ ‘. ZENDING.
CHRISTEN INLANDERS. Volgens de opgaven in
Menado, Zuidwestereilandcn enz.), dan"oT zij in
klein aantal verstrooid wonen te midden van arg
\/Af
l?:£? het Kol. Verslag 1915 werden cp 31 Dec. 1914 Cliriswanende heidenen of vijandige Mohammedanen.
r
{,■* ' * ten inlanders, deels prol est antsche deels katholieke,
*
aangetroffen in de gewesten Menado , 284.C00
Het overgroote deel der Christen inlanders, mis
schien 19/20, verkeert in de eerste, gunstigste con
!Ch***
(274.000, prot., 10.000 kalh.), Tapanooli 169.000
ditie. Zelfs treft men op de buitenbezittingen zclfj
(prot.), Amboina_83.000 (78.000 prot" 5000 kath.),
1ƒ TimorJ72.dOO (39.CÓ0 prot., 33.000 kath.); voorts in
besturende landschappen aan onder een Christelijken bestuurder (vorst) en met Chr. hoofden; zoo b.
Boerabaja^ 5400 (prot.), Kc-dce 5300 (4C00prot.,
1300 kath.), Pasoeroean 5100 (piot.), Sum. Oost— v. op de Sangi- en Talaud-cilandon en in de Bolaiings (Menado).
kust 4400 (prot.), Semarang 4000 (prot.), Batavia
3750 (3600 prot., 150 kath.), Kediri 3700 (prot.),
In de Indische staatkunde heeft de ChristenAtjèlx 3000 (prot.), W. Borneo 2100 (kath.), Ternalo
inlander altijd het meest de aandacht getrokken
2000 of meer (prot.), Preanger 1900 (prot.), Besoeki
om zijn „rechtspositie”, d.w.z. om de vraag, of niet
:
1600 (prot.), Djokjakarta_1600 (1500 prot., 100
de publiek- en privaatrechtelijke voorschriften
kath.); en ten slotte elders nog bij getallen onder
der Ind. wetgeving voor hem ongunstiger waren
de duizend (Z.O. Borneo wordt niet opgegeven).
dan voor den niet-Christen. Als reden daarvoor gaf
Het gezamenlijk aahtaI~wordt geschat op 660.000
men dan op, dat de wetgeving van 1848 (Ind. wet
boeken), 1854 (Reg. regl.) en later met het bestaan
prot. en 85.000 kath., dus ongeveer 750.000 op de
ruim 40.000.000 inlanders van N.-Indië. Deze cij
der toenmaals weinig tallijke Christen inlanders en
fers wijzen, zoo zij juist zijn, op een belangrijke toene
met de mogelijkheid van kerstening begrijpelijker
ming in de laatste tien jaar.
wijze haast geen rekening had gehouden, en dat
Was in de dagen der Compagnie en nog latei- het
men sindsdien verzuimd had de bakens te verzetten
streven der ge loofs verbreid eis er, misschien gedaclimet het getij. Deze vraag, die reeds in 1874 geleid
• teloos, op gericht, de gekerstende inlanders zooveel
had tot een opdracht aan den Dir. v. justitie, om een
mogelijk als westerlingen te gaan noemen (bijbelschc
ontwerp-regelingopden rechtstoestand der Christenof vaderlandsche voornamen), klecden en bejegenen,
inlanders te maken, is met name aan de orde gesteld
in later tijd wint alom de overtuiging veld, dat
dooide bij het v.v. der tweede kamer opdelnd. begr.
men hen inlanders onder de inlanders moet laten
voor 1890 gevoegde nota-Van Nunen en door het
blijven. Bij de oude opvatting paste de naam inartikel „Het Kruis tegenover do Halve Maan” van
landsche Christenen, die hen voornamelijk als een
prof. I,. W. C. van den Berg in De Gids Oei. J890;
groep uit de Christenen beschouwde; bij de jongere
zij heeft de staatscommissie van 1892 voor het Ind.
past de naam Christen inlanders (zie b.v. Ind. Stb.
privaatr. jarenlang beziggehouden; zij is krachtig
1907 no. 253, 1911 no. 439, 1912 no. 13), die in de . geuit op 1 Maart 1899 in de tweede kamer bij de be
eerste plaats inlanders in hen blijft zien. In vele
handeling van fle Japannerswet (wijziging van art.
streken echter, zooals op de Ambonsche eilanden en
J09 Reg. regl.; niolie-Kuyper-Mackay, met acht
wellicht in de Minahasa,is de westersehe nabootsing
stemmen meerderheid verworpen), en kwam ook nog
:
reeds te ver dóórgedrongen om nog op terugkeer te
te beide bij de begroot in g«le balt en in Nov. 100 L
kunnen hoj>en.
cn Nov. 1902. De omstandigheid, dat de ChristenHet spreekt, zoo men vóór alles op dien landaard
in land eis van 1 Mei 1848 tot I Mei 1855 (dus slechts
let, vanzelf, dat de vraag, hoe „de Christen inlan
zeven jaren) met Europeanen gelijkgesteld zijn ge
der” is, niet kan worden beantwoord. Tusschen don
weest, doch tevens aan het Europeesche privaat
Christen-Niasser, den Christen-Soendanees, den
recht onttrokken zijn gebleven, heeft voor heden
Christen-Dajak, den Christen-Ambonees en den
gcenerlei belang meer. De opvatting, als zou sinds
Christen-Papoea is natuurlijk hemelsbreed verschil;
JS55 art. 109 lid 4 lieg. regl. bevelen, dat zoowel
en evenzeer moet het onderscheid maken, of het
voor publiek- als voor piivuat recht de Christennieuwe Christendom rechtstreeks op een oud hei
inlander nimmer onderworpen mag zijn aan andere
dendom volgt (Midden-Celebes enz.), dan of het, als
bepalingen dan die voor do moslims enz. gelden
op Java, eerst optreedt na eeuwen van Hindoeschen
wordt door de practijk van al die jaren gelogenen Mohammedaanschen godsdienst. Op de genoem st raft, en is in strijd met de wordingsgeschiedenis dier
de gronden is het dan ook onmogelijk, een algemeen
wel overtollige, maar niet belemmerende alinea.
oordeel uit te spreken over de meerdere eerlijkheid,
In zake publiekrecht waren de grieven voorna*
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melijk (leze: dat — naar men meende — in heidensche of in Mohammedaanschc streken (b.v. op Java)
een Christen bilander geen inlandseh bestuursambte
naar kon worden wegens art. 124 Reg. regl. (vgl.
art. 1/ der regenteninstructie van 1867); dat de
tekst der heerendienstordonnanties geen vrijstelling
voor zon- en feestdagen behelst; dat de Ckristeninlander in Mohammedaanschc streken moet te
rechtstaan voor Mohammedaanschc hoofden; dat
(vóór 1891) bij landraadzaken tegen Christen in
landers een Mohammedaansch godsdienstambtenaar
aanwezig was: dat op en buiten Java in Mohammedaansehe st reken veelal de islam in het dorpsbestuur
is gerepresenteerd, doordat het dorpshoofd onder
zijn onderdanige handlangers ook een Moh. dorpsgodsdienstbeambte (lebé, kaoem, medin, teungkoc,
ketib, kasisi, enz.) heeft; en dat Christen inlanders
in zulke streken veelal moeten bijdragen, of althans
feitelijk bijdragen, aan Mohammedaanschc heilmaaltijden. De eerste dezer grieven kon, indien juist,
alleen bij de wet worden weggenomen; al de overige
echter bij Kon. besluit of bij ordonnantie, zonder
dat eenigc wetsaanvulling daartoe noedig was.
Tegenover deze grieven stond dan echter het feit,
dat in sommige declen der Inch wetgeving Christen
inlanders werden bevoorrecht. Zoo deelen alleen
zij in de opbrengst van het „óen per mille”, dat van
gouvernementswege ten bate der aimenzorg onder
„behoeftige Christenen” geheven wordt bij open
bare verknopingen, verhuringen, loterijen enz. (Ind.
Stb. 1886 no. 127, zooals later gewijzigd); zoo wor
den dikwijls alleen zij toegelaten tot bepaalde be
trekkingen in het leger of bij de gewapende politic
(zie b.v. Ind. Stb. 1911 no. 439,1916 no. 24); en zoo
worden in tal van politieke contracten Christen in
landers (anders dan niet-Christenen) reeds dan tot
do gouvernement» onderhoorigen gebracht, wanneer
zij maar niet belmoren tot de inhcemsche bevol
king van het kindschap, ook al belmoren zij thuis
in het gewest zelf (vgl. ook Ind. Stb. 1914 no. 24
art. 14 lid 2 onder e).
Inzake privaatrecht kwamen de bezwaren,naar
het schijnt, aanvankelijk voort uit misverstand.
Alen meende, dat het door art . 75 Reg. regl. nis bin
dend voorgeschreven adat recht der bevolking voor
het grootst e deel uit godsdienstig, dus Mohamme
daanse!), recht, bestond, en dut dus de Javaan enz.
door Christen te worden nagenoeg zijn geheelc pri
vaat ir< lil verloor zonder daarvoor iets anders in do
plaats Ie erlangen. Hel geneesmiddel, dat men daar
tegen dan placht aan te bevelen, bestond gemeenlijk
in toepasselijk verklaring van het Euiopeesehe burger
lijk en handels)echt op alle Christen inlanders, van
Nias af tol Niouw-Guinea toe; en ontwikkelde
Christen inlanders zelf juichten dikwijls, zonder de
strekking van zulk een maatregel in zijn gevolgen
ook maar cenigszin» te kunnen overzien, dit denk
beeld toe, omdat het hen immers weer een stapje
nader tot het Europeaan-zijn zou brengen. Toen
men later moest gaan erkennen, dat het uitgangspunt onjuist was geweest; dat het adatrecht slechts
voor een klein gedeelte (zekere huwelijks- en erfrcchtsaangelegenhedcn) den invloed van den islam
ondergaat; dat. dus de bekeerde moslim slechts een
klein gedeelte van zijn adatprivaatrecht verliest;
en dat blijkens de ervaring een Christelijke bevol
kingsgroep in een bepaalde streek zich, onder lei
ding der zending, weot te helpen aan nieuwe ge
drag*- en rechtsregels voor die lacune, bleef men
nochtans erop aandringen, dat bij alg (‘ïncene verordoning het toch altijd onvolmaakte privaatrecht dor
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Christen inlanders afdoolde on volledig zou worden
geregeld. Minister Cremer sloeg (Maart 1900), om
in deze richting werkzaam te zijn, de methode voor
van locale en partieele codificatie van het adatrecht
van alle inlanders, te beginnen echter in die streken,
waar men veel met Christenen had te doen (Menado,
Amboina, Tcmate), en vond voor dit denkbeeld in
stemming bij de Statcn-Generaal. Minister Idenburg daarentegen diende (Nov. 1904) een wetsvoor
stel in teneinde bij een nieuw art. 109 Reg. regl. te
bevelen, dat de „rechtstoestand der Inlandseh©
Christenen” zou worden geregeld „bij algemeen©
verordening”; en dacht daarbij aan regels betref
fende overgang tot en verlies van Christendom,
vaststelling van een privaatrecht in den geest van
het Europcesche, enz. Het artikel, aldus in 1906
onder Minister Fock wet geworden (Ind. Stb. 1907
no. 205), maar thans (Sept. 1916) nog niet in wer
king getreden, heeft nog tot geen enkele voorziening
in zake privaatrecht geleid; en ook van de publiek
rechtelijke bezwaren, die bij Kon. besluit of ordon
nantie hadden kunnen zijn weggenomen, is er thans
(Sopt. 1916) nog niet één verwijderd. Inmiddels zette
op de zendingsconferentio van Oct. 1910 te Am-____
sterdam het kamerlid H. Colijn gemotiveerd uiteen,
dat z.i. „de fameuse wetten van 31 December 1906
ons ten aanzien der inlandsche Christenen niet ge
bracht hebben wat er van verwacht werd; dat we
te dien aanzien nog geen haar breed gevorderd zijn;
en dat die wetten ons ook de gewenschte oplossing
nimmer zullen kunnen schenken”. In gelijken zin
sprak en schreef herhaaldelijk de Rotterdamsche
zendingsdirector dr. J. W. Gunning; en opdezendingsconferentie van 1912 te Buitenzorg bepleitte dr.
N. Adriani, dat de adat der ChristenTnlanders niets
anders is dan do adat van allo inlanders, slechts ont
daan van haar specifiek heidenscho (resp. Mohammedaansche of Hincloeschc) en van haar inhumane of
o.i. immoreele elementen. In Jan. 1914 publiceerde
de regeering de ontwerpen eener staatscommissie,
die het nieuwe art. 109 o.a. voor Christen inlanders
had uit te werken gekregen; uit die ontwerpen,
gedagteckend van eind 1910, bleek diepgaand
meen i n gv erschil.
Tegenover deze privaatrechtelijko leemten voor
Christen inlanders staan anderzijds weder eenigo
opzettelijke voorzieningen te hunnen bate, waarvan
het echter de vraag is, of men hen daarmede wel
heeft gebaat. Voor de Molukken (Menado, Ternate,
Amboina) ah mede Timor geldt, een (volgens som
migen onwettig) huwelijksrcglemcnt van 1861 (Ind.
Stb. 1861 no. 38), dat met de in die streken uiteenloopeiide volksgewoonten niet de minste rekening
houdt en een onwettig samen leven (met als gevolg:
onechte, of zelfs zgn. overspelige, kinderen) in do
hand werkt. Voor een aantal deelen van Indiö heeft
men voorts bepalingen van 1829, 1835, 1840, 1851
en 1864 betreffende een burgerlijken stand onder
Christen inlanders,die een bron zijn van verwarring
en rechtsonzekerheid. Daartegenover erkent Bij bh "
7512, (van 1911) hot nut van adat regelingen der"~
Christen inlanders zelf, en heeft mr. J. C. Kielstra
in 1913 opdracht ontvangen om die adat regelingen
op en buiten Java na te gaan en daarover van ad
vies te dienen.
Los van al deze bezwaren en wenschcn omtrent
gedrukte gouvcmemcntsbepalingen staan de moeilijkhcden, geboren uit feitelijke omstandigheden en
verhoudingen. Dat een minderheid van Christeninlanders ie midden van een meerderheid van
andersdenkende inlanders veelal geplaagd • on

:

II

490

■

:

:

i
1

\

■;

;f.

i:
i

U

CHRISTEN INLANDERS -CICADEN.

tegen gewerkt wordt, kan, zoover het niet in onrecht
matigheden ontaardt, door het bestuur bezwaar
lijk worden gekeerd; al geeft het der zending aanlei
ding om zooveel mogelijk aan te dringen op vorming
van eigen Christelijke gehuchten, later uitgroeiend
tot dorpen. In half Mohamm., half Christ. dorpen op
Java ziet men wel eens naast den Moh. dorpsgodsdienst beambte een Christ . ouderling of pengatoewo
opgenomen in het desabestuur. Indien er daaren
tegen Europeesche of inlandsche gouvernements
ambtenaren zijn, die jegens Christen inlanders anti
pathie doen blijken uit daden, dan kunnen en moe
ten zij uiteraard worden terechtgewezen (zie b.v.
BijbL-4642, van 1S89). Tegenover het streven van de
Sarikat Islam is te Modjowarno (gew. Soerabaja)
een Christeninlandersbond Mardi pratjojo gevormd.
Hoewel liet oude denkbeeld, dat Christen inlanders
verwesterscht moeten worden (Europeesch recht,
Europeesche manieren en kleercn, Zecuwsche of
Latijnsche of Hebreeuwsche voornamen, enz.), nog
niet geheel is overwonnen, sterft het toch meer en
meer weg, naarmate bij aanstaande zendelingen en
missionarissen de oogen meer geopend worden voor
de beteekenis en de waarde ook van een oostersch
volkseigen.
Voor feitelijke toestanden onder Christen inlan
ders raadplege men onder meer: J. W. Gunning,
De Inlandsche Christenen (Hollandia-drukkerij),
diens opstellen in Ind. Gids 1905 I en Onze Eeuw
Aug. 1907, en tal van andere geschriften van dezelf
de hand; voorts Alb. C. Kruyt, in Ind. Genootschap
Oct. 1900, en in Dc Inlander en de Zending 1907; ook
bijlage A van het eerste wetsontwerp in bijlagen
1905 no. 121 (welke bijlage door Gunning
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onjuist wordt genoemd) en mr. L. W. C. van den
Berg, Javaansch Christendom, in De Gids 1907 I.
Voor hun „rechtspositie” en den daarover gevoerden strijd kan mén raadplegen: Handd. N.-Ind.
Juristen vereeniging 1887; mr. L. IV'. C. van den
Berg in De Gids 1890 IV (zie boven); mr. F. C.
Hekmeijer, De rechtstoestand der Inl. Chr. in N.-l.,
1892; mr. I. A. Nederburgh in Wet en Adat (1890
—8), baridTën II ; mr. F. C. Hekmeijer in Ind. Gids
1898II; mr. J. H. Cirpentier Al ing, Het gewoonte
recht in de Minahassa, Ind. Gids 1901 I; Inl. recht,
en inl. Christenen, in R. in N.-I. 84, 1905, bl. 55;
mr. C. van Vollenhoven in De XXe Eeuw, Maart
I9üoj~bir375; 24 Ontwerpen over Ind. recht door
J. H. Carp. Alling e.a., 1909, bl. 3, 17, 33; II. Colijn,
24e Ned. Zendingsconferentie 1910, bl. 5; Adatregelingen in de inl. Kristengeinccntcn op Java,
uitg. Welvaarlcommissie IX d, 1911; dr. N. Adriani,
Zendingsconf. Buitenzorg 1912 (overgedrukt in
Adatrecht bundel 12, 1910); en M. Lindenborn, De
Rechtstoestand der Inl. Chr., in Stemmen desTijds,
Febr. 1915. Van groot belang zijn ook de enkele
opmerkingen, door dr. C. Snouck Hurgronje ge
maakt in Nederland en de Islam, 2e dr., 1915.
CHRISTMAS-EILAND. Eiland gelegen in de In
dische zee ongeveer 750 zeemijlen Oostelijk van de
Cocos-eilanden en 190 zeemijlen bezuiden Java op
10° 25' Z.Br. en 105° 42' O.L. Het eiland heeft een
grootste lengte van 22 en eene grootste breedte van
16 K.M. en is bedekt met hooge wouden. De hoogste
top is + 300 M. boven zee. De kolonisten verbou
wen koffie, klappers en groenten. Het klimaat is
gezond, de temp. wisselt af van 75—81° F. De heerschende wind is de Z.O. passaat. Wie het eiland
ontdekte, is niet bekend; het komt op een Hollandschc kaart van 1000 als Moni voer. In 1088 bezocht
\\ m. Dampier het eiland en vond het onbewoond. In

1S86 werd door het Engelsch oorlogsschip Flying
Fish, Capt. Maclear, de baai ontdekt, welke do
eenige landingsplaats van het eiland, dat overigens
geheel door koraal is omgeven, vormt. Die baai werd
Flying Fish Cove genoemd. Malaria komt er wei
nig voor; stilstaande wateren worden niet op het
eiland aangetroffen. Hot eiland werd eerst in 1888
door hot Britsche Gouvernement wegens zijnen
phosphaat-rijkdom geannexeerd en onder het be
stuur djr Straits Settlements gebracht. In 1889
werd aan bovenbedoelde baai door G. Clunies Ross,
den cigenaarder Cocos-eilanden, een kleine nederzet-„ <ting gevestigd. Er bevinden zich thans + 250 bewo
ners, Europeanen, Britsch-Indiërs, Maleiers en Chineezenó--U *i;
CHYDENANTHUS EXCELSUS Miers., fam. Lecyihidaceac. Bloendeng (jav.), Brosol (jav.), Bisoleh
(jav.), Emprak (jav.). Fraaie boom van Oost- en
Midden-Java en van enkele van de andere eilanden
van den Archipel. De zaden, die onder den naam
„bisoleh” bekend zijn, worden als vischvergif ge
bruikt, en ook als geneesmiddel en als braakmiddel.
CHIJS (MR. JACOBUS ANNE VAN DER).
Geb. te Leidon 1 Juni 1831, studeerde te Leiden,
promoveerde daar in de rechten in 185G, en deed
daarna te Delft examen voor O.-I. ambtenaar.
Hij vertrok in 1857 naar Indiö, werd benoemd
tot commies, later tot referendaris ter Alg. Se
cretarie, was daarna als inspecteur bij het inlandsch onderwijs werkzaam en werd 28 Jan 1892
tot landsarchivaris benoemd, na geruimen tijd tijde
lijk werkzaam te zijn geweest met het classificceren
enz. van het Oud-archief. Hij overleed den 23e
Januari 1905 te Batavia. Door zijne zorg zagen be
langrijke stukken "uit dat archief het licht, zoonls:
Inventaris van ’s lands archief te Batavia (J002—
1816) Bat. 1882. Ned.-Ind. plakaatboek, waarvan
10 dln. en 1 deel register Joopende tot 1811 zijn ver
schenen, en liet Daghregister, gehouden in ’t Gasteel
Batavia. Voorts schreef hij: Geschied, der stichting
der Vereen. O. I. Comp. Leid. 1850, 2c dr. 1857. Dc
Nederlanders te Jakatra. Amst. 1800. De Lat. scho
len van 1042 on 1006, alsmede het Seminarium van
1745 te Bat. 1800. Neerlands streven tot openstel
ling van Japan voor den wereldhandel, Amst. 1807.
Do munten van Ned.-Indië (met Netschcr) in Ver
hand. Bat. Gen. XXXI. 1804. Bijdr. t. d. geschied,
van het inl. onderwijs in Ned.-Indië, Tijdschr. T. L.
V. deel XIV, XVI, XXV 1809—79. Proeve eener ,
Nederl. Ind. bibTiographie (1059—1870) met 2 ver
volgen Bat. 1875, 1903, uitgeg. in Verli. Bat. Gen.*1''
XXXIX 1880 en LV 1902—1903. Het Middelbaar
onderwijs te Batavia gedurende de eerste helft der
19e eeuw volgens officieele bescheiden. Bat. 1902.
Voorts verschillende artikelen vooral over de gesch.
van Ned. Indië in Tijdschr. v. h. Bat. Gen. enz. /
CIBOTIUM. Zie PENAWAR DJAM BI.
CICADEN. Viervleugelige insecten, van wolko do
vleugels soms lederachtig en fraai gekleurd, meestal
alle vier doorschijnend en duidelijk geaderd zijn.
Een aantal soorten leven in den Indisehen arohipel. De zoogenaamde zingcicaden, Riang-riang, ontlecncn hun naam aan een eigenaardig gevormd or
gaan. een soort van muziekinstrument, geplaatst in
hot achterlijf, en waarmede deze dieren een knarsend
en sissend getjirp voortbrengen. Door duizenden
Cicaden gezongen, ontstaat een eentonig, doch schel
en sterk gegons. Genoemd muziekinstrument is ge
vormd door 2 driehoekige holten, aan de achterzijde
van den Jsten ring van hot achterlijf gelegen, door
plaatjes overdekt, terwijl aan de binnenzijde zich een
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geplooid trommelvlies bevindt, dat door een spier
min of meer gespannen wordt; tengevolge van het
uitzetten en samentrekken van het achterlijf komt
deze spier in werking en wordt het trommelvlies
in eene trillende beweging gebracht; op deze wijze
nu zou het zingen der Cicaden ontstaan, dat eenige
overeenkomst heeft met het gezang onzer krekels.
De wijfjes zijn voorzien van een zaagvormige legboor,
waarmede zij gaten in de hoornen boren, ten einde
daarin eieren te leggen. De Cicaden houden zich
steeds in de boomen op, doch de jongen (larven)
klimmen, zoodra zij uit de eieren gekropen zijn, naar
beneden, gaan onder den grond om te zuigen aan
de wortels der boomen en vertoeven daarin zoo lang,
totdat zij liet laatste larvestadium, dat ook als nimf
betiteld wordt, bereikt hebben.. De zingcicadeD heb
ben de sprieten voorzien van 7 leden, waarvan de 5
laatste tezamen een haarvormig aanhangsel van het
2e lid vormen en bezitten 3 nevenoogen. Op Java
komt een groote zeer fraai gekleurde soort voor
(Cicada rhaphideuta).
Bij de Spring-cieaden daarentegen ontbreekt bo
venbeschreven muziekinstrument en zijn de pooten
geheel en al tot springen ingericht; de ondoor
schijnende vleugels zijn gewoonlijk fraai gekleurd.
Sommige soorten hebben het borststuk voorzien
van verschillende zonderlinge aanhangsels, zoodat
dit met den kop de vreemdste, soms gedrochtelijke
figuren vormt; zoo is bij eene soort van Java (Membracis s. Centrotus anclioragó) de gehcele kop bedekt
door het voorste gedeelte van het borststuk en ver
toont te zarnen 2 groote, zijdelings naar achteren
gekromde horens. Andere soorten, tot de genera
Flala en Pocciloplera behoorende, hebben breede
vleugels en schoongekleurde voorvleugels; do Flata
rnaculata, witachtig van kleur met donkere vlekken,
is over oen groot gedeelte van den Indischen archi
pel verbreid, evenals nog merkwaardiger insecten,
de zoogenaamde lantaarndragers (Fulgoridae) met
dikwijls allerzonderlingst gevormde koppen, waar
van het voorhoofd blaas- of steelvormig verlengd
is eb aan het uiteinde voorzien van een naar boven
gebogen knopje.
De naam van lantaarndrager is ontleend aan eeno
vermaarde Amerikaansche soort, waarvan men
vroeger, waarschijnlijk ten onrechte, beweerdedatdo
kop een lichtgevend werktuig was on vooral des
nachts licht verspreidde.
CICER ARIETINUM 1,., fam. Lcguminosae-Papilionatae. Carnet, Katjang gamot (soend.), Katjang
kapri (jav.), Katjang poetih (mal.). Opgericht een
jarig kruid, met witte tot roodachtigo bloemen on
ëën- tot tweezadige peulen, in Zuid-Europa en een
groot deel van Azië gekweekt om de eetbare zaden
(„chick pea"). *,
•
■-'*£•.r
V* CILIATA. Xnfusoriën of afgiotseldicrtjcs. Klasse
van Protozoa, gekenmerkt door het bezit van tal
rijke korte trilharen of ciliën, die het geheelo lichaam
bedekken kunnen. Men vindt do ten declo kosmopo
litische soorten overal in zoetwater, waarin zich
vele rottende stoffen bevinden. Zij voeden zich
vooral met Bacteriën en ander gevormd voedsel. Do
voortplanting geschiedt door dwarse deoling. De
Ciliaten werden reeds in 1C76 door onzon landgenoot
Leeuwenhoek ontdekt, echter hield Ehronbcrg
(1838) hen nog voor hoog ontwikkoldo dieron mot
gecompliceerde organen; eerst later werd hun Pro tozoën-natuur herkond.
C1NCH0NA. ZIE KINA.
'
CINNAMOMUM BURMANNI BI., fam. Lauraceae.
Kiamis (soend.), Manisdjangan (jav.). Kleine boom

van den Maleischen Archipel en van China. Op
Java wordt het hout wel gebruikt; overigens is
de schors algemeen als kancel in gebruik, en als
medicijn.
CINNAMOMUM CAMPHORA Necs., fam. Lauraceae. Boom van Formosa, levert de KAMFER (zie
aldaar) of KAPOER BAROS.
CINNAMOMUM CASSIA BI., fam. Lauraccae.
Kajoc manis tjina (jav.). Boom, uit China ingevoerd,
waarvan de schors de Chineesche kaneel levert.
CINNAMOMUM CULILAWAN Kees. fam. Lauraccac. Boom, vermoedelijk alleen in het Oosten
van den Archipel voorkomend. De bast van deze,
en misschien ook van andere soorten, heet koelit lawan en komt als Cortex Culilawan in den
handel.
CINNAMOMUM INERS Bh, fam. Lauraceae. Ki
tedja (soend., jav.), Katjengal (mad.). Boom van
Achter-Indië, de Moluld<c.n.en Java. Het hout wordt
niet gebruikt, deüchors soms als medicijn of met do
bladeren als tbee. Vermoedelijk is deze soort ook een
van de stamplanten van Cortex Culilawan. Zie dat
woord. C
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CINNAMOMUM PARTHENOXYLON Moissn., fam.
Lauraceae. Ki pedes, Ki sereh (soend.), Selasijan,
Tclasijan (jav.). Vrij groote boom, van Achter-Indië
tot Zuid*China verspreid; op Java wordt het hout
gebruikt als bouwhout. Het is ook als meubelhout
aan te bevelen wegens de groote duurzaamheid en do
aangename reuk. De halfrijpe vruchtnapjes, die
sterk naar sassefras rieken, staan in do inlandsche
geneeskunde bekend als Boenga lawang of Rembang
la wang. /
CINNAMOMUM SINTOK BI., fam. Lauraccae.
Hoeroe sintok (soend.), Sintok(mal., jav.), Woeroe
sintok (jav.). Boom, alleen van Java bakond in het
lagere bergland. De schors is een zeer gezochte medi
cijn vooral tegen ingewandsziekten.
CINNAMOMUM ZEYLANICUM Necs. fam. Lau
raceae. Kajoc manis, Kajoc manis djangan (mal.),
Kajoc legi, Kanigan (mal.). Heestor, dcstumplant van
d ! C'cylon-kancol, welke laatste, behalve als genot
middel, in Nedcrlandsch-Indiö een veelzijdige ge
neeskundige toepassing vindt. (Zie KANEEL).
CISSAMPELOS PAREIRA L. fam. Menispermaceae. Areuj tjamtjaooh (soend.), Tjamtjaoeh
(soend.), Areuj geuroung bodas (soend.). Klim
mende hebster, in vele vormen over om groot deel
van tropisch Zuid-Amerika, Afrika, en Azië ver
spreid, op Java tot nu toe alleen gekweekt govonden. Van de bladeren wordt door uitpersing eon lot
gelei stollend sap verkregen, dat als geneesmiddol
bij catarrhen gebruikt wordt.
Cyclea peltata, een plant van dezelfde familie,
die buitengewoon veel op Cissampelos gelijkt, maar
in Ncd.-Indië in het wild voorkomt, wordt naar hot
schijnt voor hetzelfde doel gebruikt en vaak met do
vorige verward. (Zie TJINTJAOE).
CITROEN. Zie CITRUS MEDICAZa
CITRULLUS VULGARIS Schrad., fam. Cucurbilacea0. Mandiki, Mondikai (mal.), Samangka, Somongka, Semangka (mal., jav.). Bekondo klim
plant, uit Afrika afkomstig, overal tusschen de koerkringen gekweekt en vaak verwilderd. Do groote
vruchten, de watermeloenen, worden om hot sap
pige, roode vruchtvleesch veel gegeten.
CITRUS, fam. Rulacea?. Lcmon (mal.), Djerook
(mal.). Algomcono naam voor do verschillende soor
ten on variëtoiton van hot geslacht Cilrus, waarvan
er sommigen in hot wild, de meeste echter in Nederlandsch Indiö gekweekt worden. Omtrent do vraag
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welke vormen als soorten en welke vormen als va
riëteiten te beschouwen zijn, loopen de mceningen
nog zeer uiteen. Terwijl sommigen slechts een vijf
tal soorten aannemen, is bij andere auteurs het
aantal veel grooter. De voornaamste vormen worden
in de vijf hierachter volgende artikelen behandeld.
Van de inlandschc namen zijn alleen samenstel
lingen met de woorden Djeroek en Demon opgeno
men ; voor de namen in andere deelen van den Ar
chipel zie men het plantkundig woordenboek van
F. S. A. de Clercq. J
iv
CITRUS AURANTIUM L. Met bolronde of afge
platte meest oranje vruchten van zeer verschillende
grootte. Bekende vormen van deze soort zijn Jo. de
echte C. Aurantium, de Djeiock ma nis of Dj.
legi, de meest bekende en wegens de smakelijke
vruchten meest gegeten vorm. 2o. De vorm deeuman a (= C. decumana L.), de Pompelmoes, Dj.
bali (jav., soend.), Dj. gede (soend.), Dj. dalirna
(jav., soend.), Dj. mana lagi (mal.), Dj. pandan
(soend.), bekend om de smakelijke, zeer groote
vruchten,' •/ . ‘ >. ‘
CITRUS HYSTRIX D. C. Boom of heester met
gedoomde takken, en gele eivormige of ronde, wrat- j
tige vruchten. Daarvan de vormen lo. Papeda
(= C. Papeda Miq.) met bittere oneetbare vruchten.
Djeroek poeroet (jav., soend.). 2o. a c i d a (— C.
acida lioxb.) Djeroek nipis, Dj.lipis, Dj. petjel. De
vruchten worden als geneesmiddel gegeten en ook^
wel gebruikt bij de spijsbereiding.
" . CITRUS MEDICA L. Boom met niet gedoomde
takken. De gele vruchten zijn bolrond of langwerpig
yèn dragen een grooten knobbel aan den top. Hiertoe
\üi.o. de echte C. m e d i c a, de Citroen, (Djeroek
asem. Dj. bedong), in Indië niet veel gekweekt.
Het hout is zeer fraai. 2o. de vorm L i m o n u m
(= C. Limonum Ilook.) Overal in Zuid-Europa en
in .Britsch Indië gekweekt om de olie, die uit de
vruchtschil bereid wordt
CITRUS NOBILIS Lour. Djeroek hideung(so end.),
I Dj. t jolpf)k (soend.), de Mandarijn, met oranje schil
om de kleine bolronde vrucht. Om de lekkere vruch
ten gekweekt.
CITRUS SARCODACTYLIS Sbld. (= een variëteit
van Citrus mediea limonum?), Djeroek tangan, een
eigenaardige vorm met vruchtbladen, die niet geheel
vergroeid zijn, zoodat de vrucht van onderen halfbol vormig is, maar aan den top overgaat in een wis
selend aantal toegespitste uitwassen. Het vruehtvleesch is bijna geheel afwezig. Deze vorm wordt
vooral door Chineezen in gedroogden toestand voor
een zeer belangrijk geneesmiddel tegen allerlei kwa
len aangezien.
CIVETKATTEN (Viverrida■,), een uitsluitend de
Oude Wereld bewonende familie der Roofdieren
(ziealdaar), verwant met, maarniet zoo hoogontwikkeld als die der katten (Feiidae). Met deze hebben ze
de scherpe kiezen gemeen, uiterlijk zijn ze er over
het algemeen van tp onderscheiden door een slanker
lichaam en langere», meer toegespitsten kop. Men
verdeelt de familie in twee onderfamilies: de Viverrinae, met intrekbare klauwen (als bij de katten) en
met vijf vingers en teen en, en de Ilerpeslmae, met
niet-intrekbare klauwen en soms met vier vingers en
teenen. De Herpestinaezijn in den Indisehen Archipel
slechts vertegenwoordigd door soorten van het ge
slacht IJerpestes (zie GARANGAN), de Viverrinae
door de geslachten: Viverra (zie TENGALOENG),
Vtverricula (zie RASE), Linmiuja (zie L1N8ANG),
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Mnmri^,L(JEWAK)' Ardocjalidia (zie

MUJSöANG AK AR), Ucnwjala, (zie DOENGAN),

Arclictis (zie BINTOERONG), Gynogale (zie BOMPRANG).
CIVIEL-GEZAGHEBBER is denaam, welke van
ouds gegeven werd hetzij aan officieren van het In
disch leger, die belast waren met het bestuur over
een ondcrafdceling of een afdeeling op de buitenbe
zittingen, hetzij aan particulieren, die, zonder tot het
bestuurscoips te behoorcn, toch met besluursfunctiën werden belast in afgelegen streken. Voor do
laatste categorie, die sinds 1914 kortweg „gezag
hebber” heet, zijn in den loop dezer eeuw eigen be
palingen getroffen (zie GEZAGHEBBER); de
„civiel-gezaghebbers” van militairen huize daaren
tegen bestaan nog onveranderd voort in die streken,
waar bijcenbrenging van militaire cn administra
tieve functicn in één hand voor het afdeelings- of
ondcrafdeelingsgezag wenschelijk of noodig wordt
geoordeeld. Op een militair hoofd van gewestelijk
bestuur (zie BESTUUR onder C, 1°) wordt de naam
„civiel-gezaghebber” nimmer tccgcpast.,4 'Cc''
QIWAISME. Ecnehoofdsecte van liet Hindoeïsme,
zoo genoemd omdat zij £iwa (d. i. de goedgunstige)
of Mahadcwa (d. i. de groote god) vereert als Opper
wezen, Paramer wara (d. i. opperheer), uit wïen alles
ontstaat, door wien alles onderhouden wordt en dio
aan alles een einde maakt. Dit leerstuk omtrent het
wezen der godheid is vermengd met verschillende
mythische verhalen en voorstellingen van de oude
Indische geden Roedra, Agni en Waroena, en, in
overeenstemming met den geest van het Hindoeïsme,
ruimt het stelsel zelfs eene plaats in voor goddelijke
en halfgoddolijke wezens, dio tot een anderen kring
van het Pantheon behoorcn, zoodat eene gelijktij
dig • vereering van Qiwa en Wisjnoe, of van de Trimoêrti, niet tot de zeldzaamheden behoort. Het is
trouwens eene leerstelling der Hindoes dat £iwa,
Wisjnoe en Brahma, gelijk ook alle andere godenfi
guren, slechts verschillende openbaringen zijn van
één en hetzelfde allerhoogste wezen. Wanneer C’iwa
plastisch beschreven of in beeld gebracht wordt,
stelt men hem gewoonlijk voor als oen in diep ge
peins verzonken Wijze. Vandaar dat hij bestempeld
wordt als Djagad-goeroe, Meester der wereld, eene
benaming, die te herkennen is in Bhat ara Goeroe (zie
BataraGcerce),zijn m ïest verbreide titel voorheen in
den Indisehen archipel. Beschouwt men hem aLs den
almachtigcn vernieler van al het tijdelijk bestaande,
dan wordt hij voorgesteld als de Tijdgod, Mahakala.
Soms wordt hij afgcbeeld als androgyne met zijne
vrouwelijkc wederhelft (,'akti of energie, nl. Doerga
of Parwatï. De meest gewone vorm echter waaronder
hij vereerd wordt, bestaat in een symbool, de Lingga, het zinnebeeld van bevruchtende, levenwekken
de kracht. Evenals bij de Boeddhisten 8toepas of
Dagobs, waarmede de Lingga uiterlijk overeenkomst
vertoont, deels afzonderlijk deels binnen heiligdom
men opgericht zijn, zoo is het ook met de symbolen
van £iwa. De vereering van Dagobs, zoowel als van
Lingga’s gaat terug tot een tijdperk, toen er noch
Boeddha-, noch Qiwa-bccldcn vereerd werden. Met
de godsdienstige vereering van £iwa gaat gepaard
die van Doorga, in hoofdzoak eene verpersoonlijking
van Moeder Natuur, wier wezen evenwel zoo veelzij
dig is, dat zij een tal van kenmerkende namen bezit,
gelijk trouwens ook het geval is met haren gemaal.
Verder genieten hooge vereering andere wezens, dio
in de nabijheid van don oppergod gedacht worden:
Gane^a, de god der geleerdheid; Nandi, de stier van
£iwa; Skanda of Karttikcja, de oorlogsgod. — Er
zijn verschillende seelen en monnikorden van £iwaïeten of Caiwa’s, zooals de benaming in het Sanskrit
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CIWAISME —CLERCQ (FREDERIK SIGISMUND ALEXANDER DE).
luidt. Zij onderscheiden zich uiterlijk en in de hoofd
punten der geloofsleer weinig van elkander, wanneer
men buiten rekening laat eenige als Qiwaïctisch be
schouwde esoterische sccten van Qakta’s of vereer
ders van het vrouwelijk principe,die eenige namen en
symbolen aan het Qiwaïsme ontleend hebben. Hoe
het Qiwaïsme zich uit den ouderen Wcdischen gods
dienst ontwikkeld heeft, en wanneer het als afzon
derlijke sectc is opgetreden, ligt nog grootcndeels in
liet duister, maar zóóveel is zeker dat er eenige eeu
wen v. Chr. reeds Qiwaietischc monnikorden beston
den, en het is onder den invloed van monnikorden of
geestelijke broederschappen, dat in Indië de secteverschillen een vasten vorm hebben aangenomen.
De bewijzen van Qiwa-vcrcering in Noordwestelijk
Indië en daaraan grenzende streken in de eerste
eeuw onzer jaartelling, en de onmiskenbare invloed
van hot Qiwaïsme op d? ontwikkeling van het Mahajanisme, den meest verbreiden vorm van het Boed
dhisme, zijn voldoende om een denkbeeld te geven
van de groote beteekenis der sectc in een groot ge
deelte van Indië reeds vóór het middcleeuwsche tijd
perk. Wat den Indischon archipel betreft, strekt de
inscriptie van Tjanggal van Qaka 654, waarbij de op
richting van een Lingga door koning Sandjaja ver
heerlijkt wordt, tot bewijs dat het Qiwaïsme in Kedo '; beleden werd. Spoedig daarop treedt in MiddëïiJava het Mahajanisme op, en gedurende ettelijke
eeuwen vinden wij beide godsdienststelsels als gelijk
berechtigd naast elkaar. Bij plechtige gelegenheden,
zooals de kroning van een vorst, waren beide gezind
ten vertegenwoordigd en spraken geestelijken van de
Qaiwa’s en Sogata’s den zogen uit. Javaansche dich
ters der 11de eeuw laten de Qaiwa- en Sogata-gecste1 ij kon zelfs optreden bij gebeurtenissen in de grijze
oudheid, zoodat zij geen besef hadden dat liet in In
dië ooit anders geweest was. De Mahayanistischo
dichter van den Soetasoma toont wijsgeerig aon, dat
Boeddha en Qiwa eigenlijk éón en hetzelfde wezen
zijn. Een Javaansch vorst der 13de eeuw draagt den
vcelzoggenden naam van Qiwa-Boeddha. Dit alles,
alsmede de bouw- en beeldwerken te Prambanan en
elders, bewijst dat er op -Java tusschefTboide gods
dienststelsels een zeker syncretisme bestond, ten
minste in sommige streken. Niettemin waren er hei
ligdommen, die uitsluitend Boeddhistisch waren,
zooals van den Boro-boedoer, Kalasan, Mendoct, ter
wijl do overblijfselen van Lingga’s, Nandi’s, Doergabeolden on Gane»;a’s kenmerkend zijn voor het
Qiwaïsme. Tegen het einde der middeleeuwen hebben
beide gezindten op Java het veld moeten ruimen voor
den Islam en een toevlucht gevonden op Bali, waar
nog heden ten dage het Qiwaïsme heersent en ook
nog eenige Boeddhisten gevonden worden. Er zijn
sporen, dat ook op Sumafra en. and ere eilanden van
Indonesië de vcrccring van BhaJara Goeroe ingang
heeft gevonden. Bij de Bataks is Bat ara Goeroe do
naam van den opperste der bovengoden; zoo ook is
bij de Dajaks Mahatara, eene verbastering van Bhatara, de hoogste god. De Tagalogs op de Philippijnen
vereerden eertijds als hoogsten god Bathala Maykajial, d. i. God do Formeerder, welke benaming zon
der twijfel op Qiwa doelt, al betcekont Bathala in’t
algemeen eene hoogore godheid, gelijk in ’t Oudjavaansch en in ’tMakassaarsch. Het woord Bhattara,
waaruit BhaJara, Batara, ontstond, is een bij uitstek
Qiwaietischo term, zoodat zekero Qaiwa-monniken
dan ook BhaMaraka’s heeten.
Literatuur : Over de leerstellingen en de mythologio der Qiwaïoten zie: A. Bartli, The Rcligions of
India, p. 190—217; Th. Foulkes, The clements of tho '
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Saiva philosophy (Madras 1863); Catechism of tho
Saiva Religion (ib. 1863); Kittel, Uebcr den Ursprung des Lingakultus; vgl. Indian Antiquary IV,
211; V, 183; Sarwadar^ana-Sangraha 74—112;
Colebrooke, Mahcs’varas and Pas’upatas (in meer
dan ééno uitgave van diens Essays); H. H. Wilson,
Works I, 188—238; W. Wilkins, Hindu Mythology
218—282; Ch. Coleman, The Mythology of the Hindus, 62—111; Dowimahatmya, uitg. door Poley mot
eene Latijnsche vertaling (1831). Over de vermen
ging van Qiwaïsme en Boeddhisme op Java, zie Kern
Versl. Meded. Kon. Akad. Lett. D. V., 3dè~seriey-----S—13; eene beschrijving van voorwerpen betrekking
hebbende op Qiwaïetischen ceredienst komt voor in
Groeneveldt en Brandes, Catalogus der Archeologi
sche verzameling van het Bataviaasch Genootschap,
passim; vermelding van Qiwa- cn Doerga-beelden,
Lingga’s, Nandi’s cn Ganc^a’s in Verbeek, Oudheden
van Java, passim. Over de Qiwaïoten op Bali zie R.
Fricderich, De Oesana Bali, ï. v. N.-I. IXe jg. III,
245; Voorloopig verslag van hel eiland Bali (Verh.
Bat. Gen. Dl. XXIII, 1850); Over een Lingga aan
de Bovcn-Melawi (Bornco) schrijft E. Kühr, Biidr
t. t. 1. cn vlk. 6e Ser. Deel II(lS96)bl. 7S. . ■>rV-? •
CLAUSENA EXCAVATA Burm., fam. Rutacéae.
Tjcrik hitam (mal.) Daocn bidjitab (sOEND.).Kleino
boom van Indië cn don Maleischen Archipel. Do
aromatische bladeren worden in toespijzen gedaan;
bovendien kont men er een voorbehoedende kracht
aan toe, zoodat ze met andere bladeren op de rijst
velden gestrooid worden om een goede oogst te
verzekeren.
CLEERENS (JOHANNES BAPTISTA). Geboren te
Antwerpen 27 Aug. 1785, trad hij in 1807 in dienst
bij de cavalerie, woonde de veldtochten in Spanje en
Rusland bij en werd in IS 14 tot onderinspeetcur der
militaire administratie benoemd. In dien rang ver
trok hij naar Indië, waar hij als Luit. Kolonel de
zesde mobile colonne in den oorlog tegen Dipó Negörö aan voerde. In 1826 tot Kolonel cn in 1829 te
vens tot Adjudant van den Luit. Gouv.-Gen. de
Koek bevorderd, nam hij deel aan de onderhandelingcn, die tot do onderwerping van Dipó Negórö
leidden. Na al loop van den Java-oorlog keerde hij
naar Europa terug, was in 1831 Chef van den staf
dor eerste divisie-infanterie van het leger te velde,
en richtte later een afzonderlijk jagcrcorps op. In
1835 tot Gcn.-Maj. titulair bevorderd begaf hij zich
weder naar Indic, en werd in 1846 tot Gouverneur
der Molukken benoemd, in welke betrekking hij don
1 öetrApi'il“l850 te Ambon overleed.
CLERCQ (FREDERIK SIGISMUND ALEXANDER DE). Geboren 7 April 1842 te Zutphon. Na voor
afgegane opleiding aan de Kweekschool 'voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht 27 Juli 1863 aan
gesteld tot Officier van Gezondheid bij het leger in
Indië, ging Hij aldaar spoedig in burgerlijken dienst
over en werd in Maart 1866 benoemd tot controlour
inde residentie Menado, in 1872 tot adjunct-inspectour van het inlandsch onderwijs, als hoedanig hij
achtereenvolgens werkzaam was in de Molukken,
___ _
matra en Qost-Java, om in April 1877 tot inspecteur
bij dien tak van dienst te worden bevorderd. In 1882
verkreeg hij een tweejarig verlof wegens ziekto en
werd na terugkomst in December 1884 benoemd tot
resident van Ternatc en in Augustus 1888 in dionzelfdon rang overgeplaatst naar Riouw, om in Mei 1890
’s lands dienst met pensioen te verlaten. Hij overleed
in Aug. 1906 te Apeldoorn. Behalve verschillende
opstellen op geogVaphisch, ethnologisch on litiguïstisch gebied in het Tijclsohr. v. h. Batav. Gen. v. K.
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CLERCQ (FREDERIK SIGISMUND ALEXANDER DE)—COCA.
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CLOON (DIRCK VAN). Gouverneur-Gcncraal.
en \Y., de Bijdragen v. li. Kon. Instituut, De ItidiGeboren te Batavia omstreeks 1688, zoon van P. J.
schc Gids, het Tijdschr. v. h. Aardr. Gen., het Tijd
Van Cloon, burgemeester van Schiedam, schepen
sclir. van Ned. Indië, de Cosraos v. G. Cora en liet
te Batavia in 1695. Hij promoveerde' tb Leiden
Intern. Arcliiv f. Ethnographie, zijn als afzonderlijke
in de rechten den lsten April 1707, vertrok in
werken van licm verschenen: Het Maleisch der Moxlukken.;-—'Bijdragen tot de kennis der residentie~t' Nov. 1719 als opper-koopman naar Indië, werd
>/~Tcrnate;— en, met. medewerking van J. D. E.
1720 opperhoofd te Negapatnam, in 1723 Gouv. van
Schmeltz, Ethnographische beschrijving der WestCoromandel, 1724 Raad-extraordinair, 1730 Rand
en "Noordkust van Nederl. Nieuw-Guiuea. Na zijn
ordinair van N. Indië. Den 9 Oct. 1731 werd hij door
dood werd zijn Nieuw Plantkundig woordenboek HH. XVII tot Gouv.-Gen. benoemd, aanvaardde
voor Nederl. Iudic door M. Greshoff uitgegeven (Am- dat ambt 28 Mei 1732, doch vroeg reeds 20 Dec. 1733
sterdam, 1909). Zie zijne necrologie met portret in de zijn ontslag. Den 10 Maart 1735 overleed hij op zijn
Wereldkroniek van 25 Aug. 1900, no. 22.
landhuis bij Batavia. Zijn bestuur kenmerkte zich
^ .-w' "
CLERODENDRON INERME Gartn., fam. Verbeniet door belangrijke gebeurtenissen: alleen zij ver^ naceae. Kembang Bocgatig (soknd.), Pawang (mal.). meld dat 8 Nov. 1733 een contract met den SoesoeHcester in geheel tropisch Azië in de nabijheid der hoenan en 9 Dcc. een ander met den Sultan van
Bantam gesloten w'erd.
kusten voorkomende. De jonge bladeren worden
CNOLL of KNOL (GOVERT). Geb. te_Delft. Ging
gegeten, de oudere tot heeling op wonden gelegd.
in 1686 als sergeant per schip Boswijk naar Indië.
(Ook andere Clerodendroyi-soovtcn. worden met deze
Diende de O.I.C. in onderscheidene militaire rangen.
namen aangeduid).
Werd in 1705 benoemd tot Commandeur en Gezag
CLERODENDRON MINAHASSAE T. et B., fam.
hebber van Java’s N.O. kust; in 1708 tot commis
Verbenacea-c. Boomheesler met fraaie groote bloe
men, vaak gekweekt. De bladeren worden soms ge saris over Cheribon en Java’s Oostkust. Leidde in
1706 een expeditie tegen Soerapati, daarna onder
kookt als groente gegeten. (Sajor tantanaman.)
den Raad van Indië H. de Wilde een expeditie
CLERODENDRON SERRATUM Spr., fam. Vertegen den in 1705 door de Cic. van de troon verdre
benaceae. Sagoenggce (Jav.), Sri goenggee (jav.).
ven Soesoehocnan Adipati Anoem en in 1708
Boomheester waarvan de bladeren een middel zijn
weder zelfstandig — na gevangenneming van ge
tegen ziekten van het hoornvee.
CLIFFORD (Jhr. Mr. GERARD GEORGE). Ge zegden Adipati Anoem — een expeditie tegen de
zonen van Soerapati. Was in 1709 gemachtigde der
boren tc Amsterdam 16 Februari 1779, studeerde
Cie. tot regeling met den Soesoehocnan van het
hij te Leiden, waar hij 22 Fcbr. 1802 tot doctor in
binnenlandsch bestuur in de Mataramsche landen
de rechten bevorderd werd. Daarna vestigde hij zich
en tot vaststelling der leverantiën en contingenten
als advocaat te Amsterdam;in 1824 werd hij tot lid
der Tweede Kamer gekozen, waarbij door redevoe aan de Cie.Wist toen tevens den Soesoehocnan over
tc halen den bekenden Depati van Soerabaja to
ringen over Indische aangelegenheden de aandacht
trok. Op 4 Oct. 1830 werd hij benoemd tot Minister doen vermoorden, waardoor aan de groote macht
van het oude regentenhuls van Soerabaja ten bat o
ad interim van Waterstaat, nationale nijverheid en
van het gezag der Cie. een einde werd gemaakt. —
koloniën, en vervolgens op 1 Oct. 1831 tot Minister
Repatrieerde 20 -Juli 1709 als schout bij nacht van
a. i. van nationale nijverheid en koloniën. Op 1 Jan.
een retourvloot. Zie JAVA. Geschiedenis; de .Jonge,
1834 werd hij in deze laatste waarneming vervangen
De opkomst van het Nederl. gezag over Java deel
door Mr. A. Brocx,Secret.-Generaal, en in datzelfde
VJII passim; dr. F. do Haai) j.'jiangan I blz. 197.
jaar benoemd tot Minister van Staat en Lid der
COBRA DE CAPELLÓ. Zie BRILSLANG.
Eerste Kamer, welke waardigheden Jhr. Clilford
COCA. Erythroxylon Coca Lam., Fam. Erylhroxybekleedde tot 7 Maart 1847; op welken dag hij over
luccae. Heester uit Z.-Amerika, daar sinds oudetijden
leed op zijn buitenverblijf bij Arnhem
gekweekt ter wille der verdoovende bladeren. Op
CLINOGYNE DICHOTOMA Salisb., fam. MaranJava is de cultuur dezer plant ingevoerd, toen het
taceae. Bamban (jav., mal.), Toengkat setan (mol.).
uit de coca-bladeren bereide alcaloïdc, cocaïne, voor
Zeer verspreide kruidachtige plant, ópschietend met
de geneeskundige praktijk van waarde werd. Do
vele lange in rechte leden verdeelde stengels; men
vooral in W. Java op groote schaal gekweekte soort
schraapt er de groene laag af, waardoor ze een glad
is Erythroxylon Coca Lam., var. S-prvceanum liurck.
en glanzend oppervlak verkrijgen, en droogt ze ver
De jonge bladeren dezer Java-coca, die tegenwoor
volgens. Daarna worden ze gespleten, de zachte binnenlaag wordt verwijderd, en van de dunne glim dig geregeld en op vrij groote schaal wordt uitge
voerd, bevatten behalve methylsalicylaat een bui
mende strookjes, die overblijven, wordt vooral in de
tengewoon hoog alcaloïdegehalle, deels cocaïne, deels
Preanger een vlechtwerk gemaakt, dat voor manden
andere eegonine-verbind in gen. Een dezer, tropacoe. d. gebruikt wordt.
caïne, wordt evenals cocaïne in de oogheelkunde
CLITORIA CAJANIFOLIA Bth., fam. Leguminoeae-Papilionatae. Roempoet sebcesoek (mal.),
aangewend.
Roompoet toeri (mal.). Kruid, in theetuinen, wel
Vooral de jonge bladeren zijn rijk aan alkaloïden
eens als grond bedekker aan geplant om het af brok
i 3%; bij het ouder worden neemt het gehalte
kelen van terrassen te voorkomen.
af (tot 1,2 %). De Java-coca groeit T best op 400—•
CLITORIA TERNATEA L., fam. Leyuminosac600 M. zeehoogte, in de volle zon, en in een vochtig
Papilionatae. Telang (mal.), Teleng (soend. en jav.).
klimaat. Men kweekt zo uit zaad, dat op overdekte
Slingerplant met fraaie blauwe bloemen, in geheel
kweekbedden uitgezaaid, na 2—3 weken ontkiemt.
Indië voorkomend, soms gekweekt. Een aftreksel der
Zoodrade planten 15 cM. hoog zijn, worden ze uitge
bloemen wordt wel bij het blauwkleuren van gebak
plant op 4x3 voet, als men een gesloten aan plant
gebezigd en de bladeren worden soms bij kleine kin
wil maken; op afstanden van 2 voet als men ze voor
deren op de oogen gelegd, als de oogleden ontstoken
tusschencultuur bezigt inden vorm van heggen. Na
zijn. Aan den wortel worden diurel ische en laxceren8—12 maanden kan men met den pluk beginnen.
de eigenschappen toegekend. Ook de zaden zouden
Het geplukte blad moet snel gedroogd worden, het
purgeerend werken.
geen door dun uitsproiden in de zon, dan wel door
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COCA— CO COS-EI LANDEN.
kunstmatige warmte kan geschieden. Nadat het blad
droog is, wordt het gestampt en in kisten of balen ge
pakt. Een aanplant in volle productie kan C00—700
K.G. per bouw leveren.
Door extractie laten zich de alkaloïden gemakke
lijk afzonderen uit de bladeren door deze met kalk
melk te vermengen en met benzine uit te trek
ken. Daar het rationeel schijnt die bewerking op do
plaats van productie uit te voeren, is men er toe over
gegaan op Java fabrieken op te richten, eentoSoekabcemi en een te Oen ga ra n. De uit voer van Java
was in 1912 1072, hfT9l3 1332 ton. De waarde van
de in 1913 uitgevoerde Coca bedroeg / 800.000. Am
sterdam heeft twee cocaïnefabrieken en is de hoofd
markt van de Coca. In 1913 bedroeg de aan voer
ongeveer 850.000 K.G.
COCA-UNIT, de prijs van 0.5 K.G. cocablad per
1 % alkaloïdc-gehalte. Deze bedroeg in 1912 gem.
21,55 en in 1913 19.24 et.
COCCINIA CORDIFOLIA Cogn., fam. Cucurbitaceae. Papasan (jav., soend.). Klim plant metgroote
bladeren en witte bloemen en scharlakenroode
vruchten. Een aftreksel van de plant heet de eet
lust op te wekken; do fijngestampte zaden worden
met klapperolie vermengd als middel tegen schurft
gebruikt (tjekli).
COCCULUS LAURIFOLIUS D. C., fam. Mcnispermaceac. Ki patjar (soend.), Tedjan, Tjenggck
(jav.). Heester met kleine gele bloemen. Do bast be
vat het giftige alkoloido Coclaurine.
COCHENILLE. Coccus cacti. Insckt, van de grootte
en gedaante van een wandluis en wit van kleur, maar
dat, gedood, een schoone purperroodc verfstof op
levert. Naar men heeft uitgerekend zouden 70.000
insekten noodig zijn voor het leveren van een Amst.
pond cochenille, die gebruikt wordt voor de berei
ding van sommige verven. Hot diertje leeft op do
nopalplant, een soort van cactus. De teelt van het
cochenille-diortjo werd op Java onder Du Bus be
proefd ; in 1828 werden heimelijk uit Cadix door den
Spanjaard Bisch een aantal dier insekten naar Java
overgebracht, die echter onder weg op twee na stier
ven. Door een gelukkigen inval van Do Serrière (zie
diens werkje: Mijne loopbaan in Indië, Zwollo 1849,
Bijl. KI) worden de jongen daarvan in het leven be
houden, door zo bij de geboorte op do jongo uit
spruitsels der nopal over te brengen. De teelt werd
op het Gouv. landbouw-établissoment te Krawang
en ook op enkele particuliere landerijen voortgezet,
on wekte aanvankelijk gunstige verwachtingen op,
zoodat in 1855, 142.787 Amst. ponden verkregen
word, waarvan 72.880 A. p. aan liet Gouv. werden
geleverd. Van Gouv.wcgo werd do teelt vooral ge
dreven door veroordeelden in hot strafétablissement
to Sookaradja (Banjoowangi); in 1862 werden ver
kregen 3.064 A. p., in 1863, 8.872, in 1864, 12.074, in
1865, 18.127. De Gouv.-cultuur loverdo echter geeno
voordcelcn op, en kostte meer dan do opbrengst,
zoodat zij in 1865 werd ingetrokken. Voor zoover
ons bekend is, wordt ook door particulieren geen
werk meer gemaakt van do cochcnille-tcolt.
COCHIUS (FRANS DAVID). Geb. 17 Dec. 1787 te
Valburg (Gelderland). Hij nam in Oct. 1804 dienst
aLs élève der genie, werd in Aug. 1808 luit.-surnume
rair, in Juli 1809 luit.-ingenieur, trad in Dcc. 1810 in
Franschen dienst en nam als kapitein b/d staf der
genie deel aan de gevechten bij Katzbach, Lcipzig__
waar hij licht gewond werd — en Hanau. In Aug.
1814 weder als le luit.-ing. ingcdecld bij het Nederl.
leger, word hij tot kapt.-ing. benoemd voor het In
dische leger. Na eerst bij Quatre-bras gevochten to
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hebben, vertrok hij 1G Oct. 1815 naar Java. Hij werd
majoor-ing. in Aug. 1817, luit.-kol.-ing. Febr. 1821
en kol.-ing. Dec. 1825. Als luit.-kol. command. der
genie maakte hij do 2e expeditie naar Palembang
mede (1821). In 1825 trad hij met veel beleid op bij
het beginvan den Java-oorlog,drie malen approvian
deerde hij het belegerde Djokjakarta, nam in Juni,
1820 Plered in, vervolg<fe“Dipo'Ne'görö tot Diko,
streed bij Kalitan, Djali-anom, Djokjakarta en Pasir
Gedé enz. en bleef tot aan het einde vaD dien oorlog
te velde (1830). In Febr. 1831 werd hij generaalmajoor titulair, in Sopt. 1835 commandant van het
Indische leger. Als Commissaris van het Gouverne
ment ter W.-kust van Sumatra herstelde hij den
goeden gcêst-dh(Ter de troepen aldaar en veroverde
Bondjol den löden Aug. 1837, waar het op te richten
fort naar hem genoemd werd. In April 1839 werd hij
generaal-majoor effectief, en in Nov. 1843 luitenantgeneraal. Op 1 Jan. 1848 werd hij als legercomman
dant eervol gepensionneerd, en overleed den lsten
Mei 187G te Rijswijk.
COCHIUS (FORT GENERAAL). Reduit op Java in
de Afd. Keboemen der residentie Kedoe, nabij do
grens van BanjoemaSj_en in de on middellijke nabij
heid van de desa Gombong. Oorspronkelijk door den
generaal, die er zijn naam aan gegeven heeft, be
stemd voor een groote versterking, die niet alleen
als een bolwerk en bedreiging tegen de Javasche
Vorstenlanden moest dienen, maar zelfs als hoofd
stelling en laatste wijkplaats ingeval van binnenof buiten landschen oorlog, is het onvoltooid geble
ven, en is er later (tot 1913) de Pupillenschool in
gevestigd geworden. Om strategische redenen, in
verband met de uitnemende gezondheid van het kli
maat, is in vroeger jaren de aandacht van enkelen
zelfs op deze plaats gevallen, om er den hoofdzetel
van het Nederl.-Indische bestuur te vestigen.
COCOS, Zie KALAPA.
COCOS-EILANDEN, ook KEELING-EILANDEN
genaamd. Een atol, bestaande uit een dertigtal
grootero en kleinere eilanden, in de Indische zee
vóór Straat Soenda, tusschen 12° en 13° Z. B. en
op 90° 53' O. L. Kapitein Keeling heet zo in 1609
ontdekt te hebben; zij bleven tot 1S23 onbewoond,
in wellc jaar een Engelschman, Alexandcr Hare,
zich mot eonige Maleischo huisgezinnen op eon
dier eilanden, Rijst-eiland, vestigde. In 1825 vond
kapitein J. Ross op een der andere eilanden, Poeloo
Tikoes, een haven, die hij Port Albion noemde.
Hare vertrok kort na do komst van Ross, die er
bleef, en evenals later zijn afstammelingen in do
rechte lijn, hoofd van do nederzetting werd. Niette
genstaande deze Engelseho nederzettingen worden,
do Cocos-eilanden als een Nederlandsche bezitting
beschouwd, totdat zo in April 1857 door kapitein.
Granvello Frcmantlo namens Hare Britscho Majes
teit in bezit worden genomen. Do eilanden worden
nu en dan hevig geteisterd door cyclonen. Zo vooren.
kokosnoten, pompoenen, melooncn, maïs, visch,.
schildpadden en tripang uit. Zie GRONDGEBIED.
Benoorden do groep ligt Noord-Kecling, een klein
onbewoond atol, dat slechts zeer zelden bezocht
is. In 1836 word de groep enkele dagen bezocht door
Darwin, die vooral hier do atolvorming bestudcorde,
waarop zijn vermaarde theorie omtrent het ont
staan der atollen berust . In 1901 werd do Engelseho
telegraafkabel van Batavia naar Mauritius en
Duvban ovor do eilanden gelegd.
Literatuur. H. O. Forbcs, Notes on the Keeling- or
Cocos-islanda, with map (Pr. R. Gcog. Soc. London 1879). H. B. Guppy, Tho Cocos-Iveeling Islands.
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COCOS-EILANDEN—COHEN STUART (ABRAHAM BENJAMIN).

er op de plaats van het verwoeste Djakatra word
(Scoltish geographical Magazine 18S9); F. Wood-Jodoor hem de hoofdslad van Ned.-Indië, Batavia gencs, Cora and atolls (handelt grootendecls over de
sticht. Het bestuur en rechtswezen in het voor de
Cocos-eilanden). London 1910.
Compagnie verworven gebied, Batavia en ommelan
COCQ D'ARMANDVILLE (CORNELIS JOHANden, word door hem op uitmuntende wijze georgani
• NES LE), geb. te Delft, 29 Maart 1846, deed zijn
voorbereidende studiën aan het gymnasium te Kat seerd; de voornaamste daarop betrekking hebbcjide
verordeningen vindt men bij V. d. Chijs, Placaatwijk, vervolgens te Sittard .en-trad daarna 27 Sept.
bock van Ned.-Indië, DL I bl. 56. In 1621 vertrok
1865 in de Sociëteit van Jezus. Van Sept. 1871 —
Coen naar de Banda-eilanden, waar de bevolking,
Sept. 1S73 was hij leeraar aan het gymnasium te
niettegenstaande de met de Comp. gesloten contrac
Katwijk. In 1S76 werd hij tot priester gewijd. Einde
187S werd hij als missionaris naar Ned. Indië gezon ten, hare producten aan de Engelschen leverde; na
korten strijd werden die eilanden tot onderwerping
den, waar hij zijn eei-stcn werkkring vond (c Semarang. 1S79—1SS1. Van 1SSI—1891 was hij achter" gebracht en de bevolking deels gedood, deels naar
andere gedeelten van den archipel overgebracht.
eehvolgens werkzaam te Maumcri, Sikka,^ Kotting,
Lola en Lio, de onherbergzaamste streken van FloDen lstcn Febr. 1623 legde Coen het bestuur neder;
res. VaiTzijn kennis omtrent land en volk aldaar
in het vaderland teruggekeerd werd hij daar met
trok Dr. H. T. C. ten Kate veel partij ten behoeve
grootc eer ontvangen, tot bewindhebber benoemd en
van zijne publicatie omtrent Flores. 27 Juni 1891
3 Oct. 1624 opnieuw tot Gouv.-Generaal aangesteld.
werd Le Cocq overgeplaatst naar Ccram. In Mei
De Engelschen, die in hem hun krachtigsten tegen
stander zagen, trachtten zijn vertrek te belemme
1893 bezocht hij verschillende eilanden om een ge
ren; zelfs werd hem doordeStaten-Generaal het bevel
schikte plaats voor een nieuw missiehuis te zoeken.
6 Dec. 1895 vestigde hij een statie te Kapaur, Zuid gegeven, niet naar Indië te vertrekken. Desniette
kust N. Guinea. Vandaar ondernam hij een expedi genstaande vertrok Coen incognito en kwam in 1627
te Batavia aan, waar hij 30 Sept. weder als Gouv.tie tot 141° O.L. en verdronk bij het terugkeeren
Gen. optrad. Zijn komst was als het ware liet sein
naar de schoener, die hem op zee wachtte (27 Mei
voor de Engelschen om Batavia te verlaten, en hun
1896). Zie over hem Kathol, missiën XXI (1896—97)
hoofdkwartier te Bantam te vestigen. Gedurende
blz. 158; Ind. Gids 1900 II blz. 1170; W. v. Nicuden korten tijd dat hij het bestuur voor de tweede
wenhoff, Skizzc aus dem Missionslcben von N. O. I.
1902; Dr. Ten Kate in Tijds. Aardr. Gen. XI (1894).
maal voerde, werd Batavia tweemaal door een krijgs
macht uit Mataram, doch te vergeefs, belegerd; ge
CODIAEUM VARIEGATUM Bl., fam. Euphorbiadurende het tweede beleg overleed Coen (2J Sept.
ceae. Poeding, Poering (mal., jav.). Heester uit de
1629), die intusschen door het vernielen der magazij
Molukken, wegens de zeer verschillend gevormde en
nen van den vijand dezen zoozeer had verlamd,
gekleurde bonte bladeren overal gekweekt, meest
dat hij weldra onverrichter zake moest aftrekken.
bekend onderden naarn van Crolon. De plant wordt
Coen heeft door zijn krachtig beleid en grootc ta
voor allerlei kwalen als geneesmiddel gebruikt.
lenten als krijgsoverste alle aanspraak op den ecreCODIFICATIE. Zie RECHTSWEZEN.
COEN (JAN PIETERSZOON). De grondvester dor
naam van grondvester van het Nedorlandsch gezag
in Indië, en toonde ook als bestuurder grootc talen
Nederlandsche macht in den Indischen archipel werd
ten van organisatie. Door hem wei d een plan tot hot
geboren te Hoom..den 8sten Januari 1587, als zoon
van Pieter Willemsz van Twisk, begaf zich in
overbrengen van Europeanen als kolonisten naar
het belang van eene opleiding voor den handel in
Indië ontworpen; een reglement op den handel naar
1601 naar Rome, waar hij tot 1607 werkzaam was op
Indië van zijne hand was reeds door do Uil. XVII
het kantoor van Justus Pescatore (de Visscher)
goedgekeurd, maar werd ten gevolge van het verzet
uit Oudenaarde. In dat laatste jaar ging hij als
der aandeelhouders in de Comp. niet ingevoerd. Ook
onderkoopman in dienst der Compagnie naar Indië,
hierin moet de ruime blik en het onafhankelijke oor
deed in 1612 als opperkoopman een tweede reis der deel van Coen worden gewaardeerd, die het meer
waarts, en werd daar, achtereenvolgens aan geste ld
malen waagde, zijn gevoelen tegen dat der HH.
tot president van do factorij en te Bantam en Djaka
XVII. te stellen. Jammer maar dat deze groote
tra, in Oct. 1613 tot directeur-generaal over alle do
eigenschappen werden verduisterd door zijne groote
Comptoren van negotie in Indië en 25 Oct. 1617 tot
strengheid tegenover de inlanders, die soms, zooals
Gouv.-Gen. Coen nam den titel van G. G. echter eerst
op de Banda-eilandenin wreedheid ontaardde,en die
aan in Maart 1619, nadat Reael, die op Ternate was,
slechts verschoond kan worden door zijne overtui
zijne betrekking had neergelegd. Ten gevolge van
ging, dat hij bovenal de Comp. moest dienen en dooi
oneenigheden met Bantam, was, als tegen wicht tegen
de geheel andere beschouwing toen over den inlan
dat rijk, in 1610 eene factorij te Djakatra gesticht,
der voorgestaan dan die, welke thans de hcormaar toen ook de pangeran of regent van dat rijkje
sehende is.
niet te vertrouwen scheen, bepaalde Coen in 1618 dat
Zie voor geschriften, over Coen handelende, Van
daar een fort zou gesticht worden. Trots den tegen zfRhede v. d. Kloot, De Gouvs.-Gen. enz. 1891 pas;/
stand van Djakatra en later ook van de Engelscheiy^ sim. Vgl. ook Colijn Ncerlands-Indië I blz. 331 e.v.
werd dit plan volvoerd; Coen zag zich echter ge^
COFFEA ARABICA L. fam. Rubiacoae. Zie KOF*
noodzaakt, na een on beslisten slag tegen de o ver1«'I E.
machtige Engelsche vloot naar de Molukken te
COHEN STUART (ABRAHAM BENJAMIN).
gaan om versterking te zoeken (Januari 1619);
Gel), te ’sGravenhage 17 Maart 1825, werd hij in
gedurende zijne afwezigheid had de bezetting van
1842 aan de Hoogcschool te Leiden ingeschreven,
het fort zich te verdedigen zoowel tegen Djakatranen
maar moest weldra naar Delft vertrokken om hot
en Engelschen als later tegen do Bantammers (Zie
radicaal voor O. I. ambtenaar lo verkrijgen, dat hem
DJAKATRA en BATAVIA). In Mei 1619 kwam
in 1846 ten deel viel. Op raad zijner leermeesters
Coen weder voor Djakatra, nadat hij eerst nog Djazocht hij in Indië niet in de administratie te tred on,
pamverbrand had, waar de Nederlanders, dié er
maar wijdde hij zich aan wetenschappelijke studiën,
fernlijf hielden, in 1618 vermoord waren. Het ge
waartoe hij door do Regeering in slaat werd golukte hem zonder veel moeite het fort te ontzetten
steld, die hom in 1847 toevoegde aan do H1I. Winter
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COHEN STUART (ABRAHAM BENJAMIN)—COMMERCIEELS BOEKHOUDING.
en Wilkens te Soerakarta. ter verlichting van hunne
werkzaamheden'voor do vertaling van wettelijke ver
ordeningen in het Mal. en Javaansch. In 1851 bepaal
de een Gouv. besluit, dat hij zich te Soerakarta zou
blijven ophouden tot voortzetting zijner studiën in
de Javaanschc en Kawi-talen. In 1802 vestigde hij
zich te Batavia, waar hij door de Regeering met ver
schillende werkzaamheden van taalkundigen aard
werd belast en o.a. een advies gaf over de transcrip
tie van plaatsnamen ten behoeve van topograpliische kaarten van Java (Bijdr. t. T. L. en V. 3e
ser. VI, 1871, bl. 7 en VII, 1871 bl. 228). Ook het
Bat. Gen. van K. en W. riep herhaaldelijk zijne
voorlichting in. Belangrijke adviezen van hem zijn
gepubliceerd: over de uitgave van het Jav. woor
denboek van Winter en Wilkens (Not. B. G. 1
Febr. 186G II. n.) en ter waarschuwing tegen
overdreven verwachting van het licht, dat zou
kunnen geput worden uil de taalkennis der hedendaagsche Balineezen (Not. B. G. 15 Mei 1866 no. II.
h.). In liet laatst van 1872 zag Cohcn Stuarl zich ver
plicht ten tweede male wegens ziekte (eerste verlof
in 1860—1862).verlof aan te vragen, dat herhaaldelijk verlengd werd, ook omdat hij te Leiden hulp
middelen vond voor zijne st udie der Kawi-oorkondcn
die hij te Batavia zou hebben moeten missen. In
Nov. keerde hij naar Indië terug, en overleed te
Batavia 6 Febr. 1876. Zijne voornaamste werken zijn:
De geschiedenis van baron Sakendher, Indisch Archh f. 1850 en 1851. — Malcische vertaling van de
Algemcenc Bepalingen van Wetgeving, van de twee
eerste hoofdst ukken van het Regl. Recht. Org. en van
het Regl. op de uitoefening der Politie, enz. Batavia,
1853. 2e druk 1856. — Brata Jocda of de strijd der
BharataV. Verh. van het Bal. Genootschap, 1S60,
dln. XXVIIon XXVIII. — De Kawi-oorkondcn (onvollooid) 2 doelen, Leiden 1875. Voorts een opstel
o vei (ie Javaanschc tijdrekening, in het Tijdsclir. v.
Ncd. Ind. 1850, dJ. I. blz. 215—324. — Van 1854
tol 1872 redigeerde Cohen Sluart den Javaanschen
almanak, Semarang, v. Dorp & Co. — Van 1861 tot
1870 komen in den Regcerings-almanak voor N.-I.
opstellen van hem voor over de Javaansch-Mohammedaansehc tijdrekening. Eindelijk zijn kleinere,
maar belangrijke stukken van zijn hand t e vinden in
het Tijdsclir. v. h. Bal.Gen. en in de Bijdragen t. T. L.
en V., zie de registers op die l ijdschriften. Een „Eeu
wigdurende Kalender” verscheen in 1875 te Leiden.
COIX LACRYMA-JOBI, fam. Grcmineae. Djali,
Djali batoe, Djali wat» e (jav.). Dit gras dankt zijn
naam van Lacr/jma Jobi (= Jobstranen) aan de
traan vormige, porccleinuchtigo, steenharde schijnvruchtjes, ontstaan uit de vergroeide kafjes om de
vrucht. Deze worden vroeger veel in de apotheken
gebruikt. Thans zijn ze meest nog maar aan snoeren
geregen als bidsnoeren, armbanden, halskettingen
e. d. in gebruik. Het gras is een uitstekend voedsel
voor paarden^/^
COLA ACUMINATA. Zie KOLA.
•
COLEUS AROMATICUS Bth., fam. Labiatae.
Höli ha.i (mal.), lwak iiah (jav.). Kruid, wel aan
geplant om de aromatische bladeren; op sommige
plaatsen als inlandsch geneesmiddel gebruikt^ ,
COLEUS SCUTELLAR10IDES Bth., fam. Labiatue. Djawor boureum (soknd.), Majana (mal. mol.),
Mij au a (mal.). Kruidachtige plant. Do bladeren zijn
een inlandsch geneesmiddel. In don laatsten tijd is
de plant aanbevolen als tusschenkultuur tor onder
drukking van onkruid.
COLEUS TUBEROSUS Bth., fam. Labiatae. Gembili (jav.), Ken tang djawa (jav.), Kembili (mal.).
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Kruidachtige plant, waarvan de knollen gekookt als
aardappelen gegeten worden.
COLOCASIA ANTIQUORUM Schott., fam. Araceae; Bolang (mal.), Keladi (mal.), Tales (jav.),
zeer oude kultuurplant, in Azië thuis behoorend,
overal in de tropen gekweekt wegens de eetbare
knollen die gekookt of gepoft, op Java vooral in
schijven gesneden en dan gebakken, met stroop wor
den gegeten. Als voedingsmiddel is deze plant voor
al in het Oosten van den Archipel in gebruik. Het
binnenste van de stengels wordt gekookt of ge
stoomd als groente gebruikt, terwijl met de bladsteelon do varkens gevoerd worden. Wegens het
gehalte aan scherpe naalden van zuringzure kalk,
(die bij de bereiding verdwijnen), is de plant in rauwen toestand niet eetbaar.
*(^**-£' .. Vw V
COMITÉ TOT DE ZAKEN VAN DEN OOST-IN-XtC' - vl
DISCHEN HANDEL EN BEZITTINGEN. Zie COM-^
.
•. ,fT ’- * •
PAGNIE (OOST INDISCHE).
COMITÉ (INDISCH) VOOR WETENSCHAPPE
LIJKE ONDERZOEKINGEN. Dit comité, waarvan
de Statuten zijn opgenomen in Jav. Crt. 17 Aug.
1897 no. 65, is gevestigd te Batavia en stelt
zich ten doel de uitbreiding der kennis van land
en volle in den Indischen Archipel, zoowel met
het oog op de belangen der wetenschap als die van
landbouw en nijverheid. Meer bepaaldelijk beweegt
het zich op het gebied der zoölogie, botanie, geolo
gie, anthropologie en etlmograplrie, terwijl verder
tot de taak van het comité behoort het uitbrengen
van adviezen en het inwinnen van inlichtingen met
betrekking tot wetenschappelijke onderzoekingen.
Het werkt zooveel mogelijk in overeenstemming
met de Maatschappij tot bevordering van het na
tuurkundig onderzoek der Ned. Koloniën te Amster
dam. Het behartigt de belangen dier Maatschappij in
N. I., bereidt de expedities voor, verleent hulp aan
de onderzoekers, die in N.-I. komen enz. Over het tot
stand komen van het Comité zie het over genoemde
Mij. voorkomende in het art. MAATSCHAPPIJEN.
COMMELINA BENGHALENSIS L., fam. Commelinaccac. Boolo-boeloh (mal.). Zeor algemeen voorko
mend liggend kruid met blauwe bloemen, dat een
geschikt veevoeder is. De bladeren worden soms op
bloedzweren gelegd.
’■ •
COMMERC1EELE BOEKHOUDING BIJ LANDSBEDRIJ VEN. Toen de overtuiging ingang vond, dat
do begroot ingsboekhouding onvoldoende was om
ten aanzien van de Lands bed rijven in staat te stel
len lot een juist inzicht in de geldelyke uitkomsten,
werd het denkbeeld aan do orde gesteld om eeno
verbeterde boekhouding bij de daarvoor in aanmer
king komende diensttakken in te voeren. (Ind. begr.
voor 1905). Als gevolg daarvan werd in 1907, na
voorbereiding door een deskundige hier te lande,
overgegaan tot uitzending naar Indië van iemand,
die zich op boekhoudkundig gebied naam had ge
maakt Jen einde do leiding op zich to nemen voorde
invoering van do commcrcieelo boekhouding bij
Landsbcdrijvcn aldaar. Do geleidelijke doorvoering
van die taak heeft aanleiding gegeven tot instelling
van den accountantsdienst. (Zie aldaar). Dc bedoelde
boekhouding is ingevoerd bij:doopiumfabrieken de
Landsdrukkerij, beide te Batavia: den pandhuis
dienst; het Marine-etablissement te Soerabaja; de
stcenkolendcpöls van Marine; do Tinwinning op
Banka alsmede hof vervoer en den verkoop van tin
(Dept. van Gouvts. bedrijven te Batavia); de zoutbriketfabrieken en den zoutaanmaak op Madoera;
de Ombilm-stcenkolenmijnen te Sawah-Loonto;
het Caoulchoucbcdrijf van hot Boachwezen, hot
32

;'Lm. :

•

;
49S

C S

/

i

!
:
■■

:
■

,/
-

:< l

■

3

h
-

ü
*

S
1

■

COMMERCIEELE BOEKHOUDING—COMPAGNIE (O.-INDISCHE).

Pontianak-riviertransport en degetah pertja onder
neming te Tjipetir. Zij is in voorbereiding bij eenigo
andere takken van dienst o. a. de Staatsspoorwegen
op Java en den Sumatra-Staatsspoor; het Boscliwezen; de Posterijen, Telegrafie en Telefonie en het
ambachtswerk in de gevangenissen.
De consequentie van dezen maatregel zal zijn eene
wijziging in dë inrichting van de Indische begroo
ting in den geest van de Nederlandsche Bedrijvenwet
(Ned. Stb. 1912 no. 85) Eene zoodanige wijziging is
in voorbereiding.
v-; •’' V
COMMERSONIA ECHÏNATA Forst., fam. Ster'jculiaceae. Totara (mal. mol.), Kioraj (soen'd.), Blentong (jav.). Lage boom met kromme stam, in een
groot deel van Zuid- en Zuid-Oost-Azië verspreid
tot in Australië, zeer vaak optredend in verlaten
bouwlanden en daar boschjes vormend. Het hout is
niet bruikbaar, van de bast wordt soms touw getV maakt.
COMMISSARIS-GENERAAL. In het algemeen ge
sproken de titel van een of meerdere hoogste be
stuurders van Ncd.-Indië, met buitengewone macht
bekleed en geplaatst boven de regeering van Indië,
aan het hoofd waarvan in gewone tijden de Gouv.Generaal gesteld is. De eerste Commissaris-Generaal
R. Van Goens jr., Dcc, 1678 door HH. XVII be
noemd tot Commissaris-Generaal over geheel Ned.Indië, schijnt echter die macht niet bezeten te heb
ben; althans lezen wij dat de regeering van Ned.
Indië, niet genegen hem zijne Commissie te laten
vervolgen, hem in 1680 allerlei andere betrekkingen
aanbood. Hij sloeg deze wel van de hand, maar vroeg
en verkreeg reeds 20 Sept. van dat jaar zijn ontslag.
F. L. Bent werd toen 23 Oct. 1680 tot Comm.-Gen.
over alle kantoren van Indië benoemd, maar eerst
door ongesteldheid, later door den dood (1682) ver
hinderd die functie uit te oefenen. Jhr. H. A. Van
Reede tot Drakenstein, in 1684 benoemd tot Comin.Gen., werd wel met groote macht bekleed, maar deze
strekte zich niet over geheel Indië uit, daar zijne in
structie hem de taak oplegde: „de kantoren in Ben
galen, op de kust van Choromandel, op Ceylon, Malabar,Soeratte en aan de Kaap te visiteeren, al Ie frauden, mesusen, malversatiën te ontdekken, zoodanige
redressen te beramen en in te voeren ais noodig zou
den zijn, niet alleen de schuldigen, maar de ver
dachte ambtenaren te ontslaan en met hunne stuk
ken en informatiën naar Nederland op te zenden.”
Vóór hij zijn taak ten einde had gebracht, overleed
hij in Dec. 1691. Meer overeenkomende met de ge
wone beteekenis van de betrekking van Comm.-Gen.
was de zending, opgedragen aan S. C. Nederburgh en
S. H. Frijkenius. Ten gevolge van den geldelijken/'
achteruitgang der O. I. Cornp. was liet noodig ge-;
worden, hervormingen en bezuinigingen in de Indi
sche administratie te brengen, en deze taak werd
toevertrouwd aan een Hooge Commissie, waarvan
beide heeren lid waren, terwijl hun in Indië aLs me
decommissarissen zouden worden toegevoegd de
Gouv.-Gen. Alting en H. v. Stockum; de laatste
overleed echter, voordat hij die betrekking kon aan
vaarden. Ofschoon V. d. Graafï als zijn plaatsver
vanger door de bewindhebbers was aangewezen,
werd de schoonzoon van Alting, J. Siberg 14 Dec.
1793 tot Coram.-Gen. benoemd. Daarmede kwam de
Hooge Commissie, die in Dec. 1793 optrad, geheel
onder den invloed der toen in Indië heerschende
familie-regeering, hetgeen er niet op verbeterde,
toen zij zich in 1795 met de Hooge Regeering tot een
„gecombineerde vergadering” vereenigdc. Den 28sten Sept. 1799 werd de Commissie ontbonden. Na

het optreden van den Raadpensionaris Schimmel'
penninek werden C. H. Van Grasveld en Mr. C. T.
Elout benoemd tot Commissarissen Gen. voor de in
voering van een nieuwe wijze van bestier der Ind.
regeering, justitie en handel de eerste tevens tot
Gouv.-Gen. (11 Nov. 1805). Te Nieuw-York aange
komen, werd de Commissie echter door Koning Lodewijk teruggeroepen (20 Juni 1806). Bij besl. van 22
Scpt. 1814 werden C. T. Elout en G. A. G. P. Baron
v. d. Capellcn benoemd tot Commiss.-Gen., de laat
ste tevens tot Gouv.-Gen. ten einde de Indische be
zittingen van de Engelschen over te nemen. Bij
Besl. van 20 Nov. 1814 werd hun nog A. A. Buyskes
als Comin. Gen. toegevoegd. Zij waren belast om
zoodanige organisatiën in te voeren als noodig ge
oordeeld werden en kregen een Reg. regl. mede, dat
zij mochten wijzigen waar het bleek niet in overeen
stemming te zijn met bestaande toestanden, Zij von
den hierin aanleiding een nieuw Reg. regl. te ver
vaardigen en af te kondigen. Den 16 Jan 1819 trad de
Hooge Commissie af. Daarna werden nog bui’ggraaf
L. P. J. Du Bus de Gisignies (10 Aug. 1825) en J.
Van den Bosch (17 Jan. 1832) tot Comm.-Gen. be
noemd, die deze betrekking respectievelijk lot 16
Jan. 1830 en 31 Jan. 1834 vervulden.
Nu het Regeerings-reglement bij de wet is vast
gesteld, kan geen Coram.-Gen. in den eigenlijken zin
van het woord, — d. w. z. met buitengewone macht
bekleed, zooals de Koning, ter plaatse zou kunnen
uitoefenen en alleen door zijne instructie gebonden,
— meer worden uitgezonden en evenmin een zoo
danig bestuurder aan het hoofd der Indische regeering worden geplaatst, daar art. 1 R. R. voorschrijft
dat de regeering over Ned.-Indië wordt uitgeoefend
door een Gouv.-Gen. en gebiedt dat ieder, die zich in
Indië bevindt, den Gouv.-Gen. als des Konings ver
tegen woordiger erkennen en hem als zoodanig eer
biedigen en gehoorzamen moet. Een artikel oor
spronkelijk door de Regeering voorgesU ld, luidende:
„het onderzoeken of regelen van bepaalde zaken in
N. Indië kan door den Koning worden opgedragen
aan één of meer buitengewone gevolmachtigden den
titel voerende van Comm.-Gen.” werd dan ook ver
worpen. Toch kunnen Comm.-Gen. thans worden ge
zonden, wanneer een wet do Koningin daartoe
machtigt en hunne macht daarbij tevens wordt ge
regeld of staat hot der Koningin vrij desverkiezendo
zelfstandig oenen Comm.-Gen. te zenden, die echter
de ondergeschikte van den Gouv.-Gen. zou zijn en
wiens staatsbezoldiging op de begrooting zou moe
ten uitgetrokken en door de wetg. macht goedge
keurd worden. .
.' 'COMMUNAAL BEZIT. Zie GROND (RÉCHTEN
OJ’ DEN) en AGRARISCHE WET.
COMPAGNIE (OOST-INDISCHE). De gunstigo
ligging tusschen de Oost- en Middellandsche zeeën,
tusschen Engeland en Duitschland, maakte dq
Nederlanden reeds vroeg tot een marktplaats, waar
de kooplieden van verschillende streken van Europa
elkander ontmoetten, waarde handelsartikelen van
velerlei oorden werden aangebracht: óók vele der
waren van het verre Oosten, die in de Middeleeuwen
over de Levant naar de havens der Middellandsche
zee, vooral die van Italië, en van daar naar de ZuidNederlandsche koopsteden werden vervoerd, om
van hier uit de meer noordelijke streken van Europa
te bereiken. Toen de Portugeczen langs de Kaap do
Goede Hoop Indië hadden bezeild en zijne kostbare
specerijen over zee naar Lissabon trachten, kwa“ <!ezo1m Midden-Europa grootcndcols langs
^derlanden, vooral via Antwerpen. Aan do
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COMPAGNIE (OOST-INDISCHE).
eigenlijke scheepvaart deden de bewoners der Zuide
lijke Nederlanden echter weinig moe: zij waren te
vreden, wanneer de vreemdeling op hunne mark
ten kwam koopen en verkoopen, en lieten de scheep
vaart over aan de Italianen en Spanjaarden ter ccnc
zijde, aan de Hansc-steden aan den anderen kant.
Daarentegen dankten onze noordelijke streken,
Holland en Zeeland in de eerste plaats, reeds in de
Middeleeuwen, vooral echter bij het verval der Hanse,
hare welvaart voornamelijk aan eigen scheepvaart
op het noorden, maar ook op het zuiden van Europa;
al waren de voordeelen, veroorzaakt door het. vcrkeeren van vreemde kooplieden op deze markten,
niet zonder gewicht. De opstand tegen Spanje be
lette niet, dat de Hollandsche en Zccuwschc koop
lieden (nu versterkt met zoovele ondernemende
mannen, welke, verdreven door de rampen des oorlogs, die al spoedig vooral op het Zuiden drukten,
van daar naar het Noorden waren getrokken), voort
gingen met het brengen, in hun eigen schepen, van
de producten dezer streken en van het graan vooral
der Oost zee-land en naar het Iberisch schiereiland,
om van daar terug te keeren met de voortbrengselen
dier oorden, maar ook en niet het minst met die van
Indtë. De regenten der opgestane gewesten begrepen
zeer goed, dat de welvaart hunner medeburgers en
van hen zelven afhing van de vraag,of Nederland kon
blijven de marktplaats van Europa, waarde koop
waren van alle streken ten verkoope konden worden
aangeboden, en of de Nederlanders konden blijven
de vrachtvaarders van dit werelddeel. Spanjaarden
en Portugeezen hadden zich in de laatste tientallen
van jaren te veel met den handel op Amerika en Azië
bemoeid, om zelf zooveel nis vroeger de stevens hun
ner schepen naar hier te wenden: vandaar de toe
nemende vaart der Nederlanders op hunne landen.
Nu moest men echter voorkomen, dat door den oor
log onze kooplieden van die vaart afgehouden wer
den en dat daardoor do handelaars van het noorden
van Europa, welke de zuidelijke handelsartikelen,
ook de specerijen van Indië, door onze schepen uit
Spanje en Portugal aangebracht, door onze tusschcn
komst bet jokken, gedwongen werden, zelf naar het
zuidwesten van Europa te zeilen. Daarom werden,
niettegenstaande den tegenstand van velen, die
daarin slechts voorziening in ’s vijand» behoeften
zagen ter wille van eigen winzucht, aan die vaart op
’s vijand» land door de regenten geen hinderpalen
in den weg gelegd, met uitzondering van enkele
maanden in Leiccster’s periode. Ook Spanje, dat
sedert 1580 Portugal on zijne koloniën overheerde,
begreep, dat het den toevoer der door de Ncdcrlandsche schepen aangebrachlc goederen niet kon
ontberen en liet in de eerste jaren na het verzet,
althans oogluikend, de vaart dier schepen op zijne
havens toe, zonder ernstige hinderpalen daaraan in
den weg te loggen. Vooral echter sedert 1585, in welk
jaar plotseling beslag weid gelogd op alle Nedcrlandsche schepen, welke zich in die havens bevon
den, kregen de bezwaren, verbonden aan den han
del daarheen, een ernstig karakter. Deze onverstandige politiek heeft zich gewroken: de beheerschcr
van Spanje en Portugal heeft, door aan de vaart
daarheen wezenlijk gevaar voor hen te verbinden,
de opstandelingen gedwongen, zelf de streken op te
zoeken, wier producten zij noodig hadden, maar
tot dusver uit Zuidwcsl-Europa hadden kunnen be
komen. Hunnen vijanden ten trots en ten spijt gin
gen de Nederlanders varen op Brazilië, knoopten
zij rechtstreeksehe handelsbetrekkingen aan met
do inboorlingen van Afrika’s westkust, sloegen zij
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wegen in, waarlangs zij in Indië zelf hun aandeel aan
zijn producten hoopten te bekomen. Deze zouden,
naar men hoopte, langs den rechtstreekschen weg
goedkooper dan door middel van den handel op het
Iberisch schiereiland in do handen der Nederlandsche
kooplieden komen. Buitendien hadden dezen door
de groote winsten op hun overigen handel verkregen
aanzienlijk kapitaal, dat nieuwe bclcggingsvclden
zocht. De expansiepolitiek van Nederland van die
dagen wortelt in de eerste plaats in zijn economischen toestand. Over de pogingen, om Indië langs
het noorden van Europa te bereiken — de schrik,
voor de Spaansch-Portugccschc macht in ’t Oosten
zat er nog in — zij hier gezwegen: zij mislukten,
terwijl de route om de Kaap de Goede Hoop de Ne
derlanders in het beloofde land zou brengen.
Overhaast ging men met het bezeilen van den
weg niet te werk: men trachtte zich eerst de noodigo
gegevens en inlichtingen te verschaffen. De bekende
predikant Petrus Plancius zorgde voor het reproduceeren van Spaansche en Portugecsche zeekaar
ten; men won inlichtingen in bij Nederlanders (en
er waren er vele), die Portugal hadden bezocht of
zelf in Indië hadden vertoefd onder ’t PortugeeschSpaansch bestuur of op Portugecsch-Spaansche
schepen, waaronder Jan Huygcn Van Linschoten,
bekend door zijn „Itinerario” (1595—1596); eenigeAmsterdamsche kooplieden zonden in 1592 een
landgenoot, vermoedelijk Cornelis De Houtman,
naar Lissabon, om in ’t geheim gegevens te verza
melen. Zóó toegerusl, kon men er aan denken, den
tocht te ondernemen, zonder te groote gevaren te
loopen, In 1594 reeds verccnigden zich negen „poor
ters ende coopluyden tot Amsterdam” tot een „gemeene compagnie” om eenige schepen uit te rusten
naar Indië, waarbij men in de eerste plaats het oog
had gevestigd op Java. Den 2 April 1595 gingen 3
groot ere schepen en éón jacht, bemand met een 250
koppen, door deze compagnie uitgerust, bij Texel
in zee. Men bereikte den 5 Juni 1596 het eiland Engano ten westen van Sumatra, het eerste punt in den
Maleischen Archipel, waar een Nederlandsch schip
ten anker heeft gelegen, en kwam den 23 dier maand
vóór Bantam aan. De betrekkingen tusschcn Neder
land en den Maleischen archipel waren aangeknoopt.
Den 14 Augustus 1597 kwamen 3 van de 4 schepen
in Texel terug; en ofschoon door allerlei oorzaken
(onbekendheid met het vaarwater en met de han
delsaangelegenheden, onbekendheid met hot kli
maat en zijne eisehen en de daardoor veroorzaakte
groote sterfte, slechte leiding dor aanvoerders, enz.)
de uitslag van dezen eersten tocht niet schitterend
was, word toch do overgebleven bemanning met
teekenen van vreugde te Amsterdam ontvangen;
immers de weg naar het Oosten was voor de Neder
landers gebaand; liet ontzag voor de Spaansch-Portugeesche macht in die verre landen en do vrees voor
de gevolgen harcr tegenwerking, waren, door wat
de Nederlanders daar hadden gezien, aanmerkelijk,
verminderd.
Over de inrichting dezer eerste recdcrij op OostIndië, de Compagnie van verre, is niet
veel bekend. Een geschiedenis heeft zij bijna niet ge
had, daar zij al spoedig met een andere samensmolt.
Haar kapitaal was / 290.000 groot, geheel in do
onderneming gestoken, waarvan éón ton gouds in
koopwaren en gereed geld voor den handel in Indië,
Behalve het negental „bewindhebbers”, namen ver
schillende andere „participanten” deel in dit kapi
taal. Ook ieder lid dor bemanning van do schepen
werd aandeelhouder; zij toch moesten ieder miiu
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stens twee maanden hunner gage laten staan als aan
deel in het kapitaal, en werden ten opzichte hiervan
als gewone participanten beschouwd, Hoe de verhouding van dezen was lot de bewindhebbers (ook
genoemd de „principale reeders” of „’t collegie”:
blijkbaar het bestuur) blijkt niet voldoende. Het
schijnt, dat hun niet de minste controle op de hande
lingen van die lieeren was toegekend. Uitdrukkelijk
was hun verboden, rekening en verantwoording van
de bewindhebbers te vragen: zij moesten geduld heb
ben tot de uit Indië te verwachten goederen waren
verkocht en dan nog „tevreden zijn met al zoodanige
verclaringhe als bij ’t collegium zall worden gedaen”.
Recht op verkoop van hun aandeel in de eventueele
winst aan anderen dan aan bewindhebbers of medeparticipanten was den deelnemers aan de reis ont
zegd, daar de bewindhebbers recht hadden van ver
koop of van „benaderinghe”. Particuliere handel
was den schepelingen en allen anderen deelhebbers
aan de reis ten stelligste verboden. De compagnie
was een zuivere handelsvereeniging: uitdrukkelijk
werd door de Regcering verboden (een beginsel, dat
al spoedig werd verlaten), dat de door die compag
nie uitgeruste schepen op hun tocht gewreld zouden
gebruiken tegen wie dan ook; slechts wanneer zij
werden aangevallen, mochten zij defensief optreden.
De Regcering, overtuigd van het grootc belang der
zaak, moedigde de onderneming aan. Zij verleende
haar faciliteiten in ’t verkrijgen van geschut, enz.,
stond haar vrijdom van in- en uitgaande rechten toe;
de schepen kregen van Maurits als Ad mi raai-Gene
raal der Unie een z.g. artikelbrief mede (in
houdende instructies voor scheepsoverheden en
scheepsvolk, de voonvaarden van indiensttreding
enz. en het model voor die, welke de geoetroyeerde
Oosl-Indische Compagnie placht mede te geven)
en van hem, als stadhouder, brieven van voorspraak
aan Indische vorsten. Maar de Regcering onthield
zich beslist van eenige rechtstreeksche deelneming
aan geheel de onderneming. Wél werden de hierbo
ven genoemde bepalingen omtrent de verhouding
der schepelingen, in hunne hoedanigheid van parti
cipanten, tot het „collegium” in den artikelbrief van
16 Januari 1595 opgenomen, waardoor deze bepa
lingen een officieële santie verkregen.
Hoe ook de uitslag van den eersten tocht naar
Indië langs den weg om de Kaap ook moge geweest
zijn, ontmoedigend heeft hij niet gew-erkt op de be
windhebbers der Compagnie van Verre. Onmiddellijk
werden weder 6 schepen door haar uitgerust. Maar
ook bij andere kooplieden w'as de ondernemingsgeest
opgewekt. Den 16den Januari 1598 toch weiden dooi
de Staten-Generaal en door de Staten van Holland
eenige voorrechten geschonken (mits zij zich ver
bond tot het uitbrengen van rapporten over hare
bevindingen in Indië ,„gelieke alle andere eompagnien naer Oost-Indiën reysendc”) aan eeno Nieu
we Compagnie van do vaertc op
Oost-Indiën tot Amsterdam, welke
dadelijk 3 schepen ging uitrusten. Reeds zeer spoetdig echter w-erden deze beide reedcrijen tot ééne vereenigd, bekend als de Oude Co m pagni e.
Ook omtrent hare inrichting weet men weinig: wél
staat vast, dat ook hier onderscheid werd gemaakt
tusschen „bewindhebbers” (bestuur) en andere deel
nemers. Deze laatsten hadden geen aandeel in de
Compagnie op eigen naam, maar slechts als „parti
cipanten” in het aandeel, dat op naam van dezen of
geuen bewindhebber in de onderneming was geboekt,
oor dezen „met syne participanten” w'as ingé
bracht. De bewindhebbers verdeelden onderling

de werkzaamheden: zóó had men „gecommitteerde
van die comcnschap” (koopmanschap), „van den
wtrustynghe der schepen”, van de „monsteringh”
van het scheepsvolk, van de „vercopinge”, enz. In
159S werden aangesteld een gesalarieerde „boeckhouder ende schrijver vande Compagnie” en een
„cassier en collegant”. Een opricliterskapitaal van
ruim ƒ 750.000 werd door de Compagnie bijeenge
bracht en aan doorzettingsvermogen heeft het haar
niot ontbroken: van 1598—1601 gingen vier expedi
ties van haar uit en het kapitaal, door haar in de
reederij gestoken, klom tot ruim iy2 millioen gulden.
De Staten-Generaal en Maurits toonden nog hunne
belangstelling door de schepen te voorzien van aan
bevelingsbrieven aan inlandsche potentaten, terwijl
ook overigens de Regcering weder het hare deed tot
het verschaffen van geschut en ammunitie.
Al spoedig kwamen nieuwe concurrenten ten tooneele. In Juli 1599 kwamen 4 schepen mot een aan
zienlijke lading in het vaderland terug en den 28sten
Augustus van dat jaar wendden zich een viertal
kooplieden te Amsterdam tot de Staten-Generaal
met het verzoek, hun zekere voorrechten toe te staan
voor den handel op de „Coninchryckcn van China”.
De Oude Compagnie vreesde en terecht, dat de vaart
op China slechts één der doeleinden was van deze
rijke, zg. Nieuwe Brabantse h c C o mp a g n i e (onder leiding van den bekenden Izaak
Lemaire) en dat zij ook andere streken van Azië
wenschte te bezoeken. De Staten-Generaal, welke
reeds lang hadden ingezien, dat de onderlinge con
currentie den Nederlandschen handel in liet verre
Oosten schadelijk zou kunnen worden, en niet gretig
op de plannen dezer nieuwe Compagnie ingingen,
eindigden toch met de gevraagde voorrechten toe te
staan, onder de uitdrukkelijke mits echter, dat de
Brabantsche Compagnie „precyse” op China zou
varen en nergens elders. Hun voorbeeld werd dooi
de Staten van Holland gevolgd. Reeds in 1599 wend
den de schepen dezer Compagnie do stevens naar
Indië. In ditzelfde jaar is ook sprake van d i c
gemeone coopluyden van do steden
van Ajcnuor, Hoorn, Enckh uysen
ende genoralyck residerende in
W e s t-V r iosland ende Noordcrqua rtieren, welke „van mceninghe” waren, „die
eylanden van Java,,. Sumatra, Molluocen oft Philippinen te frecjuentceren”. Waf er van deze combinatie
is geworden, blijkt niot; zeer waarschijnlijk hebben
de deelnemers daarin zich aangesloten bij deOostIndische Compagnie teAmstcrda m,
onder pressie der stedelijke regcering op het einde
van 1000 ontstaan uit de vereèniging der Oude en
Brabantsche compagnieën. Deze aldus lot stand ge
brachte compagnie bestond weder uit bewindhebbers
(bestuur) en verdere aandeelhouders, maar overigens
weet men bijna niets van hare inrichting. Op één
punt onderscheidde zij zich echter beslist van hare
voorgangsters, dat zij zich nl. mocht verheugen in
een soort monopolie, inzooverre de stedelijkc rcgecring te Amsterdam „alle toerustingen, deweleke
buytcn de voorschreven gecombineerde compagniöu
bij ofte van wege eenige poorters, inwoonders ofte
uytheemschcn, alhier ter stede, bij de hand genomen
ende in het werek gestelt soude moge werden”, ver
bood. Ook steunde de Amsterdamsche regcering in
andere opzichten deze compagnie, financieel en
moreel.
JDe
XT lust,
, Oosl-Indië te beva Pi: , blijft echter niet
tot Noord-Holland beperkt. Ook in Rotterdam vereemgdcn zich in de laatste jaron der lGdo eeuw' éeni*
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ge kooplieden tot vennootschappen, welke ten doel
hadden, langs anderen weg Oost-Indië te bereiken,
vooral door de Straat van Magellaan. Eéne er van
liep te niet zonder eenige resultaat van beteekenis;
de andere stond reeds in 1598 in nauwe betrekking
tot een soortgelijk gezelschap te Amsterdam, uit
welke combinatie later de zg. Magellaansche
Compagnie ontstond, vooral bekend geworden
door hare processen met de beroemde Geoctrooieer
de Oost-Indischc Compagnie in zake het door de
laatste ook tegenover hare Magellaansche zuster
volgehouden monopolie op den handel van Neder
land uit met de streken beoosten de Kaap de Goede
Hoop. Voor de geschiedenis der ontwikkeling van
Nederland als koloniale mogendheid heeft do niet
volledig gekende historie dezer Rotterdamsche en
Magellaansche compagnieën geen groot o waarde.
Wèl dient vermeld, dat te Rotterdam buiten
de bovengenoemde nog een Oost-Indische
Compagnie bestond, welks „bewindhebbers”
in October 1601 vracht elooze onderhandelingen tot
samensmelting voerden met de „bewindhebbers”
der O o s t-I n d i s c li e Compagnie te Delft.
Deze laatste was in elk geval vóór October 1601 op
gericht, maar trad reeds in het volgende jaar tot do
vermaarde Geoctrooieerde Compagnie toe. Wat hare
inrichting betreft, bekend is, dat ook zij een gcsalarieerden „boeckhoudcr” aansteldo.
In Zeeland had men evenmin stilgezeten.
Onmiddellijk na de terugkomst der eerste Amsterdamsche vloot in Augustus 1597 verrezen in dit
gewest twee Compagnieën voor de vaart op
Oost-Indië. De eene werd opgericht te .Yecrc onder
leiding van den bekenden Balthazar De Mouchcron,
welke nog in 1597 en het volgend jaar privileges en
hulp in geschut en ammunitie verkreeg van de
Staten-Generaal en de Staten van Zeeland. De Mou
chcron had groote plannen en vroeg van de StatenGeneraal, zonder succes trouwens, nog in 1600, toen
reeds een deel zijner vennoot en hem was afgevallen,
een octrooi van alleenhandel „op sekcre nyeuwc
havenen in vrempdc landen gelegen”. De groote
meerderheid der vennooten (de Mouchcron zelf b.v.
deed niet mêc) sloot zich later aan bij de andere
Zeeuwschc vennootschap, welke in 1598 te Middel
burg verrees en zich eveneens mocht verheugen in
den steun der Staten-Generaal en der Staten van
Zeeland. Over de inrichting van beide compagnieën
is overigens niets bekend. Toen in 1600 de Midd elburgscho bezig was met het uitrusten harer
tweede vloot, had de bovenbedoelde vereeniging
plaats met het grootste deel der vennooten van de
Compagnie van V o e r e.
Zoo had men dus in den tijd, waarin do regeering
dezer landon ernstige pogingen deed, om de nadcelige gevolgen der groote concurrentie tusschen al
deze handelscorporaties af te wenden, behalve en
kele combinaties, die niet in de vermaarde O. I. C.
zijn opgelost, te Amsterdam de Compagnie, welke in
1600 uit de vereeniging van enkele kleinere was ont
staan; in Hoorn en Enkhuizen waarschijnlijk een
nieuw opgerichte combinatie; in Rotterdam een
O. I. C.; eveneens te Delft ; in Zeeland de Middclburgschc Compagnie, verstrekt mot een aantal vroe
gere medewerkers van De Mouchcron. Van 1595
tot aan de oprichting der geoctrooieerde O. I. C.
brachten de kooplieden dezer landen niet minder
dan ruim 60 schepen in de vaart naar Oost-Indië.
Getuigt het groot aantal reederijen aan don concn
kant van den ondernemingsgeest dier dagen, hot
leverde aan de andere zijde nadoelen op, niet to
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onderschatten. De onderlinge concurrentie, die niet
altijd op loyale wijze werd gevoerd en soms in vijan
delijkheden ontaardde ,„tot der landen groote oneero
ende oock tot schade der kooplieden”, in elk geval
in Indië de prijzen der oostersche producten aanzien
lijk deed stijgen; het gevaar, hetwelk daardoor gcloopen werd, dat de handclsondernemingen, wel verre
van tot voordeel van het land te gedijen, integendeel
elkander in den grond boorden (zij zeilden „malcanderen de schoenen van do voeten en het geld uit
den buidel”) en daardoor het voordeel tot een mini
mum reduceerden; de noodzakelijkheid om een één
heid van belang te kunnen overstellen tegen de Azia
tische vorsten en volkeren en tegen de buitenlandsche concurrenten in Azië, d.w.z. vooral tegen de
vijandelijke gecombineerde Spaansch-Portugeesche
macht, waarbij door sommige der bestuurderen
onzer gewesten nog werd gehoopt op een versnip
pering van Span je’s macht door de verplaatsing van
een deel van den woedenden strijd van het Westen
naar het Oosten, dit alles deed de vraag'rijzen, of
het beginsel van vrije concurrentie, in theorie wèlluidend en in deze streken voorgestaan, in dit geval
niet door de praktijk werd veroordeeld. Dat de re
genten der Republiek die vraag zich hebben voor
gelegd pleit voor hun praktischen blik, die niet, in
blinde vooringenomenheid met eenmaal aangeno
men denkbeelden, vergat zich te richten op de eisclien van de praktijk, den toestand van het oogenblik. Reeds dadelijk, toen zich naast de Oude Amsterdamscho Compagnie andere verccnigingen ves
tigden, maakte bovenbedoelde vraag een punt van.
overweging uit. In hot begin bepaalden de regenten,
stedelijke en gewestelijke, en de Staten-Generaal
zich tot raadgevingen, tot wenken, tot het geven
van leidraden, zonder dwang. Maar in 1600 geluxto
het de Amsterdamschc regeering te geraken tot het
vormen ccner combinatie, tot welke toetraden de
bestaande Amsterdamsche vennootschappen en
vermoedelijk ook de toenmalige Weslfriesche. Om
verdere concurrentie binnen hunne stad den kop in
te drukken, verleenden de Amsterdamschc regenten
— het bleek reeds boven — aan deze Compagnie een
soort monopolie. In hetzelfde jaar begonnen do
combinaticplanncn vasten voet te krijgen ook in do
Staten van Holland. Van Oldenbarneveld werd do
ziel van de éénheidsplanncn. Gemakkelijk ging het
niet. Wèl waren er onder de Bewindhebbers, welke
het nut cener combinatie inzagen, maar de verschei
denheid der belangen maakte het moeilijk, die tot
één te brengen. De beraadslagingen duurden lang.
Den 17den Mei 1001 werd door de genoemde Staten
besloten, de zaak in de Staten-Generaal aan de ordo
to brengen, terwijl in principe werd aangenomen
vereeniging van al de compagnieën door één monopolie-octrooi voor cenige jaren; vergunning tot het
verrichten van handelingen van souvcreinitcit in
Indië (tractaten sluiten, sterkten bouwen): alles
„met ordrc en authoriteit van dezen landen, hetzij
op naam van den Staten-Generaal, hetzij op naarn
van Z. Exc.” De Staten van Holland en Oldonbarnevcld hadden daarbij niet alleen het oog op do Am
sterdamsche of zelfs alleen op do in Holland geves
tigde verccnigingen; ook die van Middelburg wcnschten zij te zien opgenomen; tegen den zin echter der
Amsterdamsche Compagnie, welke het monopolie
voor zich alleen vroeg, desnoods vereonigd met an
dere Hollandsehc kooplieden. Den 6den Novembor 1601 begonnen de beraadslagingen in do
Staten-Generaal en een paar wekon later in de sa
menkomsten der door Hunno Hoog Mogenden by-
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cengerocpen bewindhebbers van alle compagnieën
in Holland en Zeeland. Het zou te ver voeren, hier
eene, zij het ook beknopte, beschrijving te geven
van den loop des discussies, waarbij eigenbelang
dikwijls vóórzat ten nadcelc van het algemeen. Ge
noeg zij het, dat den 20sten Maart 1602 de StatenGeneraal een octrooi verleenden aan de bekende
combinatie: de Generale Nederlandse he
Geoctroyeerde Oo st-I n d i s c h e Co mp a g n i e trad op dien dag in de geschiedenis van
ons vaderland op.
Dit octrooi, hetwelk met enkele wijzigingen
tot den val der Compagnie haar grondwet is gebleven
(het werd verlengd met het haar 1623, 1647, 1673,
1700, 1741,1742,1743, 17550775, 1777, 1796, 1798)
moet als grondslag worden genomen, waar het geldt,
een schets te geven van de inrichting der
Compagnie hier te lande. Het spreekt
wel van zelf, dat niet alle bepalingen van het uit 46
artikelen bestaande octrooi en de uitvloeisels daar
van uitvberig kunnen worden besproken, omdat
onze schets niet in bijzonderheden kan treden en
slechts de hoofdlijnen kunnen worden aangegeven.
- De Oost-Indische Compagnie doet eenigermate
denken aan onze tegenwoordige naamlooze vennoot
schappen, zonder echter, waar het een nauwkeu
rige definieering zoude gelden, in elk opzicht on
der die rubriek te kunnen worden gerangschikt. Het
bedrag van het oprichterskapitaal was
niet vooruit bepaald geworden. Elk inwoner der
Republiek kon bij de oprichting der Compagnie bin
nen den daarvoor bepaalden termijn actiën in dat
kapitaal nemen, „met soo weynige ende vcelc pen
ningen, als het henluyden sal gelieven”, waaruit
volgt, dat ook de hoegrootheid der aandeelen niet
vooruit was bepaald. Werd er voor meer kapitaal
ingeschreven, „dan die navigatie wel soude vercyschen”, dan werden de inschrijvingen boven de
/ 30.000 pro rata parte verminderd (art. 10, 11).
Er werd voor ongeveer 61/* millioen ingeteckend,
over de verschillende Kamers, waarin de bestuur*
deren der Compagnie zitting hadden, verdeeld, in
ronde cijfers, als volgt: Amsterdam ruim / 3.670.000,
Middelburg (Zeeland) / 1.300.000, Delft / 469.000,
Rotteidam / 173.000, Hoorn / 267.000, Enkhuizen
ƒ 540.000. De aandeelen waren al spoedig zeer ge
zocht door de hooge d i v i d e n d c n, welke reeds
binnenkort werden uitbetaald. Ergerlijke speculatiën en windhandel kwamen door de grootc onzeker
heid omtrent de hoegrootheid der te verwachten
dividenden niet lang na de oprichting der Compag
nie in zwang en herhaalde verbodsbepalingen ver
mochten dit kwaad niet te stuiten. Reeds in 1622
bereikten de aandeelen een koers van 300 %; in
1720 stegen zij tot 1260, in de 2de helft der J 8e eeuw
stonden zij op circa 750 %. Zelfs in het ongeluksjaar
1672 konden zij nog 250 halen en in 1781, toen reeds
bekend mocht worden geheeten, dat de zaken der
vennootschap niet al te best marcheerden, konden
zij zich nog een oogenblik op 215 % handhaven. De
directeuren der Compagnie, de zg. Bewindhebbers,
welke inzagen, dat het crediet der vennootschap
voor een deel zoude worden afgemeten naar den
koers harer aandeelen en verder, dat
deze weder afhing van de hoegrootheid der divi
denden, zochten de laatste hoog op te drijven, zelfs
indien voor de uitbetaling daarvan geld moest wor
den opgenomen: één der oorzaken van den grooten
schuldenlast der Compagnie in lateien tijd. De Be
windhebbers bepaalden het dividenden-percentage
geheel naar eigen goedvinden (slechts wilde art. 17

van liet octrooi, dat men tot de „wijtdeelingc” zou
overgaan, „alsscr van de retourcn vyff ten liondert
in cass was), zonder in ’t minste de aandeelhouders
daarin te kennen n dezen bekommerden zich ook
weinig om den lop£ der zaken, ten minste niet dan,
wanneer zij tevreden werden gesteld door hooge
dividenden. Ook de zucht dus, om de aandeelhouders
welke, in de eerste jaren althans, den Bewindhebbers
het leven lastig maakten, den mond te stoppen,
leidde de laatsten tot kunstmatige opdrijving der
dividenden. Maar daaruit volgt omgekeerd, dat voor
ons de hoegrootheid der dividenden geen toetssteen
kan zijn ter bepaling van den bloei der Compagnie.
Pas in 1610 begon de eerste dividend-uitkeering; in
dat jaar werd besloten tot twee uitkeeringen tot een
gezamenlijk bedrag van 1321/2%. In 1611 werden
30 % uitbctaald in muskaatnoten. Het duurde nu
tot 1619, dat weder tot een uitkeering werd besloten:
SI1/2 %■ Van dat jaar af werd tamelijk getrouw elk
jaar dividend uitbetaald; van 1690—1782, liet laat
ste jaar, waarin zulks geschiedde, zeer geregeld. Het
hoogste dividend, dat na 1610 werd uitbetaald, was
dat in 1688, nl. twee uitkeeringen, samen van 662/3%,
waartegenover staat, dat in 1689 niets werd uitgekcerd; 1642 had gegeven 50%, enz.'Het kleinste,
dat van 12 1/2%. werd herhaaldelijk genoten, o.a.
steeds van 1771—1782. In ’t geheel werd in de 198
jaren, waarin de Compagnie bestond, ruim 3600 %
genoten, dus ruim 18 % per jaar. Meest werden de
dividenden uitbetaald in contanten; in de eerste
veertig jaren van het bestaan der Compagnie ook
dikwijls in specerijen; soms in obligatiën, wanneer
de Bewindhebbers besloten tot het uitkeeren van
dividenden, zonderde middelen te bezitten, waaruit
die uitkeeringen to doen.
Reeds is meermalen gesproken van de B e w i n dh ebbe rs, bij wie de leiding der zaken berustte,
en tevens van de Kamers, waarin zij zitting
hadden: Amsterdam, Middelburg (Zeeland) en de
vier kleine Kamers: Delft, Rotterdam, Hoorn en
Enkhuizen; allen plaatsen, waar compagnieën voor
de vaart op Oost-Indië gevestigd of geweest waren,
toen de geoctrooieerde O.-I. Compagnie werd opge
richt. Om de bestuurders (bewindhebbers) dier vroe
gere reederijen niet voor het hoofd te stoot en, werd
bepaald (art. 18—23) dat „de rcspective Gameren
bedient” zouden worden „bij de jegenwoordjge Vewindhebbers (73 in getal) maar tevens (art. 24, 25)
dat in geval van dood of ontslag het getal dier waar
digheidsbekleders zoude verminderen, tenzij de Ka
mer, die het betrof, goed vond anders te besluiten;
en wel tot 20 voor de Kamer Amsterdam, J2 voor
Zeeland, tol 7 voor ieder der kleine Kamers (60 in
’t geheel). Ontstond een vacature, dan moesten de
Bewindhebbers der Kamer, waarin die vacature
plaats vond, binnen een bepaalden tijd een drietal
formecrcn, en dit ter electie aanbieden aan de Staten
van hun gewest „off den ghenen bij hcnluyden daertoe te committeren”. Reeds spoedig werd deze elec
tie overgelaten aan de Burgemeesters der steden,
waarin de Kamers gevestigd waren, meestal zelven Bcwindhebbers; en hiermede was de familicrcgcering, de oligarchie, in het bestuur der Compagnie
ingeslopen.
Een poging, bij de eerste verlenging van het oc
trooi beproefd, om de macht der Bewindhebbers
te breken, door in het octrooi hun mandaat aan een
vasten termijn te binden, werd bekroond, in zoo
verre het nieuwe octrooi van 1623 werkelijk een
Vergelijken termijn inhield, nl. van 3 jaren, na wel
ken tijd de Bewindhebbers volgens vaste roosters
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in de verschillende Kamers aftraden, beginnende
met 1 Januari 1623, datum van den ingang van het
verlengde octrooi. Ontstond een dergelijke periodie
ke vacature, dan werden de aandeelhouders (al spoe
dig ontstond een kiezersteelt) der Kamer, die het
gold, bijeengeroepen (het octrooi van 1647 bepaalde,
dat de voorziening in een vacature moest plaats
hebben binnen 3 maanden na het open vallen) tot
verkiezing van een zeker (nader door den Stadhou
der te bepalen) aantal hoofdparticipanten. Dezen en
Bewindhebbers gingen dan over tot de keuze van een
drietal uit genoemde hoofd aandeelhouders en uit
vroegere Bewindhebbers, welke reeds minstens 3
jaren buiten functie geweest waren. De toevoeging,
dat de afgetreden dignitarissen na 3 jaren herkies
baar waren, terwijl zij, die om andere redenen af' traden of die gestorven waren, gerekend werden onder
de periodiek afgetredenen, hetgeen de zetelvastheid
bevorderde, ontnam aan die bepaling veel van hare
waarde. Al spoedig werd aan deze voorschriften ook
al niet meer de hand gehouden en de aandeelhouders
klaagden niet, omdat hooge dividenden hun den
mond stopten. Gewoonlijk bleven de lieeren dan ook
levenslang aan, indien zij ten minste de vereischten
bleven behouden.
Welke waren die vereischten ? In de eerste plaats
(art. 28, de eenige bepaling van het octrooi, dat van
die vereischten spreekt) moest een aandeelhouder,
om tot Bewindhebber te kunnen worden gekozen,
aandeclen hebben tot een geheel vrij en onbelast
bedrag van minstens 1000 pond Vlaamsch (/6.000);
tenzij hij gekozen werd in de Kamers Hoorn of Enkhuizen (de Kamers van het Noorderkwartier), wan
neer / 3.000 voldoende waren; een gunstige bescliikking, in ’t midden der 17e eeuw ook uitgebreid tot
de Kamers op de Maas: Rotterdam en Delft. Niet in
het octrooi voorgeschreven, maar later vastgesteld,
was een leeftijd van 25 jaren. Te nauwe bloedver
wantschap kon een beletsel wezen op grond eener
bepaling in de vernieuwing van het octrooi van 1623
en daaruit voortgevloeide nadere bepalingen. Ook
werden in 1681 alle publieke ambten onvercenigbaar verklaard met het Bewindhebbersehap in de
Kamer Amsterdam voor de ééne helft der Bewind
hebbers, met het oog op de vele bezigheden, aan
het waarnemen der plichten van Bewindhebber
verbonden.
Vóór hunne in-functie-treding legden de Bewind
hebbers een ambtseed af, dat zij de op hen rustende
ambtsplichten trouw en eerlijk zouden nakomen,
zonder don een der aandeelhouders boven den
anderen te bcvoordeelen (art. 27). Onder die plich
ten, welke in het algemeen het besturen der ven
nootschap omvatten, traden op den voorgrond het
uitrusten der schepen met al den aankleve van
dien „ondo andere dingen den handol betreffendo”
(art. 3), b.v. het regelen der verkoopingen van de
specerijen, enz., welke met de „retourvloten” uit
Indië werden aangebracht. Daarnaast stonden een
aantal huishoudelijke bezigheden. Al deze werkzaam
lieden veroorzaakten een niet gering tijdverlies en
groote moeiten: vandaar dat hun vacatiën (art. 5)
en provisiën werden uitgekeerd, welke hunne be
trekking tot cene winstgevende konden maken. Art.
29 van het oorspronkelijk octrooi stond den gezamonlijken Bewindhebbers 1 % toe van de kosten
der uitreedingen en eveneens 1 % van de opbreng
sten der retouren, zonder dat provisiën voor andere
financiëelc handelingen door hen zouden mogen
woeden in rekening gebracht (art. 30). Reeds spoe
dig na het oprichten der Compagnie rezen ornstigo
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klachten over de misbruiken, welke deze regeling
van het honoreeren der diensten, door de Bewindheb
bers aan haar bewezen, met zich sleepten. Zij werden
beschuldigd, de kosten hooger op te drijven en het
bedrag der retouren hooger te taxeeren dan de wer
kelijkheid was, alleen om eigen zak te smeren. Bij
de eerste verlenging van het octrooi, in 1623, werd
dan ook de 1 % provisie beperkt tot de netto op
brengst der retouren en de buitgemaakte goederen,
zonder dat de uitreedingen naar Indië of iets anders
in rekening mochten worden gebracht. De tweede
verlenging, die van 1647, deed de provisiën geheel
vervallen; in plaats daarvan werden vaste bezoldi
gingen vastgesteld; voor de Bewindhebbers in de
Kamer Amsterdam ieder /3100, voor die in de
Kamer Zeeland ƒ 2600, voor die in de andere kleine
Kamers ƒ 1200. Naast de gelegenheid tot het plegen
der bovengenoemde misbruiken, stonden voor de
bestuurders der Compagnie nog een aantal andere
wegen open, langs welke zij zich op onrechtmatige
wijze konden verrijken. En dat in den loop der jaren
vele en velerlei bepalingen noodig bleken om die we
gen af te sluiten, wijst er op, dat zij wel degelijk be
wandeld werden. Zoo werd den Bewindhebbers bij
het octrooi van 1023 uitdrukkelijk verboden, iets
aan do Compagnie to verkoopen of te leveren, ter
wijl tevens hunne deelneming aan het koopen van
Compagnie’s specerijen bij die gelegenheid aan eeni
ge bepalingen werd onderworpen, welke het gevaar
van knoeierijen bij onderhandsehe verkoopingen
konden verminderen. Bij verschillende artikelen van
het octrooi was verder geregeld hunne financiëele
aansprakelijkheid, die, wat de gevolgen hunner
ambtsplichten betrof, niet verder reikte dan hun
aandeel in ’t gemeenschappelijk kapitaal; eveneens
hunne aansprakelijkheid voor een enkelen comp
tabelen ambtenaar, evenals andere titularissen
door hen aan te stellen en uit eigen beuis te bozoldigen (artt. 31, 32, 33, 42). Bij do latere uitbreiding
der operaties van do Compagnie en de daarmede ge
paard gaande uitbreiding van het corps ambtenaren,
kwram in dit laatste een algeheelc wijziging en wer
den al de ambtenaren, door do Bewindhebbers aan
gesteld, door de Compagnie betaald.
Met een enkele uitzondering worden alle amb
tenaren on beambten, welke der Compagnie hunne
diensten in Nederland praestcerden, niet benoemd
door al de Kamers gezamenlijk, maar door iedere
Kamer afzonderlijk; elke Kamer had haar eigen
personeel. Hieruit alleen zou reeds volgen, dat
iedere Kamer eeno zelcoro zelfstandigheid bezat,
en inderdaad, die zelfstandigheid bestond en was
zéér groot, zéó groot zelfs, dat men soms geneigd
is, meer te denken aan eenc combinatie van een
zestal zelfstandige lichamen, die zich tot één doel
hadden voreenigd, dan aan één geconsolideerd handclslichaam, dat zijne kantoren op verschillende
plaatsen had gevestigd. Artikel 1 van het oorspron
kelijk octrooi regelde het aandeel, dat elk der Ka
mers in de uitrustingen der vennootschap zoude
toekomen: Amsterdam l/2, Zeeland l/it de Kamers
op de Maas samen Vs» (lio van ’t Noorderkwartier
samen eveneens lJa. Werd hieraan niet bij de uitreoding voldaan, en gewoonlijk geschiedde dit niet om
redenen van praktijk, dan wrord bij ecu volgende
uitreeding met deze omstandigheid rekening gehouden en op die wijzo do verhouding hersteld. De sche
pen nu, welke door één der Kamers werden uitgorust, moesten in Indië ten behoevo van diezolfde
Kamer worden gecargeord, en, zoo mogelijk, in dè
haven dierzolfde Kamer binnenloopen; in elk geval
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eerste zes jaren achtereenvolgens; daarna twee jamoest hun opbrengst ten voordecle dierzclfde Ka
ren achtereen in Middelburg (art. 4) en zoo vervol
mer w-orden verkocht of op andere wijze besteed (art.
gens. In het laatste geval was het, dat de Kamer
12). Dat de Kamers tot wederzijdsehe hulppracstaZeeland den zeventienden afgevaardigde mocht af
tie gehouden waren, ingeval een Kamer gebrek aan
vaardigen. Naast de onderwerpen, welke voorko
specerijen had, waarvan een liarcr zusteren over
men onder de punten der beschrijving, werden ook
vloed bezat, werd in artikel 13 bepaald, en dat een
andere behandeld, die staande de vergadering aan
dergelijkc bepaling noodig was, bewijst alweder het
de orde werden gebracht, de z.g. „voorvallende
karakter van zelfstandigheid, aan de Kamers
toegekend. Ook de verplichtingen der Kamers, elk zaken”. Zeer dikwijls gebeurde het, — nu eens om
het gewicht der onderwerpen, dan weer uit zucht tot
ander op de hoogte te houden van haren financiëetraineeren, omdat men tegen een beslissing opzag,
len toestand (art. 14), toont, dat er een band was
een enkele maal uit een zucht tot obstructionisme,
tusschen die Kamers, maar ook dat het. eenheids
omdat een der Kamers nadeel voor haar zelve zag
beginsel niet sterk- aan den dag trad: het geleek
in de beslissing, die de meerderheid vsn plan was
meer een verevening van t ot elkander in financiëele
te nemen, — zeer dikwijls gebeurde liet, dal de
betrekking staande kantoren, dan de regeling der
afgevaardigden, of een of meer onder hen, rugge
financiën van één groot lichaam.
spraak w'enschten met hunne committenten, het
Maar dit alles toont ook, dat er een band bestond,
geen meestal verschuiving tot een volgende nieuwe
dat er zaken van algemeenen aard waren, die niet
de afzonderlijke Kamers elk voor zich golden, maar
bijeenroeping ten gevolge had. Op die wijze werkte
de toch reeds zoo logge regeermachine al zeer lang
die allen te zamen betroffen en dus gemeenschappe
zaam. Kon het verschil onder de Heeren XVII,
lijke regeling behoefden. Die behoefte aan gemeen
„’t Collegie”, niet beslist worden, dan ontleenden de
schappelijke regeling, die zich in den loop der jaren
Staten-Generaal aan art. G van het octrooi hel recht
steeds meer deed gevoelen, bracht met zich mede
tot inmenging. Nu heeft steeds bij de Bewindheb
de behoefte aan een ecntraal bestuur,
bers het streven gehecrscht, de regenten der Repu
dat reeds dadelijk bij het octrooi van 1602 werd in
bliek qua t a 1 e s buiten hunne zaken te houden
’t leven geroepen en bekend staat als de Heeren
en dit was inderdaad voorben een prikkel, om hunne
Zeventien. Deze vormden geen permanent
vuile wasch binnenshuis te wasschcn en daarmede
lichaam; integendeel, voor elke vergadering, tot
soms meer spoed te maken, dan zij zelf eigolijk wal
welke de Zeventien bewindhebbers werden opge
roepen, had opnieuw de keuze der Gedeputeerden
wilden; maar de inmenging der Statenplaats door de Bewindhebbers der verschillende
Generaal bleek soms beslist noodig, en als deze
Kamera: Amsterdam zond er 8, Zeeland 4, Rotter
hun recht op die inmenging lieten gelden (dikwijls
dam 1, Delft 1, Hoorn 1, Enkhuizen 1, terwijl de 17de
deden zij het zeker niet!), dan hebbende Bewindheb
bers zich daartegen nooit ernstig durven verzetten.
persoon werd afgevaardigd óf door de Kamer Zee
land óf door een der kleine Kamers (art. 2).
Naast de gewone B e w i n d h e b b o r s had
Volgens het octrooi van 1602 (art. 2) zouden deze
men nog extraordinaire, welke door som
Gedeputeerden samen komen „soo dickwils het
mige steden in Holland, door de Ridderschap van dit
gewest en door de provincies Gelderland, Utrecht,
van noode wesen sal”; in de prakt ijk had dit meestal
tw'eemaal per jaar plaats: in delente en in den
Friesland, Overijscl en Groningen werden aan ge
herfst. Tusschentijdsche vergaderingen waren niet
steld en met Icede oogen door hunne „ordinaire”
zeldzaam, maar daarvoor nam men dikwijls toe
collega’s worden aangekeken. Het denkbeeld, ge
vlucht tot de z.g. Kleine Zeventien, uit
noemde steden en gewesten liét recht tot liet afvaar
een geringer aantal afgevaardigden bestaande en
digen van deze dwarskijkers te geven, wortelde in
spoedeischende zaken behandelende. In de ver de artikels 15 en 16 van het oct rooi, maar het d uurdo
gaderingen der XVII werden de algemeene
tot liet. midden der 17de eeuw, lot 1647, toen de
aangelegenheden der Compagnie behandeld: „wan tweede verlenging van het octrooi tot stand kwam
neer men sall equipperen, met hoe veele schepen,
na veel strijd, dat het denkbeeld geheel tot uitvoe
waer men die sal seynden, ende andere dingen den
ring kwam. Groot gewicht kon door deze categorie
handel betreffende” (art. 3). De besluiten, door
van directeuren niet in de schaal worden gelegd:
haar betreffende algemeene aangelegenheden
verspreid over de verschillende Kamers, was hun
genomen, waren bindend voor de verschillende
aantal te gering, om invloed uit te oefenen. In het
Kamers. Niet altijd waren deze laatste echter ge midden der 18de eeuw, tengevolge der gebeurtenis
neigd, aan de bevelen van het centraal bestuur te
sen van 1748, werd aan den Stadhouder de waardig
voldoen; onderling wantrouwen, onderlinge ijver
heid verleend van O p p e r b c w i n d h e b h e r.
zucht, later onmacht, waren dikwijls zoovele facto
Als zoodanig liet Willem IV b.v. zich vertegenwoorren, die den goeden gang der zaken belemmerden ydigen in de vergadering der XVJf door zijne Iteen soms met moeite uit den weg warden geruimd./ 'presentante n. Het spreekt van zelf, dat een
Gelukkig was een tegenwicht tegen deze bezwaren
niet geringe invloed door den Opperbewind hebber
gelegen in het overwicht, door de machtige Kamer
kon worden uitgeoefend, ook, omdat aan hem do
Amsterdam uit geoefend. De Heeren XVII trokken
aanstelling der Bewindhebbers toekwam uit een
buitendien langzamerhand steeds meer zaken bin drietal, door de afzonderlijke Kamers aan hem nannen den kring hunner bemoeiingen, door steeds voort
geboden, en de benoeming van de hoogc ambtete gaan met reglement eeren in het belang der een
naren der Compagnie uit cen aanbeveling van den
heids idee. De punten van behandeling of van
kant der Bewindhebbers. Maar Willem IV leefde
beschrijving, zooals zij gewoonlijk warden
te kort om veel invloed te hebben kunnen uit
genoemd, warden vooruit aan de verschillende Ka oefenen en het aandeel, door Willem V in de lei
mers bekend gemaakt door de z.g. p r e s i d e eding der zaken genomen, treedt vooral aan den
rende Kamer, d. w. z. door de Kamer, in
dag bij de maatregelen, in de laatste jaren der
wier stad de vergadering der XVII zou plaats vin18de eeuw genomen om den val der Compagnie te
M-L m CCr Viel aUeen te beurt aan Amst erdam en
voorkomen.
— e burg. In eerstgenoemde plaats gedurende de
Behalve deze dwarskijkers bestond er nog een
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college, dat was ingesteld om toezicht te houden op
de verrichtingen der Bewindhebbers, vooral in financiëele aangelegenheden. Het waren de Bcëedigde Hoofd participanten, een deel
van wier functiën reeds boven werd vermeld. Deze
instelling dagteekcnt van de eerste verlenging van
het oei rooi voor 1623. Artikel 14 van hel oorspron
kelijk octrooi schreef bepalingen voor omtrent het
afleggen van rekening en verantwoording door de
Bewind hebbers, o.a. dat „de generale rekeninge
na thien jaren zal geschieden in t opcnbaer, mits
datter alvooren billetlen sullen worden aengcslagcn
om elcken een te waerschouwen, die over d’auditie
derselver zal begeren te commen”. Deze verantwoor
ding nu had steeds geen plaats gevonden en dit, ge
voegd bij andere klachten door de participanten
geuit omtrent financiëele knoeierijen, welke door de
Bewindhebbers zouden gepleegd zijn, gaf aanleiding
tot verschillende bepalingen, door de Staten-Gcncraal in het octrooi van 1623 aangebracht, waaronder
de instelling der Beccdigdc Hoofdparticipanten be
langrijk had kunnen worden. Had kunnen worden
.... Maar zij zijn meestal in ’t zog der Bewindheb
bers meegevaren en de participanten keken later wei
nig meer naar de verrichtingen van de bestuurders
der vennootschap om, als zij maar goede dividen
den ontvingen. Hoe dit zij, de hoofdparticipanten
bestonden en een der eerste rechten, hun toegekend,
was, zilting te nemen bij het afleggen der „generale
rekeningen van haare (der Compagnie) administra
tie” in legenstelling met de rekening en verantwoor
ding, door de Kamers onderling aan elkander en aan
de XVII af te leggen, waartoe de Bewindhebbers in
1623 en 1647 opnieuw uitdrukkelijk werden ver
plicht. Dit afleggen van rekening zou sedert do ver
lenging van 1647, elke 4 jaren moeten geschieden ten
overslaan ook van afgevaardigden uit de StatenGeneraal. Ieder actiehouder der Compagnie mocht
er bij tegenwoordig zijn, maar slechts de hoofdparticipanlcn hadden stem in ’t kapittel. Deze waardigheidsbeklccders (de Bcëedirjde hoofd participanten)
werden gekozen uit die aandeelhouders, welke
evenveel aandcolen bezaten als voor het Bewindhebberschap zelf werden vereischt , en in ’t algemeen
den nnam Hoofd participanten droegen.
Zij werden gekozen door de participanten ten ge
tale van 9: uit de Kamer Amsterdam 4, uit Zeeland
2, en 3 uit de kleine Kamers. Zij mochten ook tegen
woordig zijn bij de jaarlijkscho rekening en verant
woording door de Kamers onderling af te leggen,
bij liet opmaken van den jaarlijkschon Staat der
Compagnie; zij moesten door de Bewindhebbers
worden gehoord in alle belangrijke voorvallende
zaken, waartoe zij zitting verkregen in do vergade
ringen der XVII, zij traden volgens vasten rooster
af, zondor dadelijk herkiesbaar te zijn, en waren
ook aan dezelfde restricties, b.v. van koop en ver
koop van en aan de Compagnie, onderworpen, welke
de handelingen der Bewindhebbers beperkten. In
1647 werd hun een vast traktement toegekend van
/200.— ’s jaars. Hun werkzaamheid had nuttig
voor de Compagnie kunnen zijn; maar zij hebben
weinig sporen van hunne werkzaamheid achterge
laten, zoodat de geschiedenis van het bestaan en do
lotgevallen van hun college hier niet verder behoe
ven te worden nagegaan.
De werkzaamheden, welko in ’t belang der Com
pagnie moesten worden verricht, kunnen het best
worden gekend, door te wijzen op de C o m m i ssies, welke tot verdeeling dier workzaamheden
werden gecreëerd en op do ambten are n, welko
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de Bewindhebbers in hunne taak ter zijde stonden.
Natuurlijk kunnen we niet elke wijziging, welke in
den loop der jaren in dit alles plaats greep, bespre
ken en evenmin al die commissies, al die ambtenaren
noemen. Wij gaan de voornaamste na en die nog
slechts op een bepaald tijdstip, circa 1794. Dit
tijdstip kiezen we, omdat toen het aantal commissies
en beambten het grootst was, steeds vermeerderd
als het was geworden door de toenemende ingewik
keldheid van de operatiën der Compagnie en van
hare bestuursinrichting, en tevens, omdat het ge
legenheid geeft, een terugblik op sommige onderdeelen dier inrichting te werpen. De meeste namen der
hier te bespreken commissies en ambtenaren geven
duidelijk genoeg hunnen werkkring te kennen, zoo
dat wij kunnen volstaan met ze te noemen; bij
enkele andere zal een aanteekening of uitweiding
noodzakclijk izijn.
De Bewindhebbers der Kamer Amster
dam verdeelden zich in vijf afdeelingen, die in den
loop der jaren de nnam „departementen”
ontvingen; dat „tot de Equipagie”, „tot den Ont
vangst”, „tot het Pakhuis”, ook wel genoemd „van
de Commercie”, „tot de Rekenkamer” en eindelijk
het z.g. „Vijfde departement” of „Departement tot
de Indische Zaken”, hetwelk belast was met de re
geling van zaken van algemeenen aard en wier werk
kring dus dient besproken bij dien der commissies
van algemeen bestuur. Het voorzitterschap van
deze Kamer verwisselde maandelijks. Vier Beëedigde Hoofdpa rticipanton, in die da
gen niet meer door al de aandeelhouders, maaral
leen door de Hoofd participanten geko
zen, stonden Bewind hebbers ter zijde, maar hadden
geeno zitting in do permanente Departementen,
evenmin in de verdere Commissiën of Be
sognes, die „tot de Financiën”, „tot den Bouw”,
ook genoemd „tot het opzigt van ’s Comp. residentiehuis in Amsterdam”, enz. Een groote staf van
ambtenaren werd door de Kamer Amster
dam aangcsteld. Op hot „Comptoir van den Opperboeckliouder” had men behalve dezen waar
digheidsbekleder zelf, een drietal „boekhouders”;
in do „ontfangkamer” een „kassier”, een „boek
houder” enz.; op het „soldijkantoor” 5 boekhouders;
op het „liquidatiecomptoir” 3 boekhouders, enz.;
in den „apothckerswinkel” óen doctor, enz.; op het
„klerkencomptoir, do secretarie of schrijfcomptoir”
een aantal schrijvers; op het „comptoir van het pak
huis” 4 boekhouders, 2 pakhuismeesters, enz.; in
„hot vijfde departement” 2 boekhouders en het noodige klcrkenpersoncel. Verder had men een charter
meester of bibliothecaris, opzichters der magazijnen,
examinatcurs der stuurlieden en der verdere scheeps
officieren, boekhouders voor de monstering van hot
scheepsvolk, verschillende makelaars en keurders
der aangebrachto waren en der aan do schepen to
verstrekken provisiën, equipagemeesters, stuwagemeesters, opzichters der smeden en scheepstimmer
lieden, agenten op Texel, op hot Vlie, op den Helder,
een advocaat, een procureur, eon boekdrukker en
een kaarlemakor, enz. enz. Ongeveer 1794 was het
aantal der „gequalificecrdo” ambtenaren on be
ambten (het lagere bcambten-personeolen hot werk
volk daaronder niet begrepen), welke door do Kamer
Amsterdam worden bezoldigd, gostegen tot 97. Mot
enkele verschillen was in do overige Kamers dc ver
deeling der werkzaamheden onder do Bewindheb
bers ondorling en do functie dor ambtenaren en be
ambten gelijk aan dio der Kamer Amsterdam, al
bracht natuurlijk hot verschil in belangrykhoid dier
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Kamera mede meerdere eenvoudigheid in de be
stuursinrichting. De Kamer Zeeland had
drie departementc n, dat der „Koopman
schap”, der „Equipagie” en der „Thesaurie”; be
noemde buitendien Commissarissen „van
dc Processen” en „over de Chartcrkamer”; had
een college van „Rekenmeesteren” aangesteld en
telde 55 gcqualificeerde ambtenaren en be
ambten. De Kamer D e lfjL-bezoldigde er 16,de
Kamer Rotter d a m_^. 18, de Ka m e r
Hoorn lS,~dc Kamer Enkhuizen J9.
'"Ook liet algemeen b e sTu lTF der Com
pagnie betrof zoo vele en velerlei aangelegen
heden, dat het niet te verwonderen is, dat niet al
leen de Hceren XVII ter voorbereiding en adviseering zich in verschillende coinmissiën splits
ten, maar ook, dat naast de XVII nog andere Be
windhebbers werden afgevaardigd ter behartiging
van onderdeden der regeertaak. De meeste, niet
alle, der aldus gevormde coinmissiën, waren niet
permanent, maar werden steeds bij elke nieuwe op
geroepen bijeenkomst der XVII opnieuw gekozen;
hare samenstelling maakte steeds een of meer der
punten van beschrijving uit. Sommige dier commis
siën keerden geregeld weder, andere waren commissien ad h o c. In de meeste er van hadden
ook Bcëedigde hoofd participant en zitting. Wij noe
men er van de „Ordinaire besognes”, welke de dagelijksche zaken zonder groot gewicht voorbereidden,
de „Commissie tot het formeeren van den eisch der
retouren” uit Indie, „tot de visitatie der boeken” van
financiëelen aard in de verschillende Kamera om de
éénheid in het houden dier boeken te bevorderen,
„tot het sluiten der boeken en het opmaken van den
jaarlijkschen staat (balans) hier te lande”, welke se
dert 1680 gewoonlijk den 15den Mei werd opgemaakt,
„tot het arresteeren der vierjarige rekening” van
den financiëelen toestand der Compagnie in haar
geheel, „tot de secrete zaken of het bezorgen der re
tourvloot”, tot „de directe vaart en handel op Chi
na”, welke commissie sedert 1755 bestond, tot „de
huijshoudinge van ’s Comp. logement te ’s Graven hagc”, „tot de correspondentie met CommissarissenGëïïeraal”, welke in 1791 waren benoemd tot het
instellen aan de Kaap de Goede Hoop en in Indië
van een enquête omtrent en het aanbrengen van ver
beteringen in de toestanden daar. Een „permanente
commissie tot de directie en administratie van de
verkoopingen der jaarlijksche retouren” werd in
^91 in ’ t leven geroepen en wèl —het pleit niet voor
liet vertrouwen, door de toenmalige Bewindhebbers
als zoodanig genoten — op initiatief der Si a a t sc o m m i s s i c, welke — het zal straks blijken —
in 1790 was ingcsteld, om te trachten te redden wat
er van de zaken der Compagnie nog te reden viel.
Deze staatsbemoeiing deed zich ook gelden ten op
zichte eener andere commissie, welke, als een der be
langrijkste, hier met een enkel woord dient te wor
den besproken. In het tweede kwart der 17de eeuw
reeds begonnen de werkzaamheden, welke het alge
meen bestuur der Compagnie medebracht, zóó
groot te worden, dat men naar middelen omzag, om
het werk der Heeren XVII te verlichten, hetgeen
tevens de zaken vlugger kon doen marcheeren. Een
der tijdroovendstc werkzaamheden was het lezen
der brieven en stukken uit Indië, welke langzamer
hand een respectabelen cravang verkregen en steeds
uitgebreider weiden, naarmate het arbeidsveld der
Compagnie in het Oosten in omvang toenam, en het
concipieeren van de antwoorden daarop. In het mid
den der 1 /de eeuw nu werd besloten, deze werkzaam-

/

heden op te dragen aan een bijzondere commissie
buiten de XVII, welke oorspronkelijk bestond uit
twee bewindhebbers der Kamer Amsterdam, één uit
Zeeland, één uit ieder der kleine Kamera en één
der Bcëedigde hoofdparticipanten. Later werden ver
schillende wijzigingen aangebracht in de samenstel
ling dezer zg. Haagsche besognes; wij
zullen die echter voorbijgaan. Slechts dient hier te
worden gewezen op het hoogst belangrijke van
den werkkring dezer commissie: immers het concipieeren van de antwoorden op de correspondentie uit
Indië, nog voordat het hoofdbestuur die correspon
dentie had gelezen, bracht uit den aard der zaak me
de, dat de leden der commissie, door in die antwoor
den hunne meening over de toestanden in Indië,
over het gehoorzamen door de Indische autoriteiten
aan de bevelen der Bewindhebbers, over de wijze
waarop hunne denkbeelden over de in het Oosten
te volgen staatkunde daar werden in praktijk ge
bracht, aan Gouvemeur-Generaal en verdere auto
riteiten te kennen te geven, daardoor iraplicite ad
viezen, zoo al geen voorstellen, ten opzichte van de
in Indië te volgen gedragslijn aan de Bewindheb
bers indienden. Deze inrichting bleef bijna tot het
einde der Compagnie stand houden. Maar in 1780
had op aandrang van Holland, nadat reeds andere
pogingen, om van regeeringswege toezicht op de
Compagnie uit te oefenen, waren in ’t werk gesteld,
een vermeerdering van het aantal Bewindhebbers
plaats, welke nieuwe leden bestaande uit ervaren
kooplieden, in tegenstelling met de meeste andere
Bewindhebbers, die gewoonlijk meer aan Rcgeering,
dan aan Koophandel waren gaan doen, bij de
Kamer Amsterdam werden gevoegd als het z.g
„ V ij f d e Departemen t” of het „ Depa r
tem ent tot de Indische Zaken”. Dit
Vijfde Departement werd belast met het beant
woorden der Indische brieven, het doen van voor
stellen omtrent de bestuursinrichting daar, omtrent
de staatkunde, daar te volgen, omtrent de maatrege
len in het belang onzer positie daar te nemen, enz.
enz. Dc Slaten-Generaal, gerugsteund door de Staten
van Holland, dreven dit door en benoemden reeds
in 1780 vier der nieuwe bewindhebbers in overleg
'met Holland. Maai- Kamer en provincie Zeeland wei
gerden toe te treden en pas later geschiedde dit. In
1790 nam dit departement den naam van „P r cparatoir besogne” aan.
Wat de ambtenaren v a n het alge
meen bestuur der Go rn pagnic betreft,
slechts zeer weinig titularissen zijn daaronder te
rekenen. Behalve eenige ad vokaten en een procureur
ter behartiging van ’s Compagnies zaken van rechts
kundigen aard, en agenten in verschillende plaatsen
van het buitenland, treft men aan een paar ambte
naren „over de directie van Comp’s posterijen”
en de Eerste en Tweede Advocaten
der Co m p a g n i e met het bynoodigdc klerkenpersoneel. Een ambtenaar, belast met do regelingen
boekhouding van de algemeene financiën der Com
pagnie, had men niet. In J615 werd de betrekking
van Generaalboekhouder afgeschaft. De beide „Ad
vocaten”, hier de plaats bekleedcnde welke cklcrs
door Secretarissen of Griffiers werd aangenomen,
hadden een zeer gewichtigcn werkkring. Vooral dc
Eerste Advocaat: en deze kon daardoor een man van
veel invloed zijn. Oorspronkelijk had de Compagnie
slechts één „minister” van dien naam, welk ambt in
1614 werd geerëeerd. Hij woonde de vergaderingen
der XVII bij, redigeerde hunne besluiten en dc not u
len, las de aan hen gericht brieven en concipieerde
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dc antwoorden daarop. In de meeste commissiën
van ecnig gewicht had hij zitting en een raadgevende
stem. Zijn zetel was in de Kamer Amsterdam, welker
Bewindhebbers, evenals de Hoeren XVII, hij met
raad en daad moest terzijde staan. De toenemende
omvang zijner werkzaamheden dwong al spoedig
tot de aanstelling van een jongeren collega, den z.g.
Tweeden Advocaat.
Na deze uiteenzetting van de bestuursinrichting
der Compagnie, dienen nog twee belangrijke pun
ten te worden aangeroerd: do verhoudingjier_vennootschap tot den Staat en dc beginselen, welke de
politiek der Compagnie hebben geleid,
welke beide aangelegenheden ook haar uitgangspunt
in het octrooi vinden.
Het octrooi, welks artikel 7 den duur der Com
pagnie bepaalde op 21 jaren, een termijn, later steeds
met een aantal jaren verlengd, bevatte in art. 34 erf
35 de bepalingen, welke het meest hebben bijgedra
gen tot den bloei der Compagnie, maar welke tevens
de kiemen van verderf in zich bevatten, die het han
delslichaam hebben gesloopt en het een roemloozcn
dood deden sterven. Art. 34 schiep voor de Compag
nie een monopolie tegenover geheel
het Nederlandse hc volk; art. 35 gaf
haar Souvereiniteitsrechten, maakte
haar tot een Mogendheid. „Ende op dat” — zoo luid
de art. 34 — „het voornemen van deze vereenichdo
Compaignie met meerder vrucht uytgevoert mach
wordden, tot welstandt deser Geünieerde Provin
ciën, conservatie ende augmcntatic van neringe,
mitsgaders tot proffijt van de Compaignie, soo heb
ben wij” (deStaten-Gcneraal) „die voorsz. Compaig
nie geoctroyeerd ende gcaccordcert, octroyceren,
ende accorderen mits desen, dat niemandt van wat
conditie oll qualiteyt die sy, anders dan die van do
voor/. Compaignie, wyt dose Verecnichde Provinci
ën sal mogen varen binnen den tijt van een endo
twintich jaren ecrstcommende, beginnende metten
desen jaere XVIc ende twee incluys, beoosten dc
Cape bonne Esperance, ofte deur de Strate van Magellanes, op die verbeurte van die schepen ende goe
deren”, behoudens een enkele overgangsbepaling,
voor de geschiedenis der Compagnie zonder gewicht.
Dit artikel van liet oct rooi heeft der Compagnie zeker
in den beginne een groolon voorspoed gegeven, om
dat liet althans den Nederlanders zelf, welke niet in
de Compagnie deelden, elke gelegenheid tot nadcelige concurrentie ontnam. Uitnemend in de dagen,
toen de handel der Compagnie in het Oosten nog een
tecre plant was, die diende gesteund, opdat zij niet
omkwnme in den strijd om liet bestaan; noodlottig
in de dagen van later, toen die handel in dien strijd
had overwonnen; immers hot monopolie werd toen
het zenuwverslappcnde rustbed, hetwelk alle ener
gie aan de Compagnie ontnam, althans die energie
verslapte. Met hand en tand heeft de Compagnie ge
durende den tijd van haar bestaan vast gehouden
aan dat verkregen recht, in lmre oogenzoo begeerlijk,
omdat het haar het verkrijgen van groote winsten
zoo gemakkelijk' maakte. En de oppositie, welke,
vooral bij den strijd over de verlenging van het
octrooi in 1044—1647, zich legen dat monopolie liet
hooien, was niet krachtig genoeg, om bestand te
zijn tegen dc macht der belanghebbenden, onder wie
zoovele regenten der republiek; of tegen don twijfel
der onpartijdigen, die niet wisten, wat te doen, in
dien het monopolie zou zijn vervallen, (nu de OostIndische Compagnie reeds zóó machtige hulpmidde
len in hot Oosten bezat, dat andere private personen
of vennootschappen niet tegen die Compagnie zou-

507

den zijn opgewassen), zonder dezelfde staatshulp,
welke men toch niet aan anderen zou kunnen verleenen, wanneer men die eens aan de oude Compagnie
had ontnomen. Men heeft het monopolie tegenover
de bewoners der .Republiek nagenoeg steeds gelaten,
zooals het eens was verleend.
Daarnaast schiep zich de Compagnie zelve een
ander monopolie in het Oosten door
privilege-verbonden met inlandsche vorsten en vol
keren en door het uitsluitcn van vreemdelingen uit
den handel in streken, welke de Compagnio zich
gaandeweg veroverde. Bevoegdheid tot het sluiten
van contracten en het maken van veroveringen, enz.
ontleende zij aan art. 35 van het octrooi, hetwlk
aldus luidde: „Item dat die vandc voorsz. Compaig
nie sullen vermogen beoosten de Cape van bonne
Esperance, mitsgaders in ende deur de enghte van
Magellanes, mette Princcn ende Potentaten verbin
tenissen ende contracten te maken opten naem
vande Staten Generaal der Verecnichde Nederlanden
ofte hoogc Overicheyt dersclvcr, mitsgaders aldaer
eenigc forteressen, ende versekertheden te bouwen,
gouverneurs, volck van oorloge, ende officiers van
justitie, ende tot andere '•-Jclycke diensten, tot
conservatie vande plaelsen, onderhouclinge van
goede ordrc, politie ende justitie, eensamentlyck tot
voorderinge van de neringe, te stellen”. De vertegen woordigers der Compagnie in Indië hebben niet na
gelaten, van deze bevoegdheid gebruik te maken,
daarin gesteund door de Bewindhebbers, dikwijls
met meerderen of minderen tegenzin. Immers deze
hebben niet altijd de politiek dier vertegenwoordi
gers kunnen goedvinden en legden zich, met enkele
loffelijke uitzonderingen, bijna altijd slechts de vraag
voor, welk oogen b 1 i k k c 1 ij k voordeel te
wachten was van deze of geen handeling van hun
ne representanten in Indië, en dat, terwijl deze onder
de leiding van Coen, Van Diemen, Maetsuycker
en anderen in den bloeitijd der Compagnie, in liet
Oosten een wereldrijk hebben gesticht en, wat de
werkelijk bekwame vertegenwoordigers betrof, ook
inderdaad hunne plannen zoo inrichtten, dat zij ge
munt waren op dc vervulling van een dergelijk
grootsch droombeeld, maar die daarbij niet steeds
konden vragen, of de handelingen, welke hunne
staatkunde hun als noodzakelijk voorschreef, altijd
genade vonden in dc oogen hunner „meesters” in
Europa, wier politiek zich gowoonlijk bepaalde tot do
vraag: hoo te komen aan dc hoogst mogclijkc divi
denden met dc minst mogclijkc onkosten. Bewind
hebbers hebben bijna alt ijd slechts voorgestaan een
koopmanspolitiek. Dit was in den aanvang natuur
lijk, maar werd te veroordeolon, toen de Compagnio
in het Oosten een Staat was geworden. Do Gouver
neurs-Generaal te Batavia en hunne medestanders
moesten een staatkunde'vólgen van veel grootero
strekking; zij hebben zich als bestuurders van een
rijk, van een mogendheid, gevoeld. Wèl heeft bij al
wat zij deden ten grondslag gelegen, dat zij do ver
tegenwoordigers eener handolscorporatie waren en
dit was al weder natuurlijk; zij hebben zich echter
op dien grondslag niet blind getuurd, maar daarop
een schitterend gebouw ópgetrokken. De oorzaken
van don bloei der Compagnie zijn dan ook niet to
zoeken in dc handelingen der Bewindhebbers hier
te lande; zij zijn te zoeken in do politiek, in Indië ge
volgd en in de cersto plaats in het streven van do
Gouvorncurs-Ccneraal, om, zij het dan ook met
handels- en monopolie-wcnschen als punten van
uitgang, te geraken tot, zooals Van Diemen het eens
noemde, „dc dominatio van Orienten”. De strijd om
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daartoe te geraken maakte Nederland in Indië groot
en het monopolie in Indië heeft nooit nadeelig voor
de belangen der Compagnie gewerkt, zoolang het
moest worden veroverd, evenmin later nog, toen het
met hand en tand moest verdedigd worden. Ook in
Indië werkten de monopolierccliten pas noodlottig,
toen de onzen die rechten zóó veilig en zeker beza
ten of meenden te bezitten, dat geen krachtsin
spanning meer noodig was, om die te behouden.
Toen strekten zij ook hier tot een rustbed, hetwelk
zóó ontzenuwend werkte, dat alle kracht geweken
bleek te zijn, toen gevaren van buiten dreigden en
ziekten het lichaam van binnen teisterden. Onder die
ziekten is de gevaarlijkste gebleken de t w e eéénheid van koopman en souverein,
zooals die in de Comijagnie belichaamd was en werk
te. Steeds, en dit van den aanvang af, waren de
handelsbelangen de grondslag van alle handelingen
der Compagnie en nooit mag voor een billijke beoordeeling van wat zij heeft gedaan uit het oog wor
den verloren, dat dit zoo natuurlijk mogelijk moet
worden geheet en: de Oost-Indische Compagnie was
in de eerste plaats koopman. Maar de groot e fout
van de Bewindhebber: -ooral, van de meeste grootwaardigkeidsbeklceders der Compagnie in ’t Oosten
in niet zoo sterke mate, was deze, dat zij, later,
na feilen strijd en een roemvol uit het strijdperk tre
den, de plichten, die op hen als souverein waren gaan
rusten, niet hebben weten in overeenstemming te
brengen met het verlangen, om als koopman voor
deel te trekken uit het kapitaal, door hen in die
grootsche onderneming gestoken; zij hebben aan den
koopman en aan den souverein niet de plaatsen we
ten te geven, die aan ieder van beiden toekwam. En
de koopman heeft het geheel van den souverein ge
wonnen, inzooverre de Compagnie, waar zij eenmaal
haar overwicht voldoende had gevestigd, hare
macht in de allereerste plaats heeft gebruikt om
zooveel mogelijk haudelswinslen te behalen zoo
goedkoop mogelijk. Deze onverstandige politiek
heeft zich gewroken: zij'bracht met zich mede groote
onkosten aan administratie, aan forten, garnizoenen,
aan scheepsmacht, zonder dat hier de bevolking door
eeft wel geordend regeersysteem, dat ook met hare
belangen, met hare welvaart rekening hield, in staat
werd gesteld op regelmatige wijze(belastingen)in die
kosten te deelen; zonder dat elders die kosten kon
den worden verminderd, doordat de bevolking, ver
zoend met de politiek der Compagnie, deze er toe
kon doen besluiten, hare weermiddelen en daarmede
hare groote lasten te verminderen. Gestadig daaren
tegen namen deze in om vang toe; koloniaal bezit
bleek de olievlek op het papier te zijn, die zich uitbreidt zoolang er nog eenige kracht in zit.
Dit was één der redenen van den ongunstigen
financieelen toestand der Compagnie,
toen op het laatst der 18de eeuw de krach kwam.
Dé bekrompen koopmansgeest had den Oosterling
uitgezogen; de uitgezogen Oosterling, niet bij mach
te voldoende bij te dragen tot de regeerkosten, had
de volle zwaarte daarvan doen drukken op de schou
ders der Compagnie. De winsten van den koopman
werden voor een goed deel opgeslokt door de kosten
door den souverein gemaakt. Natuurlijk werkten
^andere oorzaken mede: de concurrentie van andere
natiën, vooral der Engelschen; ontrouw van ambte
naren van eiken rang; vooral ook de onvoorzichtige
financieel© politiek der Bewindhebbers. Het oorspronkelijk inlegkapitaal was niet groot in vergelij
king met den omvang der operatiën van de Compag
nie, en dit kapitaal is nooit vergroot geworden. Do
(/ )/U ■><

•

-

’f

)

v

■■

/

') y

Bewind hebbers hebben bijna altijd van geleend geld
geleefd en gewerkt. De winsten, die er gemaakt wer
den na aftrek der dividenden aan de aandeelhouders,
hebben zeer lang die directeuren in staatgesteld.de
renten van het geleende geld te betalen, zelfs tot
aflossing over te gaan. Maar daartegenover staat we
der, dat menigmaal dividenden werden uitbetaald,
zonder dat contant geld bij gebrek aan winsten aan
wezig was, in den vorm van obligaties, waardoor
een aanzienlijke vlottende schuld ontstond. Zóó werd
de schuldenlast steeds grooter en leefde de
Compagnie sedert het midden der 18de eeuw alleen
pp haar crediet: oude schulden delgend door groot ere
nieuwe temaken. Maaruit erlijkbleefdetoestand goed
schijnen. Daar brak in 1780 de zeeoorlog met Enge
land uit: geen retouren kwamen in het vaderland,
geen opbrengst der koopwaar gaf gereed geld om
rente te betalen of eenige aflossing te doen, het credict verdween met een toovcrslag. Alleen de tusschenkomst van den Slaat redde de Compagnie van een
faillissement, reeds toen.
Het is sedert 1781, toen de doodstrijd der Com
pagnie een aanvang nam, dat de Regeering der Re
publiek meer op den voorgrond trad. Tusechen
den tijd der vaststelling van het octrooi en dit jaar
was de staatsbemoeiing in Compagnic’s
zaken al zeer luttel. Toch waren er in het. octrooi
velschillende bepalingen opgenomen, welke de Re
genten, hadden zij gewild, gelegenheid genoeg had
den kunnen verschaffen in te grijpen, waar zij dit
noodig vonden, daargelaten nog, dat bij elke ver
nieuwing van dat octrooi zij gelegenheid hadden hun
voorwaarden te stellen. Zij hebben er zeer weinig
gebruik van gemaakt: slechts de nieuwe octrooien
van 1623 en 1647 getuigen van eenige bemoeiing
hunnerzijds. Een deel der Regenten wilde geene wij
zigingen, omdat zij zelven als hoofdaandeelhouders
in de Compagnie geïnteresseerd waren; een ander
deel durfde geen ingrijpende veranderingen door to
drijven, toen de Compagnie zich eenmaal had opge
werkt tot een lichaam, waarmede rekening moest
worden gehouden, omdat men niet de gevolgen kon
overzien van die wijzigingen. En de landprovinciën,
van wie vooral de oppositie kon worden verwacht
tegen de voorrechten der Compagnie, omdat zij veel,
veel minder dan Holland en Zeeland in de directe
en indirecte voordeelcn, welke deze aan bracht,
deelden, waren niet opgewassen tegen Hollands in
vloed, vooral niet, wanneer die invloed gesteund
werd door dien van Zeeland. Dit waren zoovele rede
nen voor de onthouding der Regenten. Hadden zij
zich, waar noodig, ernstig gemengd in de zaken dor
Compagnie, geen twijfel, of deze zou zich die inmen
ging hebben getroost, zij het dan ook noode. Want
in de enkele gevallen, dat de Stalen-Generaal hun
recht lieten gelden, heeft de Compagnie dat recht
niet ontkend. Wel heeft zij steeds getracht, zoo veel
mogelijk de Regeering der Republiek builen hare
zaken te houden. En de aanzienlijke financieel©
voordeelcn, welke de Staat trok van de Compagnie,
vormden den gouden mantel, welke de tekortko
mingen bedekte.
Reeds hebben wij enkele bepalingen van het oc
trooi vermeld, waarin de rechten der Statcn-Gcncraal tegenover de Compagnie werden omschreven.
De volgende zijn daaraan nog toe te voegen. Art. 35
vorderde een eed van t rouw van de hoofdam bt enaren.
der Compagnie in Indië aan de Staten-Generaal, een
voorschrift, waarvan al zeer spoedig is afgeweken;
schreef voor een recht op een soort van hooger be
roep van ontslagen liooge ambtenaren in Tndiëon de
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bezittingen, welk lichaam den 1 Maart 1796
Staten-Generaal; gelastte den Bewindhebbers, van
in functie trad. Het bestond uit 28 personen, van
veranderingen in dat hooge ambtenaarapcraoncel
Staatswege aan gesteld ( uit Holland 17, uit Zeeland
aan de Staten-Generaal kennis te geven. Art. 37
gaf den Staat aandeel in do buitgelden van door de
6, uit ieder der vijf andere provinciën één lid), en
Compagnie veroverde schepen en goederen van
zitting houdende te Amsterdam, waar het werd bij
gestaan door een Secretaris, een Advocaat-fiscaal,
„Spangien, Portugal ofte andere vijanden”. Art. 40
een Visitateur-gcneraal on een Ontvanger-generaal,
gaf blijk van staatsbemoeiing, door voor te schrijven,
allen door de Staten-Generaal aan te stellen. De af
„dat de specerien vande Compagnie sullen worden
zonderlijke Kamera vervielen. In Middelburg bleef
vercocht op eenderlcy gewachte, in swaerte aLs dat
een administratie-kantoor, terwijl in de andere
van Amstelrcdam”. Art 44 stelde het recognitie
plaatsen, waar Kamers zitting hadden gehad, kan
geld, door de Compagnie aan den Staat voor het vertoren, ter verevening der zaken vooral, bleven geves
leenen van het octrooi te betalen, op „de somme
tigd. De administratie werd belangrijk vereenvou
van vyff ende twintich duysent ponden, tot veertich grooten Vlaems t stuck”, een som, door de Ge digd. In n a a m bleef de Compagnie bestaan en
was er slechts sprake van een verandering in het be
neraliteit als haar aandeel in te brengen in het op
richt erakapitaal (bij de vernieuwingen van het oc stuur, in het bewind; inderdaad was de Controoi in 1647 had de Compagnie opnieuw de som te
pagnie opgeheven en waren bestuur en leiding der
betalen van l1/2millioen gulden), terwijl eindelijk art.
koloniale aangelegenheden geheel in handen van
45 aan de commandeurs der retourvloten gelastte,
den Staat gekomen. Voor de geschiedenis der Com
mondelinge en des noodig schriftelijke rapporten
pagnie is het Comité van niet genoeg belang geweest
uit te brengen aan de Staten-Generaal „van het suc om hier zijne inrichting in bijzonderheden mede te
doelen. Feitelijk waren de leden van hot Comité, die
ces van hunne reyze”. Daarentegen stond de Staat,
heetten in do plaats getreden te zijn der vroegere
behalve de groote voorrechten reeds genoemd, nog
toe de belofte, dat geene verhooging zoude plaats
Bewindhebbers, vertegenwoordigers van het bestuur
hebben van de in- en uitgaande rechten op de pro der Bataafsche Republiek, zonder een eigenlijk zelf
ducten uit Indië aangebracht, benevens andere voor standig beheer te kunnen voeren. Fcitclijk was de
leiding der koloniale aangelegenheden een tak van
doden van financiëelen aard (art. 38, 41); de zeker
Staats zorg niet alleen, maar ook van Staatsheid, dat men de Compagnie niet tegen haren wil
dienst geworden. De Staatsregeling van 1798
kon dwingen tot hulp in schepen en ammunitie aan
werkte dit beginsel verder uit en daarbij werd geheel
den Staal (art. 39), enz. enz. (art. 30, 43).
Zooals reeds is gezegd, heeft de Slaat zich wei de Oost-Indische Compagnie met hare baten en
nig met de zaken der Compagnie ingelaten, voor schulden door de Bataafsche Ropubliek overgeno
men. Een Raad der Aziatische bezit
dat de nood dier vennootschap hem tot inmenging
dwong. In Januari 1781 reeds vroeg de Kamer Am tingen on etablissementen zou de
leiding hebben dor koloniale aangelegenheden. Deze
sterdam aan de Staten van Holland uitstel van be
taling van renten en aflossing. Zij verkreeg dat uit trad in 1800 in functie en daarmede had geheel de
vroeger zoo bloeiende Compagnie opgehouden te
stel, maar — haar crediot en dat der Compagnie was
bestaan, wettelijk zoowel als fcitolijk.
verdwenen en geld was voor het cens zoo machtige
Wat betreft do Administratie der O.-I.
en uiterlijk soliedc handelslichaam slechts te ver
Compagnie in Indië, van een eigenlijke
krijgen onder garant ie van den Staat. En de toestand
administratie van eenige boteekenis, door de
werd steeds erger. De Engelschc zeeoorlog veroor
zaakte der Compagnie zoo groote verliezen aan la vertegenwoordigers der Nederlandsche compag
nieën voor de vaart op Oost-Indië, voorafgaande
dingen, schepen en grondgebied, dat men gerust kan
aan de Gcoctroyeerdc Compagnie van 1602, in het
aannemen, dat haar daardoor do genadeslag werd
Oosten uit to oefenen, was geen sprake. Zij waren
tocgcbraehl. Steeds werd hulp aan do Staten van
representanten van kooplieden en hadden koop
Holland en de Staten-Generaal gevraagd en meer of
mansboeken to houden, maar van een huishouding
minder schoorvoetend, soms onder hevige oppositie,
van staat behoefde niets in te komen. De admiralen
verleend, misschien omdat men het tot don val der
Compagnie niet durfde laten komen. Maar do Re der verschillende vloten, welke uit Nederland in
Indië aankwamen, deelden de bevelen der Bewind
giering wilde — het bleek reeds boven — meer toe
hebbers mede of gaven dio zelf, voorzoover zulks
zicht van haren kant. Vooral de Staatsco mnoodig mocht blijken. Een centrale leiding ontbrak;
missie tot do zaken der Oost-lndielke factorij stond tamelijk wol op zichzelve. Op
s e h e O o m p a g n i o, in 1790 ingesteld, en be
sommige belangrijke plaatsen vond men een Presi
staande uit 4 leden door do Staten van Holland en 2
dent of Gouvornour mot con Raad naast zich (Ban
leden tl oor de Staten van Zeeland, allen in overleg
tam, Ambon). Dit veranderde slechts weinig in de
met den beschermer der Compagnie, Willem V, te
eerate jaröiTvan het bestaan der grooto Compagnie.
benoemen, deed wat zij kon om verbeteringen aan te
Ook toen bleef een gezonde centralisatie achter
brengen; maar het was Ie laat. Op het eind van 1793
wege. Wèl werden de bemoeienissen haror ambte
had tic Compagnie niet meer het noodigo om de zaken
naren groot er en meerzijdig, maar van een wèlgeoraan den gang te houden, terwijl een tekort van ruim
dendo administratieve inrichting kan niet worden
112 millioen gulden to haren laste wras. Een schulgesproken.
d e n last, in den aan vang van 1796 reeds geklom
Al spoedig echter greep een verandering ton goede
men tot bijna 120 millioen.
plaats in dezen toestand en wel door de benoeming,
Toen (leze schuklcnstaat der Compagnio werd op
in 1609, van eenen Gouvernour-Goneraal en de in
gemaakt, wras een algeheele verandering in haar be
stelling van oenen Raad van Indic. De behoefte aan
stuur gekomen. Deze verandering hing samen mot
centralisatie had zich steeds meer doen
do bekende staatkundige gebeurtenissen in 1794 en
gevoelen, hoe meer uitbreiding de handelsoperatiën,
1795. Den 24stcn December 1795 word besloten het
met do politieko machtsontwikkeling in haren na
bestuurder Compagnie af te schaffen. Dit w'crd ver
sleep, verkregen; en men voldeed daaraan, door do
vangen door een Committec tot de zaken
opperloiding in handen to geven van één
van den Oost -Indisch en handel on

510

i

i

i '

:
.

I
I!
U

:
|f

ni l

;
■

:
:

COMPAGNIE (OOST-INDISCHE).

lichaam onder het voorzitterschap van een bepaald
aangewezen persoon, den primus intcr pares. Den
lsten September van dat jaar werd door de Hceren
XVII besloten, „genen admiraal ofte vys admiraal
te stellen (over de uit te zeilen vloot), dan in plactse
van dien eenen Gouverneur-Generaal, soo wel over
dese vlote als over alle Comptoiren ende partijen
de Generale Compagnie aengaendc ende in OostIndiën zijnde”, De te benoemen titularis zou „voor
den tyt van vier off vyff jaeren aldaer aen landt
moeten blijven”, indien hij althans niet binnen dien
tijd op last der Bewindhebbers mocht zijn terugge
roepen. Op dcnzclfden dag werd eene Commissie
benoemd, aan welke de bevoegdheid werd gegeven,
eenen Gouverneu r-G eneraal „aen te
nemen” en te „committeren, soo wt (dese) landen,
off diemen in Indien soudc conncn bedeneken”.
Hunne keuze viel op Pieter Both, welke reeds vroe
ger in Indië, ten bate der Nieuwe Brabantsche Com
pagnie, was werkzaam geweest. Zij onderwierpen
deze voordracht aan de goedkeuring der Stat e nGeneraal, welke in hunne vergadering van 27
(en niet 26) November 1609 Both hebben „aengenomen ende gecommitteerd, als Gouverneur-Generaal over alle fortten, plaetssen, cantooren, persoonen, ende negotie van de vereenichde Oost-Indische
Compaignie der Vereenichde Nederlanden”. In die
zelfde bijeenkomst werden „gclesen ende gcarresteert” de Commissie voor Both in zijne nieuwe waar
digheid ; zijn instructie, tevens die voor „den Raedt
van I n d i ë in Indiën”, welke door de gecommit
teerden vanwege de Oost-Indische Compagnie was
„ingestelt” den 14 November; zijn eed en die voor
de leden van den Raad. Denzelfden dag nog legde de
nieuwbenoemde titularis in handen der Staten-Generaal zijn ambtseed af en werd hij gemachtigd, den
eed af te nemen aan de leden van den Raad. Voor
het geval dat Both mocht komen te sterven „binnen
den tyt zyns Gouvememenls”, gaven de Bewind
hebbers „eenige besloot en brieven” mede voor de
leden van den Raad van Indië, „omme hen in het
verkiesen van eenen anderen daerna te reguleeren”
en waarin de personen werden genoemd, welke Boths
plaats achtereenvolgens hadden in te nemen. De
Staten-Generaal gaven daarvoor commissies in
blanco mede. Tevens werd door Hunne Hoog Mo
genden „een acte gedepescheerd”, waarbij de Raad
van Indië werd geauthoriseerd, een eventuëelen
opvolger van Both te beëedigen.
Bij het afleggen van zijn ambtseed in handen der
Staten-Generaal beloofde Both, „die Hooge Mogende
Heeren Staten-Generaal mitsgaders d’Oost-Indische
Compaingnie, ende den handel desselfs, trouw, ende
getrouw te sullen wesen, ende zijne instructie te
achtervolgen”. In het eedsformulier zelf komt die
belofte van getrouwheid aan de Staten-Generaal
niet voor, evenmin in dat voor den Raad van Indië,
wèl daarentegen in de machtiging voor Both om de
leden daarvan te beëedigen, evenals in de machti
ging van die leden tot beëediging van Boths even
tuëelen opvolger. En dit laatste was dan ook uit
drukkelijk voorgeschreven in artikel 35 van het
Octrooi van 1602. In het plakaat van 27 November
1609, waarbij de Staten-Generaal den volke de in
stelling van het Gouvemeur-Gcneraal laat kond
doen, is dan ook sprake van „o n z e n Gouvcr
neur-Generaal” en van „o n s gebied aldaar” en
van „de plaatsen, die W ij en de onzen in
de Oost-Indiën houden en bezitten”. Het waren
uitingen van de oppersouvereinitoit
der State n-G eneraal over wat de Neder*

landcrs in Indië bezaten, welke, in het Octrooi
wortelend, aan den dag trad, althans had moéten
treden, in de voorschriften, welke op grond van of
in aansluiting aan dat Octrooi omtrent ’s Com
pagnies regeering in het Oosten werden uitgevaar
digd, en in de staatsstukken, welke de verhouding
der Compagnie tot de vorsten en volkeren van
Orienlen moesten regelen (contracten).
De instructie n, welke de rechten en ver
plicht ingen van Gouverneu r-G eneraal en
Kade n en, daarmede in verband, het geheele
rcgecringsstelsel der Compagnie in Indië hebben
moeten regelen, zijn van 14 (27) November 1009,
11 Mei 1613, 22 Augustus 1617, 17 Maart 1632 en 26
April 1650. De laatste is verreweg de belangrijkste;
zij beeft haar bestaan gerekt tot den val der Com
pagnie. Toch mogen de vroegere instructies niet
worden voorbijgegaan, integendeel, door de histo
rische ontwikkeling der administratie in Indië tot
grondslag te nemen, zal dit artikel trachten die ad
ministratie te schetsen.
De eerste taak van Both, hem bij zijn instructie
opgedragen, was de samenstelling van „een ligchaam of college van regeering over alle actiën en
zaken van gansch Indië, de Nederlandsche Comp.
betreffende, welke raad genoemd zal worden de
Raad van Indië” (art. 1). Dat college moest
bestaan uit 5 personen. In de instructie zelf werden
daartoe „benevens den Gouvcrneur-Generaal'’ 2
personen „geordonneerd”. Met hun drieën moesten
zij bij meerderheid van stemmen de beide anderen
kiezen. De G.-G. is dus zelf lid van den Kaad van
Indië. Verder hadden nog zitting in dien Raad met
recht van stemming de „particuliere” Gouverneurs,
de opperkooplieden en „kapiteins” over eenig kwar
tier of kantoor van do Compagnie, wanneer zij toe
vallig aanwezig waren „ter plaatse daar de Gouvcr
neur-Generaal resideert of dagelijks is”. Omtrent de
rechten en verplichtingen van Gouvcrneur-Generaal
en Kaden geeft deze instructie met haar 42 artikels
uit den aard der zaak weinig bindende regels. Het
opperbestuur in Nederland gevoelde toen zelf heel
goed, dat het niet voldoende op de hoogte der zaken
in het Oosten was, om scherpomlijnde voorschriften
aan zijne ambtenaren daar te geven. Behalve op het
stuk der justitie werden die rechten en verplichtin
gen tamelijk wel onomschreven gelaten en het mees
te wat de instructie overigens instrueert, is in den
vorm van raadgevingen gegoten en bindt Gouvcr
neur-Generaal en Raden bitter weinig. Artikel 8
zegt dit zelf: „Aangaande” — zóó heet hel daarin
— „hoe gij U in alle andere zaken (behalve de jus
titie), de regeling, commercie, trafique, mitsgaders
de alliantiën met de Koningen en Pollentalon van
Indiën betreffende, zult hebben te gedragen, daarop
kunnen wij U geene vaste ordre stellen, maar alleen
raadgeven, instrueren, of ook eensdeels ordonneren
als volgt”.
In de eerste plaats dan behoort tot den werkkring
van den Raad van Indië het spreken van recht (art.
3 en 7), en zijnen leden werd een arbitraire r e c h tspraak toegekend. Alle aanklagten van mesusen, overtreding der artikelbrieven, ordonnantiën
en bevelen, zoo van de Comp. als van den Gou
verneur-Generaal en die van zijnen Raad, alsmede
over alle onbehoorlijke handelingen en mishande
lingen in ’t stuk van commercie van de Comp. —
de ongeoorloofde particuliere handel van ’s Com
pagnies ambtenaren in de eerste plaats (art. 18,
19) — zullen.... beregt en gedecideerd worden,
naar dat de Gouvcrneur-Generaal en die van de
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Raden van India, in billijkheid en goede con
sciëntie, ten dienste van den lande en profijt van de
Comp., zullen bevinden te behooren”. Over de in
richting der rechtspraak zegt de instructie weinig:
„Wat voorts aangaat de orde en manier om goede
en korte justitie te administreren, daarin gedragen
wij ons aan do memorie U op ’t houden van de jus
titie van de voorgaande vloten medegegeven, en aan
hetgeen gij dierhalven zelf goedvinden en ordonneeren zult”. Alleen mocht geen zaak berecht wor
den dan „op de aanklagten van den Fiskaal van de
Comp.”
Naast deze uitingen der rechterlijke functie aan
G.-G. en Raden toebedeeld, vindt men sporen van
attributen van wetgevenden aard.
Gouverneur-G< neraal en Raden toch (het bleek
reeds boven) konden zelf regelen vaststellen om
trent de wijze, waarop de justitie geadministreerd
diende te worden. Verder lijdt het geen twijfel,
of artikel 3 werd, althans in de practijk, zóó opgevat, dat de tusschenzin „zoo van de Comp. als
van den Gouvcrneur-Gencraal en die van zijnen
raad” betrekking had niet alleen op „bevelen”,
maar ook op „ordonnantiën”, waarmede bedoeld
zijn niet, zooals met het woord „bevelen”, de
uitingen van administratieve bevoegdheden, maar
voorschriften van veel algemeencr strekking.
De meeste bevoegdheden echter, aan GouverncurGeneraal en Raden toegekend, waren zóóvele be
wijzen, dat een zeer omvangrijke uitvoerende
m acht door deze instructie in hunne handen was
neergelegd. In de eerste plaats was hun opgedragen
(artikel 1) het instellen van een „raad” op „alle
andere kantoren en kwartieren” buiten Bantam —
waar G.-G. en R. zouden resideeren, als zij tenminste
niet over don Indischen Archipel zwalkten, tot tijd
en wijle een andere „rendez-vous van de gansche In
dische navigatie en van onze schepen” (art. 23, 34)
zoude zijn aangewezen (art . 11, 12,23 enz.) — en het
benoemen van de leden dier colleges, waaraan was
toevertrouwd het administreeren en bedienen van
„regt en justitie in alle civiele zaken”. Daarnaast be
zat de Gouverneur-Generaal, „geadsistcerd met die
van zijnen Raad, magt en authoriteit, om in alle for
ten te leggen, vernieuwen en veranderen al zulke kommandeurs, kapiteinen en soldaten, als hij met advijs
van zijnen raad, zal bevinden te behooren, en dezel
ve krijgslieden stellen onder al zulken krijgsraad of
anderen ordinairen raad, als hij zal oordeelen de gemeene zaken van zijn Gouvernement dienstig to
wezen”. Vun al die ambtenaren en die verder do
Compagnie in lndië dienden — welke alle adminis
tratief geheel ondergeschikt waren aan G.-G. en R.
(art. 30) en die door hen werden benoemd en ont
slagen naar welgevallen (art. 31, 32) — moest jaar
lijks een „rol” naar patria worden overgezonden
(art. U). Ook de predikanten en schoolmeesters,
welke door de Compagnie werden uitgezonden, ston
den onder de bevelen van den Gouverneur-Generaal,
aan wien de beslissing was opgedragen, op welke
plaatsen deze leeraars zich hadden te vestigen (art.
13). Verder was het oppertoezicht op de koopmansboekhouding der verschillende kantoren, een wel
dadig gevolg van de meerdere centralisatie van
thans, aan den G.-G. opgedragen, wien een ambte
naar onder den naam boekhouder daarbij ter zijde
zou staan, welke do „generale boeken” moest hou
den, waarin „alles, wat de Comp. in lndië is hebben
de” als „een groote massa of kapitaal” werd gebracht
(art. 14—1G). Geheel de leiding van den handel was
aan den G.-G. opgedragen (art. 17, 20, 27, 32). De
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Bewindhebbers durfden daaromtrent „om diverse
veranderlijkheid van de occurentiën, geen vaste
ordre te geven” (art. 20), en slechts enkele wenken
daaromtrent worden verspreid in de instructie aan
getroffen.
Aan den Raad van lndië was nog één gewichtige
taak opgedragen: mocht Both komen te overlijden
en mochten ook de door de Bewindhebbers als zijne
opvolgers aangewezen ambtenaren gestorven of
niet ter beschikking zijn, dan moesten de leden van
den Raad, na bij onvoltaUigheid door assumtie den
Raad voltallig te hebben gemaakt, een G.-G. be
noemen, uit alle ambtenaren der Compagnie in
lndië, schriftelijk, zonder voorafgaand overleg,
onder nadere goedkeuring der Bewindhebbers, die
zijn traktement verder zouden regelen. Bij gebreke
van een G.-G. diende een „president” te worden
verkozen, om hem tijdclijk te vervangen (art. 38
en 41).
De eerstvolgende instructie dagteekent
van 1G13 en was opgemaakt voor den GouverneurGeneraal Gcrard Reijnst, den opvolger van Both.
De bewindhebbers der Compagnie verzochten, na
dat zij Reijnst hadden gekozen, „dat haere Ho:
Mo: souden gelieuen voorden seluen Reyns te doen
depcschcren behoorlycke commissie ende instruc
tie”. Dit geschiedde door de Staten-Gencraal den
llen Mei 1013. Duidelijk latende Staten-Gcneraal
ook bij deze gelegenheid weder van hunne oppersouvereiniteit blijken. Reeds had ook prins Maurits,
„Gouverneur ende Capitcyn Generaal van Gelderlant, Hollant, Zcelant”, enz. den 13en Maart 1013
aan Reijnst Commissie verleend „als GouverneurGeneraal”.
Artikel één der nieuwe instructie leert ons een
merkwaardige zaak, dat nl. de Raad van lndië toen
niet permanent was, maar een college, dat stierf bij
het aftreden van den G.-.G en opnieuw in ’t leven
werd geroepen bij het optreden van zijnen opvolger.
Aan Reijnst toch werd opgedragen een nieuwen
Raad te „formeren”, waarvoor reeds dadelijk be
halve Reijnst zelf, die daarvan deel uitmaakte, dooi
de Bewindhebbers twee leden werden aangewezen,
terwijl de beide anderen bij meerderheid van stem
men zouden worden gekozen door de drie reeds aangestelden plus Both, die zitting had in den Raad,
„zoo lange hij daar in ’t Lant sal wesen”.
Overigens leert do instructie ons weinig nieuws,
en is zij tamelijk wel gelijk aan hare voorgangster,
Naast haar stond een z.g. „particulier o”
instructie voor „d’E:Hcor Gouvcrncur-Gcnoraal Gerard Reijnst, ende sijnon raadt van Indiën”,
welke den lsten Maart 1613 werd „geraamt bij
de gecommitteerde uijt de vergaderingh vando
seventione” en niet ter sanctioneering aan de Staten-Generaal werd medegedeeld. Grootcndeels be
staat zij uit voorschriften, die, gericht op zekero
bepaalde quaestiën van het oogenblik, een geheel
tijdelijk karakter dragen: Enkele bepalingen echter
raken de regeling der administratie in lndië, maar
daaronder zijn er, welke hetzelfde zeggen als de algcmcene instructie, nur mit ein Bischon and’ren Worten. Opmerkelijk is echter, dat alléén in deze parti
culiere instructie regelen worden gesteld omtrent
het huwen van dienaren der Compagnie met inlandsche vrouwen en omtrent het zich vestigen in lndië
van oud-ambtenaren dier vennootschap, welke hun
verbonden tijd hadden uit gediend. Hieraan wordt
nog do bepaling toegevoegd, dat „alle personen, SCO
getrouwde als ongetrouwde, uijt den dienst vandc
Comp. sijndc, onderworpen sijn aan do ordinaris
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justitie vande plaatse daar se hen souden mogen vin
den”. De rechtsmacht der Compagnie
wordt dus hier uit gebreid ook tot andere personen
dan hare dienaren.
Reijnst overleed in Indië en „de Raden van Indiën
van wegen de Hooge Mogende Heeren Slaten-Generaal der vereenigde Nederlanden, Sijne Excellentie,
ende de Heeren Bewindhebbers der vereenigde
Oost-Indische Compagnie”, get rouw aan den hun
bij art. 35 der generale instructie door „do voor
schreven Heeren Staten, en de Bewindhebberen”
gegeven last, verkozen in Juni 1616 een en opvolger,
Laurens Reacl. Van een nieuwe instructie kon toen
geen sprake zijn. De zaak had echter een ander ge
volg. Reacl verzocht een paar maanden later zijn
ontslag en verkreeg dat in het volgend jaar 1617,
toen Jan Pieterszoon Coen tot zijnen opvolger werd
aangesteld. Bij deze gelegenheid nu beten de Be
windhebbers niet weder, zooals dit was geschied bij
de instructie van 1613, de keuze van een cvent uëelen
opvolger van Coen, als deze binnen den tijd van zijn
Gouvemeur-Generalaat mocht komen te sterven,
over aan de Raden van Indië; maar keerden zij
terug tot wat zij hadden gedaan bij Both’s uitzen
ding. Zij wezen nl. twee personen aan, die achter
eenvolgens de hooge waardigheid hadden te aan
vaarden bij Coens onverhoopt en dood. Zij deden dit,
omdat zij „niet geeme perijckel en souden lopen,
omme wederom bij pluraliteit van stemmen den gene
tot het voorschreven ampt le sien verkiezen, die
hun niet aangenaam noghte de Compagnie dienstigh
soude wesen”, en omdat zij wilden beletten „eenige
periculeuss en de Compagnie schadelijcke contcntien, jalousien en andere inconvenientcn”, die bij
een keuze door de Raden van Indië zouden kunnen
plaats grijpen. Tegelijkertijd werd door de Bewind
hebbers aan Coen der 2en November 1617 „authorisatie” verleend, „om bij sijne sieckte, .ende indis
positie of nogh te voren, iemant van de dienaars der
Compagnie inde Indiën, bij geschrifte le nomineren,
die na sijne aflijvigheijt bij provisie, ende tot nadere
ordre der Bewindhebbers in syn ampt en plaatse
soude mogen succederen”. Pas wanneer al deze
candidalen verhinderd waren op te volgen, konden
de Raden in Indië gebruik maken van het hun ook
thans toegekend recht, eenen opvolger aan te wijzen.
Even dient opgemerkt, dat voor bedoelde maatre
gelen de sanctie der Staten-Generaal niet werd ge
vraagd, en deze ook niet, zooals in 1609, commissies
in blanco daarvoor medegaven, hoewel zij in prin
cipe deze „surrogalie” en „substitutie” bij hun be
sluit van 14 December 1617 bekrachtigden en de
instructie van Augustus—November 1617 daarmede
aan vulden. Wèl werd de benoeming door de Be
windhebbers van Coen door de Staten-Generaal
„geadvouecrt ende gerattiiïeeert” en verleenden
Hunne Hoog Mogenden den 3cn November 1617
op verzoek der Bewindhebbers commissie als G.-G.
voor Coen zelf. Ook liicr-is weder sprake van „de
Landen, fortressen en plaatsen, die w ij ende d i e
onse in Oost-Indien houden” en van de „ingesetenen, soo soldaten als anderen, onder onsen
gebiede aldaar wesende”, verder van „onsen
vorigen Gouverneur-Generaal”, enz. terwijl dien
zelfden dag weid „geresoJveert, dat alle d'officieren,
Gommissen ende andere in dienste van de OostIndLsche Compagnie in Oost-Indiën wesende gehou
den sullen zijn oijek haren eedt aan het Landt te
doen”. Ook in de commissie, door de Bewindhebbers
aan hem verleend (23 Augustus 1617), Ls sprake van
de ambtenaren in Indië „onder de gehoorsaemheyt

vande Ho: Mo: Heeren Staten en sijn princelijke
Excellentie wesende”, welke laatste reeds in Sep
tember zijne commissie voor Coen had geteekend.
Ook werd door de Statcn-Genernal en door „Zijne
Prinselijke Excellentie” den 3en November 1617
„geadvouecrt, geratifficeert, ende geconfirmeert”
de „instructi e, mitsgaders den Artijckels
brief!”, zooals die door de Bewindhebbers den 22stcn
Augustus 1617 waren geconcipieerd. Die instructie
treedt reeds meer dan hare voorgangsters in bij
zonderheden omtrent de in het Oosten door de ver
tegenwoordigers der Compagnie te volgen gedrags
lijn. Op den voorgrond staat weder, „dat tot verhoeding van alle disorder en confusiën ten hoogste
noodig is, dat er altijd een Gouvernou r-G eneraal zij in de Oost-Indiën, die het hoogste ge
bied en opperste gezag mag hebben over alle forten,
kantoren, plaatsen, schepen, officieren en dienaren,
aldaar in dienst of onder het gebied van d’E. Com
pagnie wesende”. Om den G.-G. „met raad en daad
te assisteren” dienden de R a d e n v a n Indi ë,
welker aantal thans bepaald werd op negen perso
nen. De bij deze instructie omschreven inrichting
van den Raad, hoewel later gewijzigd, kunnen we
niet voorbijgaan, omdat zij de grondslag is gebleven
ook in lateien tijd. Daar toch worden onderscheiden
twee soorten Raden van Indië: zij, die steeds in
de nabijheid van den G.-G. zich dienen te bevinden,
tenzij zij tijdelijk met eene zending belast werden;
en zij, die als „directeur en vicegouverneurs” de
belangrijkste der bezittingen en vestigingen der
Compagnie beheerden. Onder de eerste trad natuur
lijk op den voorgrond diegene, aan wien meer be
paald de behartiging der handelsbelangen was tocverlrouwd. Al deze Raden maakten samen met den
G.-G. „een collegic” uit: de laatstgenoemde presi
deerde daarin en had bij staking der stemmen ceno
beslissende stem. Dit aldus samengestelde college
vulde zich zelf aan „bij het vertrek of aflijvigheid
van eenige Raden”; maar deze bevoegdheid deed
natuurlijk geen afbreuk aan het recht der Bewind
hebbers van de Compagnie, leden van don Raad
aan te stellen. Uitdrukkelijk wordt de keuze, als die
ten minste wordt gedaan door G.-G. en Raden, be
perkt tot de „officieren en dienaren” der Compagnie
„in Indië”; do Bewindhebbers hadden deze restric
tie natuurlijk niet in acht le nemen. De aldus door
G.-G. en R. gekozen Raden werden ook door ben
beëedigd. Naast deze bevoegdheid staat een andere,
nl. die om „alle forten, kantoren en schepen van de
Compagnie van behoorlijke officieren, eollegiën en
raden te voorzien”. Het benoemen van die autori
teiten wordt hiermede gemotiveerd, dat G.-G. en
R. „in alle plaatsen niet present kunnen wezen .
Die lokale besturen zijn dan ook de plnalsvervangers van G.-G. en R. en hebben wat „derzelver particulier gebied” betreft, principieel dezelf
de bevoegdheid als G.-G. en R.; natuurlijk met
veel grooterc beperkingen. Hun arbeidsveld instructies door de XVII den I7en Augustus 1617
vastgestcld, doen dit zien — is dan ook slechts
kleiner, niet van anderen aard dan dat van G.-G.
en R., die, het opperbestuur voerende, de belan
gen der verschillende onderdeden hadden met
elkander in overeenstemming te brengen terwillo
van het groot e geheel en in hunne handen le concentreeren de resultaten van de verrichtingen der lokale
besturen. De bevoegdheid aan G.-G. en R. gegeven,
ora de besturen der b u i t e n b e z 11 f ■
gen te creëeren en aan te stellen, maakte alwc ei
geen inbreuk op liet recht der Bewindhebbers, om
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hetzelfde te doen: maar dit was dan ook de eenige
restrictie, met welke eerstgenoemde hoogwaardigheidsbekleeders ten dezen opzichte hadden rekening
te houden. Deze hadden verder het recht van ont
slag van alle ambtenaren en officieren, welke de
Compagnie in Indië dienden, behoudens een soort
van beroep op „Zijne Doorluchtige Hoogheid en
Hunne II. Mogenden”: een concessie aan artikel 35
van het octrooi van 1602; ook het recht tot hunne
verplaatsing, ook van predikanten, welke immers
ambtenaren der Compagnie waren; alle welke be
voegdheden en meer andere begrensd werden door
soortgelijke bevoegdheden der Bewindhebbers.
G.-G. en R. hadder verder te regelen de bezoldigin
gen der ambtenaren bij promotie of bij verlenging
van het dienstcontract na afloop van het z.g. ver
band, d. w. z. den tijd, waarvoor deze zich aan de
Compagnie hadden verbonden; maar in dit opzicht
waren hun de handen natuurlijk zeer gebonden door
het geven in de instructie van velerlei bepalingen
ten deze. Nog dient onder de administratie
ve bevoegdheden en plichten van
G.-G. en R. te worden genoemd het doen van ver
slag van den stand der zaken aan de Bewindhebbers.
Dit verslag werd ten deele getrokken uit de versla
gen, door de besturen der Buitenbezittingen aan
G.-G. en R. opgezonden. Particuliere corresponden
tie omtrent ’s Compagnies aangelegenheden werd
niet geduld. Te zorgen, dat Generale finantië c 1 e boeken, door een der leden van den Raad
van Indië op te maken uit de boeken der verschil
lende bezittingen en kantoren, gehouden werden,
was almede een der plichten van G.-G. en R.; even
als de zorg voor de goede verzending der rctouren
voor patrin en voor de overige handelsoperatiën der
Compagnie in het Oosten, waaromtrent de instruc
tie enkele voorschriften gaf. Daar zij de verteg c n w oordigers der Compagnie wa
ren. behoeft het nauwelijks beloog, dal zij haar ook
representeerden tegenover de vorsten
en volkeren van het Oosten.
Zeer algemeen is de instructie, waar het geldt de
omschrijving dor grenzen van het wetgevend
gebied van G.-G. en Raden, maar in die
algemeenheid is zij welsprekend'. Immers haar arti
kel 80 geeft hun het recht „zoodanige keuren, ordonnnnciën en instrucliën te maken, als zijlieden
ten dienste van de Compagnie en tot wolstand van
hunne dienaren aldaar zullen noodig achten”, een
bevoegdheid, waarvan men een andere uiting vindt
in art. 21, waarbij G.-G. en R. wordt gelast do „extra-ordinairo pracht”, waaraan sommige ambte
naren zich zouden hebben schuldig gemaakt, te
„voorkomen bij zoodanige sumptuaire keuren en
ordonnanciën, als zij tot den gemeenen welstand
aldaar bevinden zullen te behooren”.
Ook omtrent de regeling der rochts |» r aak — waarbij wering van den particulieren
handel op den voorgrond stond — is do instructie
„wortkarg”. „Zullen mede” — zóó luidt het in art.
8 __ i)(lc voorschreven Gouverneur en Raden van
Indië macht en authoriteit hebben---- om in alle
civiele en criminele en hals-zaken regt te doen, sen
tentie te geven en dezelve, zonder admissie van
cenig verder appel of provocatie, ten executie te
stellen”. Hierbij deed de fiscaal, welke volgens arti
kel 4 een lid van den Raad moest zijn, of zijn substi
tuut den cisch. Geen regelen omtrent de rechtsvor
dering enz. werden bij de instructie gegeven. Slechts
w'erd bepaald, dat zij zoude plaats hebben volgens
„de ordrc en manieren den rcspcclioven schepen op
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het stuk van de justitie gegeven of hiernamaals te
geven en zooals de Gouverneur en Raden bevinden
zullen te behooren”.
Nóg dient vermeld te worden, dat de instructie
van 1617 meer en beter omschreven regelen om
trent den vrijen handel van gewezen ambtenaren
der Compagnie en omtrent de kolonisalie bevat dan
de particuliere van 1613. Zij hebben echter te weinig
invloed gehad en zijn later te veel en te dikwijls ge
wijzigd, om daarop hier ter plaatse verder in te gaar..
Het duurde tot 17 Maart 1632, dat opnieuw eene
instructie, ditmaal voor Gouverneur-Generaal
Hendrik Bromvcr en „de andere Raden van
Indië” wrcrd uitgevaardigd. De gespatieëerde woor
den duiden aan, dat de XVII, welke deze instructie
hadden vervaardigd, den G.-G. ook nu nog tot de
„Raden” rekenden. Bromvcr’s aanstelling door
de Bewindhebbers tot „Gouverneur-Generaal ovor
de placlsen ende forten die haere Ho: Mo:
in de O o s t i n d i o n possederen” werd
bij resolutie van 20 Maart 1632 door de StatcnGencraal goedgekeurd; hem werd door dit college,
evenals door de XVII en den Stadhouder-AdmiraalGeneraal, commissie als zoodanig verleend en Brou
wer deed dienzelfden dag aan dit college op die com
missie „den behoorlijckcn eedt”. Zijne instructie
echter werd thans niet aan Hunne HoogMogendcn
ter bekrachtiging voorgelcgd: do losse band,
welke de Compagnie verbond aan
’sLands regeering, werd steeds losser. Toch
werd zij bij deze gelegenheid niet geheel geslaakt:
in artikel 96 loch der instructie van dit jaar ge
lasten de XVII Gouverneur-Generaal en Raden
uitdrukkelijk, zich te houden, voorzoover thans
„geen contrarie order” w'ordt gegeven, aan de in
structie van 1617, „bij H. HoogMogenden en Zijne
Prinselijke Excellentie gcapprobeerd”. Verder w'erd
in artikel 1, dat vooral spreekt van de „administratie
van eene regtmalige justitie”, gew'ezen op de mo
gelijkheid, dat op den duur op dit punt „eene andere
bijzondere instmeiie op den naam van H. HoogMo
gendcn en Zijne Excellentie gemaakt” zoude worden,
w'elkc dan tot richtsnoer voor G.-G. en Raden zoude
strekken.o
Zoolang dit echter niet had plaats gehad, was de
instructie van 1032, aanvulling, soms verandering
van hare voorgangster, de basis der administratie
in Indië. Zij is van belang vooral omdat zij op hot
punt der „j u s t i t i e” veel uitvoeriger is dan die
haar voorafgingen. Men was do behoefte aan rege
ling van dit punt steeds meer gaan gevoelen; vooral
do Ambonscho rechtspleging op do Engclschen in
J023 had dit govocl geprikkeld. „De administratio
van eene regtmatige justitie” dan wordt genoemd
„het fundament van alle goede, wel gereguleerde
Regeering” en daarom wordt aan G.-G. en R. het
bevel gegeven om „zoo in het generaal, als in het
particulier, de goedo hand daaraan te houden, dat
op Batavia en alle andere plaatsen onder het gebied
van de Ed. Compagnie zijnde, dezelve mag worden
bediend volgens de instrucliën en praktijken in do
Vereen igde Nederlandsche Provinciën doorgaans, zoo
in het civiel, als in het crimineel, geobserveerd”: een
beginsel, dat reeds door een plakkaat van den 16 Ju
ni 1625 door de Indische regeering op last der XVII
was in praktijk gebracht. Dit plakkaat was ontwor
pen door gecommitteerden uit de twoe belangrijke
rechtscolleges, wolko toen reeds te Batavia beston
den: de Raad van Justitie en het College van Sche
penen. Dit plakkaat behelsde instructies voor hot
college van schepenen, voor den bailluw te Batavia,
33
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mitsgaders d’andcrc d ependerende officieren van de
justitie; regelen omtrent mogelijke competentie
geschillen tusschen den advocaat-fiscaal en den
baljuw; eene instructie voor den secretaris van het
college van schepenen, voor den deurwaarder ofte
stadtsboode, voor den cipier, de procureurs, de no
tarissen; een ordrc voor procederen in crimineelc
zaken, op ’t stuck van arresten, op ’t stuck van de
solate boedels, op ’t stuck van geprivilegeerde
schulden; eene instructie voor de Weeskamer te
Batavia. Verder was den volkc kond gedaan, dat van
nu af zouden voor Nederlandsch-Indië kracht van
wet hebben: „de gcdruckte ordonnantiën, soo op de
vordemisse van de justitie binnen de steden ende
ten platten lande van Holland als op de politie” van
1 April 15S0; „de verclaringe” van de Stalen van
Holland en Westvriesland „op d’ordonnantie van
successiën” van 13 Mei 1594 en hun plakkaat „op
’t stuck van de successiën ab intestato” van 18 De
cember 1599. In de gevallen, waarin door de boven
staande wettelijke bepalingen of door vroeger ge
ëmaneerde plakkaten der Indische regeering niet
werd voorzien, moesten de rechters en rechtspre
kende colleges zich richten naar „de gemcenc eivile
regten, soo als die in de Vercenigde Nederlanden
werden gepractiseerd”. Wel werd uitdrukkelijk
bepaald, dat al deze in Holland geldende wettelijke
bepalingen slechts in Indië in praktijk zouden wor
den gebracht, voorzoover de afwijkende omstandig
heden dit daar mogelijk maakten, maar dit maakte
geen inbreuk op het beginsel, dat in Indië recht
diende te worden gesproken volgens het vaderlandsch recht; en de wijzigingen, in den loop der
tijden in de regeling aangebracht en waarop hier
niet verder kan worden ingegaan, deden dit even
min. Dit beginsel steunt op nog broeder basis, om
dat art. 96 „de fundamenten en maximen van de
Regeering der Geünieerde Provincies” als het algemeene richtsnoer óók voor de administratie in Indië
aangaf. De instructie voor Brouwer en zijne Raden
gaf nog enkele wenken op het gebied der recht
spraak. Artikel 2 drong aan op „kort regt en expe
ditie der justitie”; Art. 3 verbood, dat de Gouver
neurs der buitenbezittingen zonder voorkennis van
G.-G. en R. dahr ter plaatse ten principale lieten
berechten: „groote zaken, als zijn van conspiratie,
verraad en diergelijke”. Dan diende vooral opgetre
den tegen den particulieren handel.
De bevoegdheid van G.-G. en R. o m
voor Indië bindende wettel ij k e be
palingen uit te vaardigen, weid op
nieuw uitdrukkelijk erkend in artikel 7. — Verder
werden verschillende voorschriften gegeven omtrent
de controle en het toezicht op de handelingen der
ambtenaren en beambten: zóó gelastte artikel 91,
dat alle kantoren jaarlijks door commissarissen zou
den worden bezocht; omtrent het toezicht op de ei
gendommen der Compagnie; omtrent den handel en
al wat daarmede in verband stond, enz.; omtrent,
den handel der vrijburgers, die echter zoo beperkt
was dat bij weinig of niets beteekende; alle welke
bepalingen — voorzoover niet reeds besproken —
beter met een enkel woord aan te geven zijn bij
het bespreken van het regeeringsreglement van
1650, dat deze en dergelijke aangelegenheden óf zelf
nauwkeuriger regelde of althans beter gelegenheid
tot nadere regeling gaf. Ten slotte treft men in de
instructie van 1632 allerlei bepalingen aan, welke
slechts een tijdelijk karakter dragen.
Nog dient aangestipt, dat den 12 Februari 1633
een commissie door de Bewindhebbers der O. I. C.

wercl verleend aan Antonio Van Diemen, om even
tueel Brouwer als G.-G. op te volgen; en dat dezo
commissie niet eveneens door de Staten-Generaal
en den Stadhouder-Kapiiein-Gencraal werd gege
ven.
Het thans volgende regeer ings regle
ment van 26 April 1650 draagt een langen
titel: „Punten en Artikelen, in f o r m
van Generale Instructie, ter ver
gadering van de Heeren XVIIen, r epraesonterende de Generale Neder
land s c h e gcoctroij eerde O.-I. Com
pagnie, gearresteerd voor den Ed.
Gouverneu r-G encraal en de b ij g cvoegde Raden, van we ge de gemel
de Comp. residerende te Batavi a”.
Deze instructie is de grondslag gebleven van de ad
ministratie in Indië tol aan den val der Compagnie,
voorzoover althans de regeling niet betrof aange
legenheden van het oogenblik, waarin zij werd uit
gevaardigd, ja zij heeft dien val overleefd. Om tot
een juist inzicht te geraken in de bestuursinrichting
van de bezittingen der Compagnie in het Oosten, dient
men uit te gaan van hetgeen door deze instructie
geleerd wordt. Met deze gegevens als uitgangspunt
kan hier in eenige verdere bijzonderheden worden
getreden, voorzoover zulks nog noodig Is na hetgeen
reeds op grond van de vroegere instructies daarom
trent is gezegd.
Aan het hoofd van geheel het bestuur dan bleef ge
steld een Gouverneu r-G encraal, bijge
staan door zekere Raden — ordinaire en extra
ordinaire —, welker getal bij de instructie werd gere
geld zonder dat men zich daaraan in de praktijk
nauwkeurig hield; te dikwijls toch werd daarin wijzi
ging aangebracht. G.-G. en Raden vormden de zg.
Hoogo Regeering te Batavia, welke
plaats sedert 1619 het „generaal rendez-vous” der
Compagnie was. Zoo duidelijk mogelijk wordt thans
in de instructie de inferioriteit der Raden tegenover
den Gouvemcur-Generaal uitgesproken; uitdruk
kelijk wordt hij hun „Opperhoofd” genoemd on wor
den zij beschouwd „als van hun Opperhoofd veel
dependcrende”. Er was in de vergaderingen der
Bewindhebbers meer dan eens sprake van geweest,
geen G.-G. weder te benoemen, maar beurtelings
een der Raden te laten presideren onder zijne ranggenooten, die dan samen de regeering zouden „bekleeden”. Men heeft dit echter ten slotte niet wenschclijk gevonden en is gebleven bij „de voornoemdo
form van regering, bestaande in een Generaal en
verscheiden Raden van Indië.” De tegenstelling
tusschen een president, die periodiek, zijn plaats
ruimt aan een zijner collega’s, en een G.-G., die
wordt genoemd het „Opperhoofd” der Raden en ook
wel „het opperhoofd van de gansche regeering” en
in welks ambt de regeering „ten principale be
staat”, teekenl den toestand, zooals die sedert do
inwerkingtreding dezer instructie geweest is.
Welke is nu de werkkring van dezen hoogwaardigheidsbekleeder; welke grenzen zijn aan zijne com
petentie gesteld? Hij moet de Bewindhebbers als
zijne meesters erkennen: dit is feitelijk de eenige
grens zijner bevoegdheden. Die erkenning sluit niet
ultijd in het opvolgen der bevelen dezer directeuren;
immers gewoonlijk kwamen hunne bevelen eerst
in Indië, wanneer de aangelegenheid reeds beslist
was, waaromtrent zij werden gegeven: de grooto
afstand, de langzame communicalie-middelen be
letten overleg, dus aan den éénen kant de gelegen
heid tot het geven van een voorschrift in de bijzon-
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dere gevallen, aan den anderen kant de noodzake door versterkingen, enz. in den band gehouden stre
lijkheid tot het opvolgen van een in dergolijkc ge
ken moesten zich aan de monopolie-maatregelen
vallen gegeven bevel, dat niet met eigen inzichten
onderwerpen, goed-of kwaadschiks. Was het juk
strookte. De Bewindhebbers gaven natuurlijk do
eens opgelegd, dan kon men zien of de belangen der
richting aan, waarin zich de koloniale politiek diende
bewoners daarmede waren in overeenstemming te
te bewegen ;zij stelden de beginselen vast.Maar het in
brengen. De contracten dienden van onzen kant
praktijk brengen der beginselen moesten zij in verre
in acht te worden genomen, zoo goed als men wilde,
weg de meeste gevallen overlaten aan de Hooge
dat ook de inlander zulks deed. Wat de handelsbeRegeering te Batavia, dus aan het volkomen pretrekkingen der derde categorie betreft, een vredelie
vende verhouding tot de landen, waarmede men in
domineèrcnd element, den G.-G. Ja! ook moesten zij
in vele aangelegenheden de beantwoording der
aanraking kwam, werd als politiek richtsnoer aange
vraag, of hunne beginselen wel in praktijk kón geven, gesteund door de praktijk, voor het oogenblik
den worden gebracht, almede aan die macht te
desnoods hooge prijzen te besteden, om de con
Batavia overlaten. De grens, aan des G.-G.’s com
currenten door concurrentie „van de bank te schui
petentie gesteld, was zeer vaag dus. Welke was zijne
ven”, Verder werd aanbevolen, den handel mctTdie
competentie, die tevens in zich sloot de competen staten zoo mogelijk te trekken in onze groote hantie der Raden van Indië? Het antwoord geeft
delsccntra: Batavia en Malaka, om daardoor de
de instructie als volgt: „Van den Gouvemcurkosten van factorijen, ambtenaren, enz. uit te win
Generaal moeten deriveren alle onderhoudingen
nen. Het ideaal van Bewindhebbers en Hooge Re
van goede orde en maximen in ’t stuk van justitie,
geering beide is verder steeds geweest, dat de win
policie, negotie en ’t geen daaraan meer depensten op den handel in Azië zoo groot zouden worden,
deert”. Deze inderdaad zeer algemeene, zeer vèr
dat daarmede geheel konden worden bestreden de
strekkende omschrijving wordt verder nader toe
kosten der administratie in Indië en de inkoopsprijs
gelicht.
der retouren, bestemd voor patria, opdat zoo
Zijne bemoeiingen met den handel staan na
doende geene contanten uit Nederland naar Indië
tuurlijk bij het handelslichaam op den voorgrond.
zouden behoeven te worden gezonden. In handels
Hij moet het monopolie der Compagnie, waarin
aangelegenheden werd de G.-G. ter zijde gestaan in
„het geheel welvaren van de Oost-Indische Compag de allereerste plaats door den Directeu r-Genie dezer landen bestaat” handhaven en zoo beslist
n e r a a 1, die tevens was de meest op den voor
mogelijk optreden tegen „allen particulieren handel”
grond trcdende'Raad van Indië. Hem was opgedra
welke steeds meer en meer was ingeslopen onder de
gen het oppertoezicht op alles wat den handel betrof
op het wijd uit gestrekte gebied van ’s Compagnies
ambtenaren der Compagnie, welke nu juist geen re
den hadden zich gelukkig te prijzen om de hoogte
operatien, en daarmede op vele andere zaken, die
hunner bezoldigingen en dikwijls — hunne moreele
met dien handel in meer of minder nauw verband
beginselen stonden niet altijd hoog — door particu stonden: in-en verkoop, bevrachting der schepen,
boekhouding, de administratie der financiën van
lieren handel of langs andere ongeoorloofde wegen
geheel Indië on wat niet al meer stond onder zijn
zich trachtten te verrijken. Het gebied, waarop do
oppertoezicht. Een groot aantal ambtenaren en
handel der Compagnie in het Oosten zich bewoog, was
beambten stonden hem in zijne qualiteit ter zijde.
in hoofdzaak van drieërlei aard. Men dreef dien inde
Het is natuurlijk ónmogelijk, bij de nauwe be
producten, geteeld op gronden, welke het — verover
trekking, die er in de administratie van een han
de — eigendom waren der Compagnie: Banda kan in
het midden der 17de eeuw als type daarvan gelden.
delslichaam als do 0. I. C. bestond tusschen de ad
ministratie der handelsaangelegenheden en de ove
Men handelde verder in de producten van streken,
met welker bewoners de Compagnie monopolie-conrige takken van dienst — de rechtspleging en de
tracten had gesloten, tot bevestiging waarvan zij
militaire, soms ook zeevaartkundige aangelegenhe
versterkingen en garnizoenen met allen nasleep van
den, uitgezondord —, juist aan to geven, welke
administratie, enz. in die streken moest houden:
ambtenaren wel, welke niet, uitsluitend tot bevor
Am bon en de Molukken konden als voorbeeld diedering van handclsoogmcrkcn der Compagnie dien
den. Wèl staat vast, dat, uitgezonderd de drio bo
nen. Men had commerciëelc betrekkingen mot lan
vengenoemde categorieën, bijna alle ambtena
den, volken en vorsten, welke geheel onafhankelijk
ren met den handel in betrekking stonden. Het is
van de Compagnie waren: van sommige ervan had
daarom hier de plaats, to spreken over die amb
men voordeelige handelsprivilegiën verkregen, dio
tenaren der 0. I. C. In ’t algemeen kan men do
concurrenten van don handel uitsloten; met andere
volgende rangen onder hen onderscheiden: adsishandelde men op voet van gelijkheid met andere
tenten, ondcrkooplicden, kooplieden, opperkoopnatiën, soms zelfs in minder gunstige conditie dan
lieden. Uit de laatste categorie werden meestal do
een of meer dezer laatsten, welke voordeeliger bepa
hoogste ambtenaren, als leden van den Raad, gou
lingen hadden weten te bedingen. Natuurlijk was een
verneurs der buitenbezittingen, enz. genomen.
der eerste plichten van de Hooge Regeering, den
De Dircctcur-Gcneraal dus, die natuurlijk zijnen
handel, in zijne verschillende boven omschrovcn
uitingen, te behouden en zoo mogelijk te vermeerde
zetel te Batavia had, het centrum van geheel ’s Com
ren. Hot monopolie in zijn verschillende vormen
pagnies administratie, werd daar gowoonlijk ter
zijde gestaan door twee z.g. opperkoopliedcn des
vooral stond op den voorgrond en uitdrukkelijk werd
Kasteela Batavia. Zij-hiclden de boeken of lieten dio
als richtsnoer voor de handelspolitiek aangegeven,
in de kleinere aan hen ondergeschikte kantoron door
dat het niet in do eerste plaats aankwam op het ver
ondergeschikto ambtenaren onder hun toezicht
krijgen van veel producten, maar wel hierop, dat
houden; zij hielden toezicht op het soldijkantoor, op
de producten alleen door de Compagnie, niet door
’s Compagnies winkel in Batavia, op don verkoop
anderen, aan do markt werden gebracht; op die
van ’s Compagnies goederen, die op bepaalde dagen
wijze kon do Compagnie de markt dwingen, al moest
do productie daartoe ook worden beperkt.Het mono
plaats vond, —steeds, indien hiervan geen dispensa
polie moest met hand en tand worden verdedigd te
tie word gegeven, tegen contante betaling, buiten
welke slechts bij uitzondering aan iemand iets kon
gen el ken aanval on de bewoners der onderworpen of
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mers der Compagnie in Nederland omtrent de d&ar
worden verkocht; op inkoopen voor de Compagnie;
zij 1081)601001x1011 don stand der algcnieono kas on dc
uit te betalen tractementen enz., en met de boekhou
pakhuizen. Een aantal ambtenaren en beambten ' ding der op de buitenkantoren uitbetaakle sommen
aan den dütar aanwezigen ambtenaar, enz. Aan het
stonden hen bij dit alles ter zijde. Alle handclsboekcn
der Compagnie in het Oosten kwamen ten slotte in
hoofd van liet soldijkantoor stond een opperkoop
man, terwijl een staf van ambtenaren en beambten
handen van den boekhouder-generaal, nadat zij
door den generaal-visitateur waren onderzocht, die
hem ter zijde stond.
Niet van alle bovengenoemde ambtenaren kan
jaarlijks de genoemde boeken opstelde, waarvan
gezegd worden, dat zij betrekkingen bekleedden,
exemplaren naar patria aan dc Bewindhebbers
w'elke alleen den handel betroffen, ook al kwa
werden gezonden. Verevening tusschen de boekhou
men zij daarmede veelal in aanraking. Er waren er
ding in Indië en die in Nederland vond niet plaats.
daaronder, die op andere terreinen van ’s CompagHet gebeurde, dat in Indië groote winsten werden
nie’s administratie hunne werkzaamheid uitoefen
gemaakt, terwijl in Nederland de boeken met ver
lies sloten en omgekeerd. Een juist beeld van den fiden. Wij komen daarom tot het tweede gebied van
nancieelen toestand der Compagnie is alleen daar
de werkzaamheid van den G.-G. (van de Hooge Redoor reeds moeilijk te verkrijgen. De financicele
geering): „het onderhouden van goede orde en
achteruitgang der Compagnie was in Indië veel eer
maximen in ’t stuk van politie”. Onder deze uit
der aangebroken dan uit de boekhouding in Neder
drukking, waar zij gesteld wordt tegenover commer
land zou zijn op te maken. De boekhouding der Com
cie en justitie, zal moeten worden verstaan de be
pagnie was ingewikkeld en stond niet zeer hoog ge
voegdheden op het gebied van de uitvoerende en
noteerd. Plannen tot verbetering mislukten echter.
votgevendc machten. Reeds Ls bij de behandeling
De moeilijkheden, welke de ingewikkelde en onbe
der vroegere instructies daarover gesproken. Die
trouwbare boekhouding met zich bracht, werden
van 1G50 bracht daarin geene wijziging. Slechts en
nog grootcr door het algeheele gebrek aan een
kele punten dienen nog te worden aangestipt, o.a.
m u n tsysteem. Nederland en Nederlandsch-Indië
de vraag, welke de inkomsten waren, waaruit
berekenden de w-aarde eener zelfde munt naar verde kosten der administratie konden
scliillenden maatstaf; in Indië zelf w’as daarin geene
worden bestreden. Dat die kosten aanzienlijk moes
eenheid. — Een ander ambtenaar van gewicht wras
ten zijn, blijkt reeds hieruit alleen, dat in het midden
de licent- en havenmeester van Batavia. Deze was
der 18e eeuw' de Compagnie ongeveer 18.000 man
de tusschenpersoon tusschen vreemdelingen, die de
nen — slaven er buiten gerekend — in Indië in ha
haven met hunne vaartuigen bezochten, en den G.ren dienst had — het leger er onder begrepen. Hier
G.; hij had het toezicht op de haven, gaf passen
bij komen nog ongeveer 3500 zeelieden; aan soldijen
aan de vreemde vaartuigen, enz. Ook schatte hij de
en traktementen word in 1750 b.v. uitbetaald onge
waarde van hetgeen deze aan lading aan brachten
veer 5y2 millioen gulden. Daarnaast beliepen dc
en deze taxatie was de basis, waarop aan een ander
kosten van vestingen, kantoren, enz. aanzienlijke
aanzienlijk ambtenaar, den ontvanger-gcneraal, de
bedragen.
inkomende rechten moesten worden uit betaald.
De inkomsten bestonden uit de handelswinsten,
Laatstgenoemde inde tevens de pachtsommen,
in Indië gemaakt; uit de opbrengst der op den vijand
waarvoor verschillende inkomsten der Compagnie
veroverde goederen; uit de opbrengst van boeten
gepacht waren; verder velschillende recognitiën en
en verbeurdverklaringen; uit de opbrengst (huur,
vergunningsrechten; eindelijk de opbrengst der
pacht) der eigendommen van de Compagnie (het
hoofd briefjes van de Cliineezen, die men meestal wel
uitgeven b.v. in erfpacht van landerijen) en uit
gaarne in de hoofdstad van Nederlandsch-Indië zich
belastingen. Hierin speelden de vergunningsrech
zag nederzetten, maar die voorde vergunning daartoe
ten voor het uitoefenen van ambten en bedrijven,
verplicht waren maandelijks een hoofdgeld te beta
benevens accijnzen op levensmiddelen, in- en uit
len. Bij al deze inningen werd de ontvanger-gcneraal
voerrechten en andere tollen, zegel- en registratie
gecontroleerd door den licentmeester. Beide ambte
belastingen een groote rol. Inlanders en Cliineezen
naren werden ter zijde gestaan door lager personeel.
werden natuurlijk niet van belastingen vrijgesteld:
Nog dient hier te worden genoemd de (opper)den laatsten werd b.v. een hoofdgeld opgelegd, den
equipagemeester van Batavia, een zeer aanzienlijk
prijs voor het verlof, aan hen verleend, om te Bata
ambtenaar met een tros van ongeveer 600 beamb
via (of olders, in de buitenbezittingen) te mogen wo
ten en werklieden te zijner beschikking: hij had
nen. Wat de inning der belastingen betrof, het
hot toezicht op de w'ervcn, den scheepsbouw', de
pachlsysteem kwam hierbij gaandeweg in gebruik.
technische uitrusting der schepen, hunne beman
Aan de meestbedienden werden periodiek deze
ning, enz. Al de genoemde waardigheden waren
ppjbrengsten verpacht. Tot de belastingen in de
posten van vertrouwen: de Raad van Indië had op ^ ^gpwone beteekenis kunnen niet geheel worden
de goede vervulling daarvan controle uit te oefenen^ gerekend de z.g. contingenten en verplichte leDe bezoldigingen der verschillende amb
verantiën, waartoe de inlandschc bevolking ver
tenaren der Compagnie waren niet hoog. Sommige
plicht was en die in hoofdzaak hierop neerkwa
er van werden aangevuld door emolumenten. Al
men, dat deze de opbrengst van haren arbeid
deze inkomsten wisselden in den loop der tijden:
in zekere aangewezen richting gedeeltelijk ter be
wij kunnen ei- daarom hier niet op ingaan. De helft
schikking van de Regeering had te stellen, hetzij dan
der bezoldigingen werd in Indië uitbetaald; de rest
tegen een geringe betaling of < egen geheel geene: zeer
bleef in patria voor hen staan, om na verrichten
drukkende lasten, die tegelijkertijd gelegenheid ga
diensttijd daar te worden genoten. In Batavia wer
ven tot knoeierijen op groote schaal tusschen de
den de tractementen der ambtenaren, van de sol
Nederiandsche'ambtenaren en dc inlandschc hoof
dijen der militairen en van het scheepsvolk uitbe
den, knoeierijen, waarvan de inlander natuurlijk
taald op het soldijkantoor, daardoor een belangrijke
het slachtoffer w'erd. Deze opbrengsten waren ten
inrichting met een uitgebreide boekhouding, zooveel
deele equivalenten voor belastingen (dc contingen
te uitgebreider omdat zij steeds voeling moest hou
ten), deels het gevolg der monopolie-privilegies,
den met de boekhouding der verschillende Ka
welke de Compagnie had bedongen. De soort pro-
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ducten, welke aan die regeling van verplichten ar
beid waren onderworpen, wisselt met den tijd, die
in zijn wisseling andere cischen ging stellen aan de
Aziatische markten, die andere behoeften ging ken
nen, welke voor haar deel door de handelsoperatiën
der Compagnie dienden te worden bevredigd. — Do
oppercontrólc over alle financiën der Compagnie in
het Oosten was alweder in handen van G.-G. en R.,
onder wie ook in dit opzicht — het bleek reeds —
de direct cur-gcneraal op den voorgrond trad.
Het leger, waarvan een zeer groot deel uit in
landers werd aangeworven, had geen bepaald aan
gewezen bevelhebber. Gewoonlijk lette men bij de
keuze der leden van den Raad van Indië er op, dat
daaronder ook voorkwam een deskundige op mili
tair gebied. Dit behoefde nog niet altijd een militair
te zijn. Menig civiel ambtenaar in ’s Compagnie’s
tijd, vooral in haar bloeitijd, heeft getoond, uitste
kende militaire talenten te bezitten. Toch was het
een verkeerd beginsel, vooral in de onrustige dagen
van toen, overal, op Java zoowel als in do buiten
bezittingen, de verschillende bezettingen en troe
pen ondergeschikt te maken aan het burgerlijk ele
ment. — Op sommige plaatsen had men schutt er ij e n, burgerkorpsen. — Beter in gericht dan het
leger, dat leed onder de koopmanshekrompenheid
der Bewindhebbers en de geringschatting dikwijls
der civiele ambtenaren, was de marine der Com
pagnie, mengeling van oorlogs- en handelsvloot.
Een gedeelte er van blééf in Indië, een ander deel
ging lusschen Nederland en Azië heen en weder. Do
schepen, welke de koloniale producten naar patria
terugbrachten, vormden de z.g. retourvloten. De
kommandant. van een schip droeg den officicelen
titel schipper; de kommandant van eenige schepen
samen die van commandeur of schipper-commandour. De retourvloten stonden bijna altijd onder het
bevel van een hooggeplaatst ambtenaar, die ging rcpat riecren.
Wat de rechtspraak onder de Compagnie betreft
en de daarmede in verband staande inrichtingen, zie
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gen in tijdschriften en de bronnen, in bovengenoem
de werken vermeld.
(J. E. H.) bj
COMPAGNIEËN voor de vaart op Oost-Indië,
bestaan hebbondo vóór de Oost-Indische Com
pagnie. Zie COMPAGNIE (OOST-INDISCHE).
COMPTABELEN, COMPTABILITEIT. Nadat bij
de grondwetsherziening van 184S bepaald was, dat
de wet de wijze van beheer en verantwoording der
koloniale geldmiddelen zou regelen (art. 60), werden
door den Minister Pahud in 1855 en door den Minis
ter Rochussen in 1858 wetsontwerpen ingediend, om
aan dit voorschrift te voldoen. Zij werden echter niet
tot wet verheven; gelukkiger was de Minister Fran
sen v. d. Putte met zijn wetsontwerp, dat in Sept.
1863 werd ingediend en afgekondigd is als de wet van
23 April 1S64 Ind. Stb. 106, later gewijzigd en aange
vuld bij de wetten van: 23 April 1880 Ind.Stb. 116;
28 Juni 1881 Ind.Stb. 194; 30 Dcc. 1882, Ind. Stb.
1883 n°. 33; 13 Juli 1895 Ind.Stb. 191 (zie den tekst
der wet, zooals zij toen luidde, in Ind. Stb. 1895-225);
29 Juni 1903 Ind. Stb. 315; 29 Juni 1912 Ind. Stb.
459 en 5 Maart 1915 Ind. Stb. no. 311. Eene be
langrijke wijziging van de wet is aanhangig in
verband met de voorgenomen instelling van een
Volksraad. (Gedr. stukken 1912—13—344 1914—
15—365 en 61; 1915—16 n°* 64 en 45; 1916—17
n°s 20 en 22. Hand. blz. 19 t/m 111 en 198.) Zie
verder Ind. Stb. 1898, 164; 1901, 325 jo. 1906, 289;
1904, 241; 1907, 324; 1910, 312 en 1915, 2 en 3.
Het hoofdbeginscl, in die wet nedergelegd, is uitge
drukt in de bepaling, dat de begrooting voor N. I.
jaarlijks bij wet of wetten zou worden vastgesteld.
Die begrooting is dan ook het richtsnoer voor het gehcele beheer en do verantwoording. Zie BEGROO
TING.
In Ncd.-Indië berust het algemeen bestuur van
de geldmiddelen bij den Gouvemeur-Generaal (C.
W. art. 32). Deze heeft regelen voor het administra
tief beheer vastgcsteld bij besluit in Ind. Stb. 1910
no. 312 gcw. bij Ind. Stb. 1912—243 cn 1913—411.
Daarbij heeft hij ambtenaren gedelegeerd tot:
a. het verbinden van den Lande binnen do daarbij
omschreven grenzen bijv. door het aangaan van
overeenkomsten (artt. 1 cn 2);
b. het bcoordeclen, verevenen en bctaalbaarstellen
(ordonnanceeron) van vorderingen (art. 3 on vol
gende; zie ook art. 42 C. W).
Degenen, dio bevoegd zijn totdeondeuó bedoelde
verrichtingen, worden ordonnateurs genoemd. Hun
functie is evenals dc onder o genoemde, wel te onder
scheiden van do betaling zolve, welke door rekonplichtigen (comptabelen) geschiedt. Deze zijn nl.
belast mot het ontvangen, bewaren of behecren on
uitbetalen of aflovcrcn van ’s Lands goldon of goe
deren (do laatsto voor zoovor zij in ’s Lands maga
zijnen of andero bewaarplaatsen voorhanden zijn).
Beide onder a cn b vermelde verrichtingen, ook in
art. 86 C. W. afzonderlijk genoemd, zijn als regel onvoreenigbaar mot dio van een comptabelo. Alleen in
bijzondere gevallen kan hiervan afgewekon worden.
Als regel mooten dus voor eene betaling tweo amb
tenaren samen werken, die elkander als het ware controlecrcn. Dnarontogcn zijn do ambtenaren, dio hot
Land kunnen verbinden, tovons ordonnatour. Deze
ambtenaren hebben zich uit den aard der zaak to
houden aan dc door de begrooting gestelde grenzon
en wol in do ccrsto plaats als gedelegeerden tot hot
aangaan van schulden. Doch ook do ordonnateurs als
zoodanig kunnen opzottelyk of door verzuim den
Lande groote schado berokkenen. Ten einde daar
tegen to waken zijn de volgende bopalingcn gemaakt.
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De verevening moet gegrond zijn op het bewijs of de
bewijzen van het verkregen recht der schuldeischers
(art. 43 C. W.). Voorts valt te letten op de vcreischten gesteld in art. 61 C. W., waaronder ook de toe
reikendheid van den betrokken begrootingspost.
Wanneer over een hooger bedrag is beschikt dan
waarvoor hun een credict is geopend, dan moet dat
meerdere voor het afsluiten van den dienst weder
in ’s lands kas worden overgestort (art. 83 C. W.).
Bovendien zijn zij, evenals alle landsdienaren welke,
zonder ter zake comptabel te zijn, door onrechtma
tige handelingen of door het nalaten van de zorg,
waartoe zij gehouden zijn, middellijk of onmiddcllijk
den Lande schade toebrengen, verplicht die schade te
vergoeden (art. 82 C. W.). De wijze van vervolging is
geregeld bij Kon. Besl. Ind. Stb. 1904 n°. 241. Wan
neer de Algemeene Rekenkamer eene mededeeling
doet, die zou kunnen leiden tot het opleggen eener
schadeloosstelling of de Gouv.-Gcn. uit eigen hoofde
daartoe termen vindt, gaat de landvoogd na of door
het Land werkelijk schade is geleden en of dit hetgevolgis van plichtverzuim. Indiendithet geval mocht
zijn, wordt daarvan mededeeling gedaan aan den be
trokken persoon, zijne erfgenamen of rechtverkrij
genden met mededeeling der gronden en van het be
drag der schadeloosstelling die van hen gevorderd
wordt, en wordt hun een termijn gegeven ter schrif
telijke ve.dcdiging. De Gouv.-Gen. beslist, de Raad
v. Indië gehoord. Van deze beslissing kan de betrok
ken persoon binnen 30 dagen in hooger beroep
komen. Do vorderingen tot schadevergoeding in
deze verjaren door verloop van 2 jaar na de af
kondiging in Indië van de wet, houdende vaststel
ling van het slot der kol. rekening betreffende het
betrokken dienstjaar.
Als gedelegeerden van den Gouv. Gen. en onder
zijne nadere goedkeuring bevoegd tot handelingen,
die uitgaven ten laste van den Lande ten gevolge
hebben (de boven onder a bedoelde functie) treden
op: 1° de hoofden der Departementen van
Algemeen Bestuur (zie aldaar); 2°. de hoof
den van gewestelijk bestuur, met uitsluiting van
den res. van Batavia, — de chef van de Banka tinwinning, voor zoover betreft de uitgaven ten laste
van dat bedrijf, — de afdeelings of gewestelijke
militaire commandanten en de officieren of ambte
naren, tot de marine behoorende, daartoe door den
chef van het Departement der marine aangewezen.
Doch in de wijze, waarop zij van die bevoegdheid ge
bruik kunnen maken, bestaat groot verschil tusschen de sub 1° en 2° genoemden. De eerstgenoemden zijn, behoudens de gevallen waarin hunne be
voegdheid voortvloeit uit algemeene of bijzondere
regelingen of uit bevelen of machtigingen van den
Gouv.-Gen., bevoegd tot handelingen, die het doen
van uitgaven tengevolge hebben: a. wanneer deze
ƒ 5000 niet te boven gaan en niet komen ten laste
van een begrootingspost van onvoorziene uitgaven
en de bevoegdheid niet bij speciale regeling door den
Gouv.-Gen. Is beperkt, en b bovendien, indien de tijd
of de omstandigheden het vragen eener machtiging
van den Gouv.-Gen. niet toelaten. De hoofden van
gew. bestuur enz. daarentegen hebben die bevoegdheid slechts, — behoudens de gevallen als bovengenoemd, en behoudens bevelen of machtigingen van
de hoofden der departem., — wanneer die handelingen zoo weinig uitstel gedoogen, dat een landsbelang
met benadeeling wordt bedreigd door het uitstel,
noodzakelijk voortvloeiende uit het vragen van
machtiging, terwijl hunne bevoegdheid beperkt is
tot maatregelen,die dadelijk voorziening vereischen.

Terstond, — als een vermoedelijk geldelijk bedrag
van ƒ 500 of meer er bij betrokken is zelfs zooveel
mogelijk bij telegraaf, — wordt bericht gezonden
aan het betrokken departem. van alg. bestuur, wan
neer van die bevoegdheid door de onder 2° genoem
den is gebruik gemaakt.
De ordonnateurs (voor zooveel het Departe
ment van Oorlog aangaat de Onder Inspecteurs
der *militaire administratie) hebben de bevoegd
heid tot het bcoordeelen en verevenen, mitsgaders
liet betaal baarstellen van vorderingen ten laste van
den lande, en kunnen die bevoegdheid binnen zekero
grens (de hoofden v. gew. best. alleen het teekenen
van betaalbaarstellingen) onder hunne verantwoor
delijkheid aan anderen opdragen. Daarbij moeten zij
natuurlijk in de eerste plaats nagaan of de vordering
op zich zelve gerechtvaardigd is, — of de levering b.
v. heeft plaats gehad, en niet meer dan het verschul
digde in rekening wordt gebracht, — maar boven
dien ook of de aard en de vorm der bescheiden, door
de schuldeischers overgelegd, voldoen aan de bepa
lingen der koloniale ordonnantie, die dat punt regelt.
(Zie art. 47 C. W. en art. 9 van Ind. Stb. 1910
n° 312.) Ook zullen zij zich hebben te overtuigen of de
vorderingen niet verjaard zijn, ’t geen het geval is
met rekeningen, welke niet zijn ingediend binnen den
tijd van 18 maanden na de opening van het dienst
jaar. De gewone termijnen van verjaring gelden
daarentegen voor alle vorderingen, welker vereve
ning niet afhankelijk is van eene voorafgaande ople
vering van stukken, zooals traktementen enz., en van
alle verevende vorderingen, waarvoor mandaten of
ordonnantiën zijn afgegeven. De hoofden van gew.
bestuur enz. hebben de besproken bevoegdheid
alleen voor zoover de betaalbaarstelling plaats
heeft vóór 1 October van het jaar volgende op het
dienstjaar, waartoe de vorderingen behooren en
voor zoover overigens die bevoegdheid niet bij algemeene regelen of bijzondere voorschriften is be
perkt. Vorderingen, welke vóór de betaling aan liet
onderzoek der algomeene Rekenkamer zijn onder
worpen (reisdeclnratiën), mogen n. I. slechts met
4/c van het als juist erkende bedrag terstond be
taalbaar worden gesteld.
Voor Ncd. Indië heeft men voor het onderzoek
door de Algomeene Rekenkamer de keuze gevestigd
op het repressieve stelsel, zij ’t ook dat men tevens
de kwade kansen van het zuiver repressieve stelsel
heeft trachten weg te nemen. Volgens hetzoogen.
preventief stelsel toch moeten alle vorderingen vóór
de betaling door dat staatscollege worden onder
zocht, waardoor groote zekerheid tegen misslagen
wordt gegeven, maar waarbij vooral in een uitgestrekt gebied als Ncd. Indië, met minder snelle
communicatie-middelcn, groote bezwaren kunnen
worden ondervonden. Daardoor gaat toch veel tijd
verloren, te meer omdat den ordonnateurs gelegonheid gegeven moet worden, om de ter verevening
aangeboden vorderingen tegen de bedenkingen der
Alg. Rekenkamer te verdedigen, wat veel heen en
weer geschrijf vereischt, waardoor de schuldeischers
renteverlies lijden, hetgeen vaak weder op den
Lande verhaald wordt. Het repressief stelsel daarentegen geeft den ordonnateurs liet recht op eigen
gezag betaalbaarstellingen te bevelen, en .laat de
vorderingen in den regel eerst daarna door do
Alg. Rekenkamer onderzoeken; wanneer daarbij
misslagen zijn begaan, komt dit ten laste van den
ordonnateur, die zich weder op den schuldeischer
kan verhalen. Dit stelsel eischt bij den ordonnatour groote nauwgezetheid en een bekwaam liulp-
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personeel, en dit laatste is voor de meeste ordonnateurs in Ned.-Indië niet beschikbaar. Vandaar de
volgende oplossing; minder belangrijke vorderingen,
waarbij geen groot gevaar voor misslagen bestaat,
worden betaalbaar gesteld vóór het onderzoek bij de
Alg. Rekenkamer, — bij andere moet dit onderzoek
aan de botaling voorafgegaan. Vóór 1895 waren in
het algemeen gesproken, de vorderingen, welker ver
evening afhankelijk was van eene voorafgaande in
levering van stukken, aan dat voorafgaand onder
zoek onderworpen. D. w. z. dat wanneer uit stukken,
b. v. een contract van aanneming, declaratie van
reiskosten enz. eerst moest blijken, hoeveel betaald
moest worden, het voorafgaand onderzoek noodig
was, maar dat bij vaste posten, b. v. traktementen,
waarbij minder gevaar voor vergissingen bestaat, dat
onderzoek na de verevening plaats greep. Doch daar
liet voorafgaand onderzoek,zooals wij zagen,dikwijls
groot tijdverlies tengevolge heeft, werd de Gouv.Gen.
in 188G (Ind. Stb. 132) gemachtigd uitzonderingen
te maken op den gestelden regel, wat het vooraf
gaand onderzoek betreft. Bij de herziening der wet
in 1895 is bepaald, dat de Gouv.-Gen. aanwijst in
welke gevallen eon voorafgaand onderzoek gevor
derd wordt, terwijl hij tevens voor elk artikel der
begrooting het maximum van het bedrag aangeeft,
dat zonder zulk een onderzoek betaald kan worden,
waarvan aan de Alg. Rekenkamer bericht moet wor
den gezonden. Thans is dat voorafgaand onderzoek
alleen behouden voor de reisdeclaratiën en ook daar
op zijn eenigc uitzonderingen gemaakt. Intusschen
ontneemt deze oplossing aan het stelsel niet zijn
. repressief karakter, want ind ion de ordonnateurs
zich niet kunnen vercenigen mei de bedenkingen
van dealgemeene Rekenkamer, zijn zij bevoegd om
de betaling te doen plaatshebben, behoudens hunne
boven reeds besproken verantwoordelijkheid. (Zie
de arit. *15en 40 C. W.)
Het onderzoek bij de Rekenkamer omvat in
de eerste plaats ceno beoordeeling van de recht
matigheid der vorderingen; het gaat verder c. q. na
of de betrokken post der begrooting toereikend
is; of de aard dor uitgave met de omschrijving
van dien post overeenkomt; geeno vermenging
van fondsen over verschillende dienstjaren of
afdeelingen der begrooting zou plaats hebben; en
of de bewijsstukken, door de schuldeischers overge
legd, in den voorgeschreven vorm zijn. Ten einde dit
alles te kunnen nagaan, moet bij do betaalbaarstel
ling hot artikel der begrooting worden opgegeven,
waarop zij betrekking heeft. Hot spreekt van zelf,
dat hierbij grooto nauwkeurigheid noodig is, omdat
het anders gemakkelijk zou zijn door eene betaling
op een ander artikel te brengen (affecteeren), dan
waarop hot tehuis behoort, de begrooting te over
schrijden, wanneer b. v. het eene artikel reeds uitge
put was, maar op het andoro nog gelden beschikbaar
zijn.Niet altijd is het gomakkelijk dit puntte beslissen
en te dien opzichte rijzen wel oons verschillen tusschen ordonnateurs en Algem. Rekenkamer. Het staat
den hoofden der Departem. van Algem. Bestuur,
zooals reeds betoogd werd, vrij, niettegenstaande
de bedenkingen van de Algem. Rekenkamer, de
betalingen toch te bevelen, doch dan zijn zij voor
de gevolgen aansprakelijk. De betaalbaarstellingen
(lastgevingen tot betaling aan do comptabelen)
worden ordonnantiën genaamd, wanneer zij van de
hoofden der Departementen van Algem. bestuur
afkomstig zijn, en kunnen op allo landskassen
worden afgegeven; die der hoofden van gew. be
stuur enz. hceten mandaten on worden alleen op
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do landskassen van het betrokken gewest afgege
ven. Do ordonnateurs houden voorts toezicht op de
inning van hetgeen aan den lande verschuldigd is;
van een en ander, uitgaven zoowel als ontvangsten,
wordt medcdeeling gedaan aan de Algemeene Re
kenkamer (zie REKENKAMER, ALGEMEENE),
die hot oppertoezicht over het beheer van ’s lands
geld en goed uitoefent.
De uitbetaling op dc ordonnantiën en mandaten
geschiedt door de comptabelen, die met het beheer
van ’s landskassen belast zijn, hoofdzakelijk de algemeeno ontvangers en andere ambtenaren die, krach
tens hunne betrekking, ’s landskassen houden. (Zie
KASBEHEER). Zij hebben zich daarbij te overtui
gen of deze stukken niet reeds vervallen zijn, ’t geen
het geval is als zij niet zijn aangeboden binnen
den termijn voor de afsluiting der begrooting be
paald; of zij in den voorgeschreven vorm zijn, door
den betrokken ordonnateur of zijn wettigen vervan
ger getcekend zijn en of het „voldaan” door den
rechthebbende gesteld is. Behalve de genoemde
ambtenaren zijn nog verschillende ambtenaren
comptabel (rekenplichtig); zooals boven gezegd is,
moeten toch alle collegiën of personen met het ont
vangen, bewaren of uitkeeren van ’s lands geld of
goed belast, op gestelde tijden rekening en verant
woording van hun beheer afleggen. De Gouv.-Gen.
kan echter vrijstelling verleenen van de verplichting
tot het afleggen van de rekening aan hen die, terwijl
zij andere functiën vervullen, tevens dienst doen als
tussehenporsoon tusschen het publiek en de ontvan
gers van 's lands middelen. De rekening wordt inge
zonden aan de Algem. Rekenkamer op de termijnen,
en met de noodigo stukken volgens vastgcstelde
modellen. Wanneer do comptabelen daarin achter
lijk zijn, wordt hun door het betrokken hoofd van
het Departement een nieuwe termijn gesteld: bij
verdere nalatigheid wordt de rekening ex officio
opgemaakt door een daartoe aan te wijzen ambte
naar, terwijl van het verzuim aan de Alg. Reken
kamer kennis wordt gegeven, die den nalatigen
comptabele ceno boete kan opleggen. De rekening
wordt onderzocht door eene afdeeling der Alg. Re
kenkamer, Tafel genaamd; heeft deze tegen de reke
ning geen bezwaren, dan wordt zij goedgekeurd of
het slot daarvan vastgesteld. Bestaan echter tegen
de rekening bezwaren, dan worden deze aan den
comptabele en aan het hoofd van het betrokken De
partement medegedeeld. Binnen den door de Alg.
Relcenk. gestelden termijn kan do comptabelo zich
verantwoorden; doot hij dit niet, dan neemt de Ka
mer een besluit. Dient hij echter zijne bedenkingen
in, dan worden die door dezelfde Tafel onderzocht;
komt deze niet op hare meening torug, dan kan do
comptabelo van dc genomen beslissing herziening
aanvragen. Daarbij nemen andere leden der Reken
kamer aan hot onderzoek deel, dan die welke de be
slissing hobbon voorgedragon; de eindbeslissing
wordt door do Kamer in veroonigdc zitting genomen.
Elke vaststelling van eon slot van rekening en elke
goedkeuring eener rekening geschiedt ten aanzien
van een comptabele, met inning van gelden belast,
onder voorbehoud van het recht van navordering.
Treedt een comptabele af, dan wordt hij eerst van
verantwoordelijkheid ontslagen door een bowijs van
decharge, afgegevon door de Algomeene Rekenka
mer, dat niet verleend wordt, dan nadat door do
verklaring van het betrokken hoofd van het Departemont of op andere wettige wijze is gebleken, dat
hot geconstateerde saldo is gestort of overgegeven,
en bij hen, die belast zijn mot inning van gelden na
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verklaring dat de verificatie is afgeloopen en geene
vordering op den comptabele meer bestaat.
Wanneer een comptabele onder curatecle gesteld
wordt, voortvluchtig is, of overlijdt, wordt eveneens
eene rekening ex o f f i c i o opgemaakt en aan den
curator, erfgenaam of rechtverkrijgende medege
deeld, met recht de noodige bescheiden in te zien.
Deze zijn bevoegd bezwaren te doen gelden; daarna,
of na het verstrijken van den daartoe gesteldcn ter
mijn, beslist de Alg. Rekenkamer in vereenigde zit
ting, zonder eenige verdere voorziening. Dc erfge
namen enz. zijn van aansprakelijkheid ontslagen,
wanneer 3 jaren zijn vcrloopen sedert den dood van
den comptabele, zonder dat aan hen de rekening
ex officio is medegedeeld, of na het verstrijken
van den termijn voor het indienen der bedenkingen
gesteld, zonder dat de rekening is vastgesteld.
De besluiten der Rekenkamer kunnen ten allen
tijde worden herzien, ook na afgifte van het bewijs
van décharge, wanneer zij zijn genomen op grond
van stukken, die later blijken valscli te zijn. De
besluiten, ter vaststelling van het slot van rekening
van een comptabele, alsmede die, waarbij eene boete
wordt opgelegd, worden uitgevaardigd in Naam des
Konings (der Koningin) en hebben dezelfde kracht
en worden op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd als
rechterlijke vonnissen. De Gouv.-Gen, heeft echter
het recht van kwijtschelding na gehoord advies der
Alg. Rekenkamer. De comptabele is dus verplicht in
’s lands kas te storten de som, die naar het oordeel
der Alg. Rekenkamer door hem verschuldigd is, het
zij als boete, hetzij als tekort in de door hem gevoer
de administratie. De verplichting tot borgstelling
werd in 1907 Ind. Stb°. n. 510 opgeheven.
Daar het kan voorkomen, dat het proces bij de
Alg. Rekenkamer te lang duren zou om dc noodige
waarborgen voor den lande te verschaffen, is be
paald dat door autoriteiten, door den Gouv.-Gen.
aangewezen, aan comptabelen voorloopig, behou
ders bekrachtiging der Rekenkamer, vergoedingen
kunnen worden opgelegd.
Ten slotte vermelden wij hier nog eenige bepalin
gen der Comptabiliteitswet, in het belang van een
ordelijk beheer gegeven. Geene sommen mogen van
ao begrooting worden afgeschreven tot kwijting van
vorderingen, die eerst later kunnen blijkt n. Voor
schotten mogen echter worden verleend aan aanne
mers of leveranciers en, in de gevallen door de Ko
ningin of den Gouv.-Generaal te bepalen, op trakte
menten, wachtgelden enz. Zoo kunnen ook sommen
ter goeder rekening (ter latere definitieve.afrekening)
binnen de grenzen der begrooting verstrekt worden
tot het doen van betalingen aan land- en zeemacht of
andere onderwerpen van huishoudelijk beheer, door
de Koningin of den Gouv.-Gen. aangewezen. Pro
ducten van den grond of van de nijverheid, voor ’s
lands rekening geteeld of voortgebracht, en niet be
stemd om van Gouvememcntswege in het klein aan
de bevolking te wordon gedebiteerd of aan Dopartem. van algem. bestuur te worden verstrekt, alsme
de goederen in natura aan den lande opgebracht,
moeten in het openbaar worden verkocht, behou
dens machtiging van de Koningin of den Gouv.-Gen.
totondërhandsehen verkoop in ’slandsbelang.Bruik
bare goederen voor ’s landsdienst bestemd, mogen
niet verkocht worden, behalve voorwerpen om drin
gende redenen aan derden of tot uitvoering van Gouvemementewerken aan aannemers af te staan of te
verkoopen. Andere roerende goederen, eigendom van
den Lande, waarvan de verkoop in ’s lands belang
wenschelijk is, moeten in het openbaar worden ver-

kocht, tenzij de Koningin of de Gouv.-Generaal, of
namens dezen de hoofden der departementen van al
gemeen bestuur machtiging of last geven tot onderhandschen verkoop. Goederen, het eigendom van
den lande, mogen riet worden verpand of beleend,
met uitzondering van Landsprodueten, wanneer dit
om dringende redenen de voorkeur verdient boven
verkoop. Kwijtschelding van vorderingen, den
Lande aankomende, geheel of gedeeltelijk, kunnen
alleen worden verleend bij de wet, wanneer het
bedrag der vordering grootcr is dan / 10.000; daar
beneden door de Koningin in Nederland of den
Gouv.-Gen., de laatste na advies van den Raad van
Indië en der Alg. Rekenkamer. Geschillen Over vor
deringen kunnen door de Koningin in Ned. of den
Gouv.-Gen. in Indië door dading worden beëindigd,
wanneer het onderwerp in geschil geene hoogere
geldswaarde heeft dan ƒ 10.000; dadingen over ge
schillen van hoogere geldswaarden moeten worden
bekrachtigd door de wet. Eindelijk zij nog vermeld,
dat behoudens de uitgifte van N. I. schatkistbiljet
ten of schatkist promessen en de verpanding of belcening van Gouvemcments producten, geene leu
ningen mogen worden gesloten ten laste of onder
waarborg van Ned. Indië, dan uit kracht der wet, of
krachtens besluit van den Gouverneur-Generaal in
overeenstemming met den Raad van N. I., goedge
keurd bij de wet.
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CONOCEPHALUS NAUCLEIFLORUS Eng].,fam.
Moraceae. Akar tenfawan (mal.), Areuj kakcdjoan
(soend.), Banjon (jav.). Klimmende heester met
kleine welriekende bloemen. De taaie stengels worden als touw gebruikt.
CONSIGNATIE-CONTRACTEN. De in Nederlandsch-Indië meest gebruikelijke vorm voor
geldverstreklungen ten behoeve van cultuur- en
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CONSIGNATIE-CONTRACTEN—CONSIGNATIE-STELSEL (HET).
andere ondernemingen, is de algemeen onder den
naam van consignatie-contract bekende overeen
komst, waarbij de geldschieter zich verbindt tot
het verstrekken, binnen zekere grenzen, van de
gelden, die de ondernemer tot verzekering van
den geregelden gang van zaken op zijne onder
neming behoeft, terwijl deze daarentegen de ver
plichting op zich neemt om aan den geldschieter
het te verkrijgen product ten verkoop af te leve
ren, ten einde met de opbrengst er van de voor
geschoten gelden plus de verschuldigde rente en
commisie te verrekenen. Dergelijke overeenkom
sten plegen voor een of meer oogstjaren gesloten
te worden en houden in den regel de bepalingen in:
dat de producten, zoodra zij voor verzending
gereed zijn, voor rekening en risico van den on
dernemer zullen worden afgevoerd naar de door den
geldschieter aan te wijzen pakhuizen op de afscheepsplaats, om aldaar onder zijn macht te
worden gebracht en alleen aan hem tot onder
pand te strekken voor de verleende voorschotten;
blijvende de producten intusschen tot aan den
verkoop of afscheep opgeschuurd voor rekening
van den ondernemer, die van zijn kant afstand
doet van het recht om zijn product te verkoopen
of onderhandelingen over den verkoop te voeren;
dat over de voorgeschoten gelden eene tussclien beide partijen overeengekomen rente (G a
7V,% per jaar, verband houdende met den bange
ren of kortoren duur, waarvoor telken jare financieele hulp noodig is) zal worden in rekening gebracht,
terwijl de commisie van verkoop veelal V/2tot2i/i°/0
van het bruto provenu bedraagt, (verband houdende
met het niet, het gedeeltelijk of geheel voorzien in
eigen werkkapitaal) met dien verstande, dat bij ver
zending der producten naar elders voor rekening
van den ondernemer voor die commissie van ver
koop veelal eene commissie van expeditie ad 1%
over de Indischefactuurwaardo in do plaats treedt,
en de verkoop buiten Nederlandsch-Indië alsdan in
den regel met eene commissie van 3% van het
bruto-rendement met inbegrip van het delcredere
belast wordt;
dat bij afscheep van het product voor rekening van
den ondernemer daartegen door den geldschieter
bij wijze van anticipatie tot een zeker bedrag wis
sels zullen worden getrokken, met het provenu
waarvan na aftrek van 1% makelaarscourtagc, de
rekening van den ondernemer gecrediteerd wordt;
dal de geldschieter voor rekening van den on
dernemer de assurantie bezorgt tegen brand, zoo
lang de producten ter af schee psplaats liggen op
geschuurd, en tegen zeerisico, ingeval de producten
voor rekening van den ondernemer naar een an
dere haven ton verkoop geconsigneerd worden;
dat de geldschieter het recht van controle over
het bedrijf van den ondernemer heeft en geeno ver
andering in de administratie zonder zijne toestem
ming mag plaats hebben on eindelijk
dat tot zekerheid voor alle vorderingen van den
geldschieter op den geldncmer eeno hypotheek op
grond en fabriek gegeven wordt.
In de meeste voor meer dan één oogstjaar ge
sloten consignatie-contracten kwam vroeger hot
beding voor, dat, wanneer bij sluiting der reke
ning een dcbet-saldo ton bate van den onderne
mer overbleef, dat saldo met eene overboekingscommissie van l1/2% zou belast, worden. Van
dit beding hebben do meeste cultuurbanken en
credietinstellingen afstand gedaan, maar sedert
bij Kon. Besluit van 24 Jan. 1886 no. 22 (Ind. Stb.
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no. 57) de zaak van het oogstverband (zie aldaar)
geregeld werd, wordt tegenwoordig in de consigna
tie-contracten veelal de bepaling opgenomen, dat
de te velde staande oogst insgelijks aan den geld
schieter tot waarborg strekken zal voor de nako
ming der verplichtingen van den geldopnemer.
CONSIGNATIE-STELSEL (HET). Door mr. P.
Myer in zijn levensschets van Jean Chrétien Baud
volkomen terecht een belangrijk ingrediënt vaD
het koloniaal systeem genoemd, vormt het met
het door Van den Bosch in het leven geroepen
cultuur-stelsel (zie aldaar) één geheel, en had ten
doel om de als vrucht van het cultuurstelsel in
handen van het Gouvernement gekomen producten
voor Gouvernements-rekening naar Nederland
ten verkoop te doen zenden door tusschenkomst
van de te dezer zake als agent en commissionair der
Regeering optredende Nederlandsche Handcl-Maatschappij. Was het door Van den Bosch ingevoerde
cultuur-stelsel grootendeels ontleend aan de inrich
tingen der vroegere Oost-Indische Compagnie,
ook het consignatie-stelsel was een torugkeer tot de
toestanden van vroeger, waarmede bij de weder
inbezitneming der kolonio uit handen van het
Britsch tusschenbcstuur voor goed scheen gebro
ken, want mot de betrekking tot de aan den lande
geleverde producten was in den lastbrief, verstrekt
aan de bij besluit van den souvereinen vorst van
20 November 1814 benoemde commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië, bepaald, dat die
producten „zooveel mogelijk in Indië zelf verkocht
en betaald zouden worden, en eerst dan voor reke
ning van den lande naar Nederland zouden mogen
worden vervoerd, bijaldien in Indië zelf geen be
hoorlijke prijzen mochten kunnenworden bedongen.”
In verband hiermede ontwikkelde zich in de jaren,
volgende op hot herstel van het Ncderlandsch gezag
in Indië, een levendig handelsverkeer aldaar, dat
intusschen voor een goed deel ten bate kwam van
dein Indië gevestigde vreemde handelshuïzen. Voor
al de Engelschen genoten van dien handel op Java
voordeelen, welke, zooals Van den Bosch zich in het
Verslag zijner vorrichtingen in Indië uitdrukt,
(Bijdr. t. t. 1. en vlk. N. reeks VII (1SG4) bl. 381)
„den hatibnaleri handel geheel dreigden uit te sluilon”, hetgeen hem „de noodzakelijkheid deed in
zien om, wilde men deze belangrijke bezittingen
niet nutteloos voor het moederland doen worden,
de zoo overwegendo vreemde mededinging te beporken”. Tor bereiking van dit doel was een
terugkeer tot het handelsstelsel dor O. I. Com
pagnie liet zijns inziens van zelf voor de hand
liggende middel. Do ter beschikking der Indische
Regeering komende producten moesten aan do
Indische markt worden onttrokken, en zij hot al
niet met eigen schepen, zooals dit ten tijde der
Compagnie het geval was, toch dan voor Rcgeerings rekening met in te huren schepen naar
Nederland worden verzonden, om aldaar publiek
te worden verkocht. Daardoor, om andermaal do
eigen woorden van Van den Bosch in zijn boven
aangehaald verslag (bl. 44S) to bezigen, „zouden
aan onzo scheepvaart al dio voordeelen worden
verschaft, welke do handel op Indië kon oploveren, en aan het moedorland tevens al die han
dels voordeelen, wolko op do arlikolen, in Indië
vallende, in Europa konden worden behaald”.
Maar do ton uitvoerlegging van dit plan vereischte ruimer kasmiddelen, dan waarover do Regcoring toonmaals kon beschikken. Do ovorvoor
en de verkoop dor producten op do Nederland-
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voor geen tegenspraak vatbaar, dat de in praktijk
sche markt toch had tengevolge, dat de opbrengst
brenging van het consignatie-stelsel de algemeene
er van niet meer kon genoten worden in hetzelfde
belangen van land en volk in veel opzichten ge
jaar waarin zij werden geoogst, zooals bij dadelijke
schaad heeft. Zie ook BANK [jav.]. De reeds zoo
realisatie in Indië zelf wel het geval zou geweest
gebrekkige toestand van het muntwezen in Indië
zijn. Een tijdsverloop van een a twee jaren was
werd er nog aanmerkelijk door verergerd, en do
met het in Indië weder beschikbaar komen van
onttrekking van de stapelproducten van Java aan
het provenu der in Nederland te verkoopen pro
ducten gemoeid; maar inmiddels moest in de be de Indische markt is zeer zeker een van de voor
name oorzaken geweest van de in 1841 aange
hoeften van den dienst in Indië worden voorzien.
vangen financicele crisis, die het bestaan der
De uitgaven, die op Java alleen door het Gou
Javasche Bank zelf een tijd lang zeer ernstig
vernement moesten worden gedaan, bedroegen
bedreigd heeft.
jaarlijks gemiddeld ƒ 15 millioen. Voor den tijd
In Nederland daarentegen vonden de door Van
van twee jaren zou dus een voorschot van c. 30
den Bosch getroffen regelingen schier onverdeelde
millioen worden vcrreischt, waartoe de Nederlandinstemming; hetgeen intusschcn niet belette, dat
scho Schatkist buiten staat was. Op andere wijze
de ingewikkelde financieele aanrakingen en ver
moest daarin worden voorzien, en zoo kwam
houdingen tusschen Regeering en Maatschappij,
men er toe de hulp in te roepen van de Ncdei’1-.
die er het gevolg van waren, en de geheimzin
Handel-Maatschappij, die, krachtens de ter zake
nigheid, waarmede de wezenlijke staat van zaken
tusschen haar en de Regeering aangegane over
verborgen werd gehouden, reeds spoedig tot ern
eenkomst, de Indische producten met Nederlandstige bedenkingen aanleiding gaven. Zelfs de wet
sche schepen naar Nederland zou overvoeren, die
tigheid der gesloten overeenkomsten werd in den
aldaar doen verkoopen en aan Java de noodige
boezem der Volksvertegenwoordiging betwist, want
gelden voor den dienst aldaar vereischt, zou toe
al mocht, gelijk bij de behandeling der wet op de
voeren. Die gelden zouden tegelijk bij de ont
middelen in de zitting der* Tweede Kamer van
vangst der producten worden gestoi't, voor zoover
1840/41 werd opgemerkt, de Koning het Opper
■die voor de behoeften in Indië noodig waren,
bestuur der Koloniën in handen hebben, dit bracht
terwijl het overige aan het Departement van Ko
voor het Koloniaal bestuur nog de bevoegdheid
loniën in Nederland zou worden uitgekeerd. (Mr. H.
W. Tydeman, De Nederlandschc Handel-Maat niet mede tot het sluiten van contracten, die met
de belangen der Nederlandschc financiën in het
schappij. Amsterdam, 18G7; bl. 273).
nauwste verband stonden. Meer in het bijzonder
Naarmate nu telken jare de hoeveelheid der
golden deze bezwaren het in 1840 gesloten en
over te voeren producten vermeerderde, groeide
in 1841 gewijzigde z.g. „Kapitalisatie-Kontrakt”,
ook de schuld van het Nederlandschc Gouverne
waarbij de geldelijke verhouding tot do Ilandelment jegens de Handel-Maatschappij aan, om ‘in
Maatschappij was geregeld en o.m. vijf millioen
den loop van het jaar 1839 tot ongeveer ƒ 40
gulden ’s jaars voor rente en aflossing van hare vor
millioen te stijgen, maar de uiteenzetting van de
deringen waren bestemd. Men meende dat dit konzeer ingewikkelde verhoudingen, die de ter zake
trakt als bedekte leening voor het Moederland
van den afscheep en den verkoop der producten
moest worden aangemerkt, met het gevolg dat men
gesloten contracten van consignatie tusschen par
van deze overeenkomst zelfs de verbindbaarheid
tijen deden onstaan, behoort tehuis in de geschie
betwijfelde.
denis der Handel-Maatschappij, Alleen zij hier
nog aangeteekend, dat de met de Regeering geslo
Om aan allen twijfel in dit opzicht een eind
te maken, en de zaak voor den vervolge op geten overeenkomsten voor de Handel-Maatschappij
zeer voordeelig waren. Zij genoot goede rente voor
wenschten voet te brengen, werden op voorstel
de voorgeschoten gelden, en wist hooge commissievan drie leden der Tweede Kamer de reeds ge
loonen te bedingen, zoodat in 1835 niet alleen aan
sloten contracten door de Wetgevende Macht be
den Koning konden worden terugbetaald de bij de
krachtigd, en toon dan oolc in 1840 door de Regee
oprichting der maatschappij aan hare deelhebbers
ring eene hernieuwde overeenkomst met de Han
gegarandeerde en dienovereenkomstig ook voor del-Maatschappij werd gesloten (gedagtcckcnd 2/3
Juni), waarbij ditmaal naast de regeling der goldegeschoten renten ad ruim / 3.680. OOOjmaarook voor
lijkc verhouding ook de bepalingen omtrent de
het eerst eene uitkeering van dividend aan de aan
consignatie in één contract waren opgenomen,
deelhouders kon plaats hebben, die sedert dien tijd
stond het beding van goedkeuring der voorwaarden
gerégeld is voortgezet.
door de Wel gevende Macht daarbij zeer bepaald
Het ligt voor de hand, dat de in Indië geves
op den voorgrond. In hoofdzaak kwamen die voor
tigde handelshuizen den nieuwen koers, dien Van
waarden hierop neder, dat de Jiandel-Maut.schap
den Bosch met betrekking tot de te gelde making van de aan den lande geleverde producten
pij als restant van het door den Staat aan haar ver
meende te moeten inslaan, met leede oogen gade
schuldigde bedrag eene vordering van / 10.000.000
sloegen; en nu moge het eigenbelang daarbij een
op de Regeering zou behouden, die niet opeischniet te miskennen drijfveer geweest zijn >), het is
baar zou zijn vóór uit. December 1874, doch door
den Staat ten allen tijde geheel of gedeeltelijk zou
*) Van den Bosch ontzag zich niet om over
mogen worden afgelost. Als waarborg van hare
de tegenstanders van zijne maatregelen het vol
vordering werd aan de Maatschappij de consigna
gende neder te schrijven in het Verslag van
tie van alle Indische producten verzekerd tot uit.
zijne verrichtingen, bl. 451: „Het zijn niet onze
December 1854, ook al mocht vóór dat tijdstip tot
brave gezeten kooplieden, die zich over dezen
geheele aflossing der ƒ 10 millioen worden overge
maatregel zullen beklagen, maar mogelijk een
gaan, terwijl voorts bepaald werd, dat voor zoover
aantal schuimers en politieke tinnegieters, die
na geheele aflossing met het consigneeren der
alleen handel drijven in koffiehuizen, welke dezen
Gouv. producten naar Nedérland werd voortge
maatregel gispen, of wel eenige anderen, die ge
gaan, die consignatie in elk geval door tusschen heel iets anders bedoelen dan zij voorgeven”.
komst der Maatschappij geschieden zou. Do door
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haar in rekening te brengen rente werd vastgestold
op 4% in het jaar, terwijl haar voor het te gelde
maken der producten, het gewone delcredere er
onder begrepen, een commisieloon van 23/4%
werd toegekend '), met eene vaste uitkeoring bo
vendien van ƒ 148.000 in het jaar voot de be
moeiingen van hare Faetory te Batavia^/\.
Bij de wol van 14 September 1849 (ïtfed. Stb..
no. 42) werd deze overeenkomst, en werden daarme
de ook de bepalingen op het stuk der consignatie, be
krachtigd, evenals dit bij de wet van 22 .December
1853 (Ned. Stb. no. 129) het geval was met de gewij
zigde overeenkomst van 21/22 Juli van dat jaar, die
van den kant der Regeering de verbintenis inhield
van tot uit. December 1874 geen Indische producten
naar Nederland te doen aanvoeren, zonder daartoe
de tusschenkomst van de Handel-Maatschappij te
bezigen, doch haar daarentegen vrijheid liet om
van de aan den lande geleverde koffie en suiker
eene hoeveelheid van 200.000 pikols koffie en
150.000 pikols suiker in Indiëzelf aan de markt
te brengen. De voorwaarden, waarop voor den ver
koop in Nederland van de tusschenkomst der
Nederl. Handel-Maatschappij zou worden gebruik
gemaakt, werden bij die gelegenheid tevens niet
onbelangrijk in het voordeel van den Staat ge
wijzigd, want de door de Maatschappij in reke
ning te brengen rente over het aan den Staat
verleende doorloopende voorschot van / 10 millioen werd van 4% teruggebracht op 3l/2 % in het
jaar, terwijl het commissieloon voor 1854 op 2*/*%
en voor de volgende jaren op 2% werd vastgesteld,
met eene vaste uitkeering van ƒ 140.000 ten behoevo
van hare Faetory.
Met 1 Januari 1873 werd het voorschot van
/ 10 millioen door den Staat tcrugbetaald, en hier
mede was dus aan alle aanspraken der Maatschap
pij jegens den Staat voor goed een eind gemaakt.
Toch bleef krachtens de met 1 Januari 1875 in
werking getreden nieuwe overeenkomst van 28
Maart 1873, die bij de wel van 17 Juni daaraanvol
gende (Stb. no. 88) werd goedgekeurd, de consig
natie der producten, indien en voor zoo verre die
hier te lande zouden worden verkocht, aan do
Maatschappij gewaarborgd tot uit. December 1879
(met stilzwijgende verlenging van dien termijn voor
een nieuw tijdvak van vijf jaren, indien niet anders
zou worden besloten); maar ter verzekering der ge
trouwe nakoming der bij de overeenkomst aan
vaarde verplichtingen, zou door de Maatschappij
een onderpand van / 5.000.000 bij de Ncdcrlandsclic Bank moeten worden nedergelegd, terwijl zij
zich voorts eene nieuwe reductie van het commissie
loon moest laten welgevallen over het te verkoopen
tin (namelijk van 2 op i1/2 percent), en van 50 per
cent of / 70.000 op do tegemoetkoming aan do Factory, uit aanmerking, dat de Gouvcrncmcnts con
signatie van suiker, in verband met de in 1870 in
gevoerde nieuwe suikerregeling, waarbij hot ver
kregen product geheel ter vrije beschikking van do
met het Gouvernement in contract staande onder
nemers verbleef, had opgehouden, ovenals dit ook
hot geval was met de specerijen.
Doze overeenkomst bleef ongewijzigd van kracht
') In do vroegere, door de Wotgovendo Macht
bekrachtigde overeenkomst van 23 Juli 1810
was do rente vastgestold op 5% in het jaar,
en het commissieloon op 4% van de zooge
naamde producten lo en 2o klasse, en op 3%
voor de producten 3e klasse.
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tot uit. December 1884, toen zij vervangen werd
door de met 1 Januari 1885 in werking getreden
nieuwe overeenkomst van 30 Maart 1883, die bij de
wet van 12 Juni daaraanvolgende (Ned. Stb. no. 67)
was bekrachtigd, onder uitdrukkelijke bepaling
evenwel, dat de overeenkomst van Regecringswege
uiterlijk op 30 December 1887 zou moeten worden
opgezegd, indien niet vóór dien dag eene nieuwe
wettelijke bekrachtiging zou zijn verkregen. Bij deze
overeenkomst, die in hoofdzaak de grondslag is
blijven uitmaken van de sedert gesloten nieuwe
overeenkomsten, heeft de Regeering zich andermaal
eene belangrijke vermindering van commissieloon
bedongen. Voor kofiie en kinabast mocht namelijk
in stede van 2 pet. van de bruto-opbrengst slechts
IV2 pet. commissieloon worden in rekening ge
bracht, en bovendien moest de Maatschappij af
stand doen van de extrabetaling van ƒ 70.000 ’s
jaars, die haar laatstelijk voor de werkzaamheden
harer Faetory waren toegekend. Van zijn kant
verbond de Staat zich alleen, om, zoolang de Han
del-Maatschappij aan hare verplichtingen voldeed,
zich van geone andere tusschenpersonen voor de
aan haar opgedragen werkzaamheden te bedienen.
Evcntueelc geschillen tusschen partijen zouden
door scheidslieden worden beslist.
De bekrachtiging van deze overeenkomst werd
nog tweemalen verkregen bij de wetten van 5 No
vember 1887 (Ned. Stb. no. 1S2) en 23 Juni 1893
(Ned. Stb. no. 113); daarna trad met 1 Januari 1900
in werking do bij wet van 6 December 1S98 (Ned.
Stb. no. 261) bekrachtigde overeenkomst van 13
April/23 Mei van dat jaar, waarbij het beding der
stilzwijgende bestendiging werd weggelaten. Con
tract zoowel als bekrachtiging golden voor vijf jaren,
terwijl werd opgenomen de bevoegdheid van beide
partijen om de overeenkomst tusschontijds op te
zeggen. Hetzelfde was het geval met de bij de wetten
van 18 Juli 1904 (Ned. Stb. no. 192) en 1 Juli 1909
(Ned. Stb. no. 218) bekrachtigde overeenkomsten
van 1904 en 1909. Bij laatstgenoemde werd het
commissieloon voor het tin verminderd tot ll/4 % en
vast gestold op ll/2 % voor alle overige producten,
welke thans bestaan uit koffie, kinabast, coca,
caoutchouc en gutta-percha.
Toon in het jaar 1914 de tengevolge van den uitge
broken oorlog ontstane buitengewone toestanden op
het. gebied van handel en verkeer hot ongowenscht
maakten om aangaande don verkoop in Nederland
van do voor ’s Lands rekening aangovooide voort
brengselen van land- en mijnbouw beslissingen voor
. langoren duur te nemen, werd op dezelfde voor
waarden als tot hot einde van 1914 golden, eene
overeenkomst aangegaan voor den duur van één
jaar, welke bij de wet van 31 December 1914 (Ned.
Stb. no. 663) werd goedgekeurd, wclko overeen
komst na afloop andermaal voor één jaar werd aan
gegaan dus tot het einde van 1916 en bekrachtigd
word bij de wet van 31 Dccerabor 1915 (Ned. Stb.
n°. 542).
Vonden, zooals boven reeds gezegd werd, do door
Van den Bosch go troffen wijzigingen met betrekking
tot do te gcldo making op do Nedorlandschc markt
van de in Indië tor beschikking der Regeering ko
mende producten hier te lande schier onverdeelde
instemming, gaandoweg begon zich hier en daar ver
zet te openbaren, eerst togen do in veler oog onge
rechtvaardigde bovoordcoling van do Handel-Maat
schappij — („men oordeelde de aan do Handel-Maat
schappij toegekendo voordoden, provisie, enz. veol
te hoog, in één woord, men beschouwde do contrac-
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ten met haar gesloten als nadeelig voor liet Rijk”,
zoo heette het o.a. in het Verslag van de Centrale afdeeling der Tweede Kamer over de wet op de Midde
len voor 1841 0 — maar van lieverlede werd ook te
gen de beginselen van het consignatie-stelsel door
sommigen een strijd aangebonden, die gedurende
vele jaren achtereen een levendige polemiek tusschen de bewonderaars en de bestrijders van den
overvoer der Indische producten naar Nederland
voor rekening der Regeering in het leven riep. Een
lrrachtigen steun vonden deze laatsten in het optre
den van de Kamers van Koophandel te Amsterdam
en te Rotterdam, die in 186S het oogenblik gekomen
achtten om bij de Regeering aan te dringen op cene
niet onbeduidende vermeerdering van den verkoop
van Gouvemementsproducten in NederlandschIndië, en zulks vooral met het oog op het niet te mis
kennen verband tussclien den verkoop dier produc
ten en den loop van zaken op de Indische geldmarkt,
voor zoover de voorziening in het zoogenaamd te
kort der Indische administratie daarbij betrokken
was. Aan dat optreden van de officieele vertegen
woordiging van Ncderland’s eerste koopsteden viel
warme instemming, doch heftige bestrijding tevens
ten deel; maar met verwijzing naar de op het vraag
stuk betrekking hebbende literatuur, zooals die te
vinden is in de Repertoria van J. C. Hooykaas en A.
Hartmann, behoeft er hier niet verder bij te worden
stilgestaan, daar de vroeger over het consignatiestelsel gevoerde strijd zijn gewicht grootendecls heeft
verloren, nu de toestanden op dit gebied zoo geheel
van aard veranderd zijn.
Van hare in 1853 bedongen bevoegdheid, namelijk
om een gedeelte van de in hare handen komende
suiker op Java te verltoopen, heeft de Regeering
partij getrokken door in 1857 een begin te maken
met het in veiling brengen aldaar van 60.000 p. sui
ker, welke quantum sedert tot 250.000 p. jaarlijks
werd uitgebreid, totdat in 1872 de Gouvernements
suikerveibngen van zelf gestaakt werden, omdat de
nieuwe suikerregeling aan de op contract met het
Gouvernement werkende fabrikanten de volle vrije
beschikking over hun geheele product waarborgde.
De aan den lande geleverde Sumatrakoffie is van
oudsher te Padang-in publieke veiling te gelde ge
maakt, en heeft dus nooit een deel van de naar Ne
derland geconsigneerde Gouvem. koffie uitgemaakt.
Alleen met de Java- en de Menado-koffie Ls dit voor
de geheele ter beschikking van den lande komende
hoeveelheid het geval geweest, doch sedert 1900 is er
geen Menado-koffie meer naar Nederland verscheept.
De Java-koffie, waarvan in 1862 eene hoeveelheid
van 50.000 pikols en in latere jaren 100.000 pikols
's jaars door het Gouvernement in veiling werd ge
bracht, is in de laatste jaren begonnen haai- belang
als Landsproduct te verliezen. De ten verkoop in Ne
derland bestemde hoeveelheid bedroeg in 1915 en
in 1916 nog slechts 35.000 pikols.
Daar in Indië eene markt voor kinabast, wegens
de bijzondere eisehen, die het verkoopen van het
artikel met zich brengt, niet bestaanbaar is, zal dit
product wel altijd voor Gouv. rekening naar Neder
land ten verkoop moeten verzonden worden, zoolang
ten minste het Gouv. zich niet geheel aan zijne 'be
moeiingen met de kinacultuur onttrekt; ook de coca
zal voorshands wel in Nederland worden verkocht.
Ten aanzien van het aan den Lande toebehoorendo
Banka-tin wordt dikwerf de meening uitgesproken,
') E. de Waal, Ncderlandsch-Indië in de Staten-Generaal; "V Gravenhage, 1861; III, bl. 63.

dat verkoop in Indië voorkeur zou verdienen boven
consignatie naar Nederland, maar tegengestelde
meeningen worden met even groote stelligheid ver
kondigd. Daar echter met de ontwikkeling van het
handels- en geldverkeer in en op Indië de kans om de
gouvemementsproducten aldaar voordeeliger aan do
markt te brengen voortdurend toeneemt is het zeer
waarschijnlijk, dat het consignatiestelsel ook voor
dit metaal, zoowel als voor de rubber en de guttapercha van den Lande, binnen niet te langen tijd tot
het verleden zal behooren.
CONSTRUCTIE WINKEL (ARTILLERIE-). Ver
moedelijk reeds in den Compagniestijd werd te Soerabaja_qp-kleine schaal een constructie-winkel opgericht, -waarvan-,—voorzoover—nagegaan is-kunnen
worden—voor het'eerst officieel sprake is in een be
sluiteamden Commissaris Generaal over Ned. Indië
ynn_L6-Februari-1827-(-Ind.-St.b. no. 18), waarbij be
zuinigingen in het beheer dier inrichting werden
ingevoerd. Met intrekking van alle beslaande regle
menten en instructiën werd bij resolutie van 19 Sep
tember 1833 no. 4 (Ind. Stb. no. 57) vastgesteld
een „Reglement voor ’s lands constructiewinkel to
Soerabaja”, waarbij o.m. werd bepaald, dat die in
richting „niet meer bij de boeken als een lastpost zal
„worden verhandeld, maar dat de kosten dier inrig„ting zullen worden gedragen door de departemen
ten en administratiën, tot welker gerief de con
structie win kei strekt en alzoo werkzaam is”. Bij
besluit van den Gouvemeur-Generaal van 19 Sep
tember 1850 no. 7 (Ind. Stb. no. 28) werd bepaald,
dat bedoelde inrichting van af den Isten Januari
1851 zou zijn een militair etablissement, beboerende
tot het wapen der artillerie, dat den naam zou voe
ren van „arlillerie-construcliewinkel” en zou worden
gevestigd op de plaats en in de lokalen van do fa
briek van stoom- en andere werktuigen, genaamd
„Phoenix” te Soerabaja.
Het thans geldend reglement voor deze inrichting
is vastgesteld bij Gouv. besluit van 20 Juli 1906 no.31
(Ind. Stb. no. 358), volgens hetwelk zij in de eerste
plaats bestemd is tot liet vóórtbrengen, wijzigen en
herstellen van materieel — behalve buskruit — voor
het wapen der artillerie en verder van dat voor an
dere wapens en diensten. Wanneer de omstandighe
den het toelaten, mogen bij den artillerie-constructiewinkel ook werkzaamheden voor andere departe
menten van Algemeen Bestuur, voor instellingen van
liefdadigheid, voor militaire cantines en andere in
richtingen tot nut en vermaak van het leger en voor
particuliere personen en instellingen worden ver
richt. Aan het hoofd der A. c. w. staat een majoor of
luitcnant-kolonel der artillerie. Het dagelijks op het
werk komend aantal werklieden bedroeg in 1910
541, in 1915 1168 man.
.
CONSULS. Op twee wijzen komt N.-Indië met
consulaire instellingen in aanraking. Vooreerst heb
ben de (diplomatieke en) consulaire ambtenaren van
Nederland zelf in toenemende mate werkzaamheden
te verrichten, die rechtstreeks in verband staan met
Indische behoeften, belangen of voorschriften; zio
daarover mr. A. M. Joekcs, Schets van de bevoegd
heden der Ned. consuls, diss. Leiden, 1911, o. a. bl.
42 en elders. De voornaamste dezer Nederlandsche
consuls zijn die te Djcddah (zie b.v. Ind. Stb. 1915
no. 18 art. 59) en te Singapore. Anderzijds zijn sinds
1855 in N.-Indië consuls van vreemde mogendheden
stelselmatig tocgelaten, doch altijd onder deze -—
door het volkenrecht niet geëischte, doch evenmin
verboden — voorwaarde, dat een consulair tractaat
ter afbakening van wederzijdscho rechten en plich-
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ten moet voorafgaan: zulks om in die tractaten dui tend, gekend uit de verdragen of overeenkomsten,
delijk te kunnen vastleggen, dat consuls slechts als
tusschen beide partijen gesloten.
handelsagenten worden gedoogd en tegenover een
Reeds bij haar oprichting verkreeg de V. O.
landvoogd, die zelf geen internationale bevoegdhe
Compagnie (art. ~35“van haar octrooi) het recht
den heeft, nimmer een diplomatieke rol mogen
„beoosten de Cape van bonne Esperance, mits
trachten te spelen. Hot eerste tractaat van dien
gaders in ende deur de enghte van Magellanes,
aard was dat met België in Ind. Stb. 1855 no. 54;
„mette Princen en de Potentaten verbintenissen
de bekendste uit later tijd, om hun lange voorge
„ende contracten te maken op ten naem van de
schiedenis, zijn de consulaire verdragen met Japan
„Staten Generaal der Vereenichde Nederlanden, ofte
(Ind. Stb. 1908 no. 489 en het protocol in Ind.
„hooge Overichheyt dersclver”. In de meeste inStb. 1914 no. 1 bl. 20) en met China (Ind. Stb.
structiën der Gouv.-Gen. komen te dien opzichte
1911 no. 487). Zie over consuls prof. De Louter,
geen nadere bepalingen voor. Artt. 45 en 46 der
/-'Handboek - v. _h. staats- en admr r. van -N~ÏT,
Instr. van 1617 gaven intusschcn den Gouv.-Gen. en
1914, bl. 665, en voor onze koloniale consulaire
Raden de bevoegdheid om met inachtneming van
vcrdragenToekes, t. a. p., bl. 174—175, en prof.
voorzichtigheid en discretie met de Aziatische po
Van Eysinga, Ontwikk. en inhoud der Ned. trac
tentaten zoodanige alliantiën te sluiten en betrek
taten, 1916.
kingen aan te knoopen, als zij in het belang der Com
CONTINGENTEN. Dit waren ten tijde van de
pagnie noodig zouden oordeelen. Tal van contracten
O. I. Compagnie de jaarlijksche leveringen van be
werden nu door de Hooge Regeering in Indië geslo
paalde hoeveelheden producten van overeengeko ten. Er is wel eens gezegd, dat zij een manie voor
men soorten, door de rigenten van de door Mataram
contracten had, want het eene „accoort” was nog
aan de Compagnie afgestane landen te leveren.
niet „gemaeckt”, of reeds werden onderliandelingen
Deze contingenten die dus in hoofdzaak de inkom
aangeknoopt voor een volgend „verbond”, waarbij
sten waren, welke de Compagnie van die landen trok,
het vor'g bevestigd werd, al dan niet met belang
werden niet met groote gestrengheid en zelfs niet
rijke wijzigingen. In den aanvang waren dit ver
altijd geregeld ingevorderd; maar waren evenwel,
dragen, geheel het karakter van toenmaüge inter
nationale tractaten hebbende. Voor een deel beoog
daar de Compagnie zich niet inliet met de wijze,
den zij hoofdzakelijk om zich den alleenhandel of
waarop de regenten aan die producten kwamen, toch
andere hand cisvoordeelen te verzekeren; maar toen
dikwijls een grooten druk voor de bevolking. In het
bedrag van die Contingenten werd dikwijls verande de Compagnie ook meer on meer als souverein op
trad, sloot zij vele „verbonden” toneinde haar ves
ring gebracht, en het is daarom niet ge makkelijk na
te gaan wat de opbrengst daarvan op een bepaald
tiging te doen erkennen, opperhoogheid te verkrij
gen en de wederzijdsche verhouding te regelen, ook
tijdstip was. Uit een memorie, door den Gouverneur
ten opzichte van den godsdienst en van exterritoriavan Java’s Noord-Oostkust Van Overstraten voor
liteitsrechten. De contracten waren de rechtstitels
zijn opvolger gesteld, blijkt dat in 1795 de gezamen
lijke opbrengst van de Contingenten in dat Gouver der O. I. C. Voor het overgroote deel zijn die con
tracten thans vervallen, omdat, wat Java betreft,
nement bedroeg: 5524 kojan’s rijst, waarvan 1148
het gansche eiland met uitzondering der Vorsten
om niet, het overige voor nog geen / 20 de kojan;
landen (waarvoor men het slot van dit artikel zie)
verder 371 pikols katoenen garens, 123/4 pikols was,
onder direct bestuur staat, terwijl op de buiten
2 pikols staart peper, 93 pikols indigo, 39.500 kannen
bezittingen de oude overeenkomsten gaandeweg ver
klapperolie, 800 kannen katjangolie en 9300 stuks
vangen zijn door nieuwe. Intusschcn waren de con
djati-balkcn, alles voor het kleiner deel om niet,
tracten zoovele mijlpalen op den weg, door de O. I. C.
voor het grootcr deel tegen lage prijzen. Behalve
in haar geschiedenis af gelegd. Een gepubliceerde
deze Contingenten had men de wel daarvan te on
volledige verzameling van do door haar gesloten con
derscheiden verplichte leverantie n, n.1.
tracten zou dan ook van onschatbare waarde zijn
van den gchcclen oogst van zekere producten, als
voor de kennis van onzo koloniale historie gedu
koffie en andere. Hoowel Daendels reeds in 1808 een
rende do 17o en de 18e eeuw', maar zulk een verza
poging deed om .liet Contingenten-steLsel geheel of
meling bestaat tot heden nog niet in haar vollen
gedeeltelijk af te schaffen, — o.a. trok hij de lcveomvang. Verreweg do meesto contracten zijn opge
ring van indigo en katoenen garens in, — en dat te
nomen in een vijftal op liet Algemeen Rijksarchiof
vervangen door een geregelde belasting in geld, zoo
te ’s-Gravcnhage berustende (geschreven)folianten,
was het Rallies, die in 1813 door de invoering van
welke daar in den wandel bekend staan alsdeConhet landrentestelsel aan het heffen van Contingen
tractboeken; zijnde afschriften van gesloten con
ten een einde maakte.
tracten tot een geheel verzameld, blijkbaar op last
CONTRACTEN MET ZELFBESTURENDE LAND
van Bewindhebbers der O. I. C., hetzij dan dat er
SCHAPPEN. Indië is, ufgezien van enkele zeersehnarvan de origineelon waren verloren gegaan, hetzij ter
sclic streken (het midden van Nieuw-Guinea), die
wille van het gemak in de raadpleging. Prof. Mr. J. E.
meer sfeer van invloed zijn dan beheerscht grond
gebied, verdeeld in tweeërlei gebied: a. het rcchtHeores, te dezen tot grondslagnemende bcdoeldo vijf
strccksch of gouvernementsgebied, waar het Nedcrcontract boeken, doch deze aanvullendo uit verschil
landsch gezag geldt met gelijke volkomenheid als in
lende andere bronnen, heeft het omvangrijke werk
der publicatiovando „politiekecontracton en verdere
onze elf provinciën, en b. de streken, waar het recht
verdragen” door do Nederlanders in het Oosten ge- ,
van zelfbestuur is verbleven aan inlandsche vorst en
sloten ter hand genomen, onder den titel „Corpusf.
(m’onarchieën of oligarchieën) of volken (republiekdiplomaticum Neorlando-Indicum”. Het eerste deel,
jea), en waar niet alleen de algemeene verordenin
loopendo van 1596 tot 1650, vorschcen in 1907 in de
gen slechts in zoover toepasselijk zijn als mot dat
Bijdragen tot T. L. e. V. Iv. v. N.-I., 7o volgreeks,
recht bestaanbaar is (art. 27 Rog. rogl.), doch ovencens onze lagere verordeningen, ons bestuur, onze
3o deel. Overigens werden verschillende contracton
politic en onzo rechtspraak slechts ten declo gelden.
opgenomen in liet werk „Opkomst van hot NcderDo verhouding tusschen hot Gouv. en dio land landsch gezag in Oost-Indië” van Jhr. mr. J. K. L.
schappen wordt grootendeels, zij het niet uitsluido Jonge, voortgezet door M. L. van Deventer, dr.
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noodig is dit niet, gelijk o. a. door Bijbl. 580S (uit<
P. A. Tielc en Mr. J. E. Hceres, voorts in Van der
1902) uitdrukkelijk is erkend ter zake van efe in
Gilijs „de Nederlanders te Jakatra” en in Valentijn’s
voering van landscliapskassen. De wilsovereen
„Oud öïi^Nieuw
stemming toch kan steunen hetzij op een geschre
Ook na den val der Compagnie behield de Indische
Regeering bevoegdheid politieke contracten te slui
ven verdrag, hetzij op een mondelinge afspraak,
hetzij zelfs (b. v. voor onze behandeling van Euro
ten (zie artt. 10—11 Instr. Gouv.-Gen. 1S07, artt.
peanen als gouv. onderhoorigen, of voor uitoefening
14—15 Reg. r. 1S15, artt. 24—25 Reg. r. ISIS,
van gratie, zie den aanhef van Ind. Stb. 1905 n°43) op
artt. 24—25, 31—32, 68 Reg. r. 1S27, artt. 27—28
stilzwijgende instemming, al zal men voor de rechts
en 64—65 Reg. r. 1830, artt. 22—23 en 53—54
zekerheid aan een geschreven verdrag welde voor
Reg. r. 1836). Art. 44 van het nog geldende Reg.
keur geven. Zulle een op schrift gestelde wilsover
regl. van 1854 geeft den Gouv.-Gen. de bevoegd
eenstemming krijgt den vorm van een tweezijdig
heid om, met inachtneming van ’s Ivonings bevelen
stuk; somtijds echter wordt de akte van verband
en na ingewonnen advies van den Raad v. Indië(art.
(het geschrift, waarbij een nieuwoptredend bestuur
2S), oorlog te verklaren aan, en vredes- en andere
verdragen te maken met, Indische vorsten en vol der getrouwheid belooft) gebezigd om verdragsbe
ken. Zoolang er in den Oostindischen archipel nog
palingen op te sommen, waarbij dan de akte van
inlandsehe rijken waren, die hun internationale
bevestiging door den landvoogd dient als bewijs
bestaan niet hadden prijsgegeven, doch hetzij geheel
van onze instemming. Een bij proclamatie aan de be
van ons onafhankelijk waren (Atjèh, Pelalawan,
volking gedane reeks beloften, zooalsdie in Ind. Stb.
enz.), hetzij met ons in waarheid op „bondgenoot1824 n°. 19a (aan het slot) voordeMolukkenofzooals
schappelijken” voet verkeerden, zoo lang ook
het Plakaat pandjan g voor een deel der Padangsche
waren deze rijkjes internationale Mogendheden
bovenlanden (zie PLAKAAT PANDJANG), ‘wordt'
(vgl. Montenegro, Monaco) en waren de met hen
niet als-politiek contract beschouwd; daarentegen
gesloten verdragen 'ïïïtemationale tractaten in den
is een onttrekking van grondgebied, welke in
zin, niet van art. 44 Reg. regl., maar van art. 59
gevolge politiek contract eenzijdig mocht plaats
Grondwet v. 1887; dus behoefde de G.-G. om ze te
hebben, toch somtijds weer gegoten geworden in
sluiten een uitdrukkelijke opdracht des Konings,
een tweezijdigen vorm, zie Bijl. Hand. St. G. 1902
terwijl de Koning zelf (zoo noodig na parlementaire
—1903 n°. 174—39.
goedkeuring) ze moest ratificeercn, hetgeen echter
Terwijl kwesties van wijziging of niet-naleving
bij ons verdrag van 30 Maart 1857 met het toen
van politieke contracten voorheen door de hoof
maals onafhankelijke Atjèh is voorb ij gezien. Dit den van gew. best. uitsluitend behandeld werden
alles is evenwel veranderd. Talrijke inlandsehe
met den Gouverneur-Generaal (zie Ind. Stb. 1807
rijken zijn langzaam en geleidelijk afgezakt van
n°. 114 onder Aart. 17 en Bijbl. 1907, naast de wijzi
„bondgenootschappelijke” staatjes met internatio ging bij Ind. Stb. 1870n°. 57 en Bijbl. 3043), zijn hot,
naal bestaan tot (wat de V. O. C. noemde) „leen sinds de definitieve oprichting in 1909 (Ind. Stb. n°
roerige” staatjes zonder internationaal bestaan; al
540) van een bureau voorde bestuurszaken der bui
werden dikwijls — met name op Celebes_—_ rijkjes
tenbezittingen aan het dep. v. binn. bestuur, alleen
lange jaren, nadat ze ons oppergezag reeds erkend
nog maar de staatkundige betrekkingen met do
hadden en dus metterdaad „leenroerig” geworden
vier vorstendommen op Java, welke, in strijd mot
waren, toch nog (tot op 1905) aangeduid met hun
art. 64 Rog. regl., uitsluitend op de alg. secretarie on
ouden naam van „bondgenootschappelijk rijk”;
niet op een departement worden behandeld.
somtijds ook beschouwden wij rijkjes (b. v. op Baji)- " Terwijl ingevolge art. 44 Reg. regl. de Kouing
reeds als „leenroerig”, die zich zelf nog aanmerkten
van den inhoud der verdragen met Ind. vorston
als „bondgenootschappelijk”. Andere rijken zijn vrij
en volken slechts dan mcdedeeling doet aan do
plotseling van feitelijke onafhankelijkheid overge St.aten-Gencraal, „wanneer Hij oordeelt dat het
bracht in volledige afhankelijkheid. Tegenwoordig
belang en de zekerheid” van het Rijk en van Ncdorhebben alle inlandsehe landschappen binnen Ned.landsch Indie zulks toelaten” (over welke vraag do
Indië ons oppergezag in dier voege erkend, dat ze
landvoogd van advies dient), bepaalt art. 3 van het
met vreemde mogendheden in geenerlei betrekking
tractaat met Engeland van 17 Maart 1824 (Ind.
mogen treden en dus internationaal dood zijn; thans
Stb. 1825 n°. 19), dat van alle verbintenissen, door
is sinds jaren de tegenstelling „bondgenootschappe
Engeland of door Nederland met eenige inlandschc
regcering in de oostcrsche zeeën aan te gaan, medelijk” en „leenroerig” uit ons spraakgebruik opge
ruimd; thans heeft men dus binnen Indië nooit
deeling zal worden gedaan aan den anderen ver
meer met art. 59 Grondwet, doch uitsluitend met
dragsstaat, zoodat dus het voorbehoud van art. 44
art. 44 Reg. regl., te maken.
daar ontbreekt, wat niet zonder bedenking schijnt.
Uitcrlijk zijn, tot heden (Sept. 1916) toe, de poli De medegedeelde contracten hebben, althans in
tieke contracten hierin van internationale tractaten
vroeger jaren, de Britsehe regcering meermalen tot
onderscheiden, dat zij — anders dan vroeger, en
klachten aanleiding gegeven; opvallend is het, dat
andere dan in Engelsch-Indië — nooit genoemd
Nederland dit art. 3 wel jegens Engeland naleeft
worden naar de plaats, waar zo gesloten zijn (dus
(vóór 1855 alleen indien het contracten gold, die
nooit b.v. „het contract van Medai^van 2 Juni
aan Nederland nieuwe rechten toekenden; vgl. prof.
1913”), en dat zij nimmer een opzcggingsclausulc
Van der Lith, Gids 1891 IV, bl. 470), doch dat Enge
bevatten. Een eenzijdige verbreking door hot gou land dit niet schijnt te doen tegenover Nederland.
vernement zou dus, hoewel meermalen gepreten
De inhoud dezer verdragen is in den loop der
deerd als recht, even onwettig wezen als in ons oog
negentiende en der twintigste eeuw natuurlijk zeer
de terugzending van het contract door rebelsche
verschillend geweest, naar mate van de betrekkin
staatjes (b. v. Zuid-Celebes, begin 1905) onwettig
gen, welke wij met de landschappen onderhielden.
was.
Alle hebben thans één trek gemeen: erkenning van
Meestal wordt aan de wilsovereenstemming tusNederlands suzereinileit (opperheerschappij, opper
schen een zelfbesturend gezag en ons gouvernement
gezag) in termen, die boven twijfel stellen, dat het
de vorm van een schriftelijk stuk gegeven; maar
landschap geen internationale betrekkingen meer
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raag onderhouden on dat zijn grondgebied tegenover
de buitenwereld ons grondgebied Ls. Wanneer de
Indische Regecring voor de eerste maal een politiek
contract sloot, bedong zij daarnevens dikwijls niet
meer dan de belofte van hot inheerasch bestuur,
geen briefwisseling met andere zelfbesturende land
schappen te zullen onderhouden, zee- en strandroof
benevens slavenhandel te zullen beletten en geen
vreemdelingen zonder toestemming van ons bestuur
te zullen toelaten; zij verbond zich echtor van haar
kant meermalen, zich niet te zullen mengen in inheemsch bestuur en rechtspleging. Uit nauwere
aanraking ontwikkelden zich dikwijls nadere voor
waarden (die soms ook reeds bij de eerste aanraking
werden opgelegd); dan werd overeengekomen, dat
Europcesche en oosterscho vreemdelingen, met in
begrip van uitheemsche inlanders, onder het onmid
dellijk gezag van ons bestuur geplaatst en aan de
inheemsche rechtspraak onttrokken zouden zijn;
dan nam het zelfbesturend landschap de (papieren)
verplichting op zich, onderwijs en nijverheid te be
vorderen, de koepokinenting voor te staan, onze
muntspeciën toe te laten, pandelingschap te weren,
slavernij af te schaffen, enz. Soms werd een deel der
inkomsten van het land — met name de inkomende
en uitgaande rechten — tegen schadeloosstelling
door de Indische Regcering overgenomen; werd de
rechtspraak, ook over inheemsche inlanders, onder
onze controle geplaatst, en zelfs het inheemsch
bestuur onder Europeeschcn invloed gesteld. Ten
gevolge van een en ander was tegen het eind der
19e eeuw de contractueele verhouding van ons
gezag tot de zelfbesturende landschappen rijkge
schakeerd : tegenover landschappen, die onze opper
heerschappij óf bloot fcitelijk erkend hadden óf haar
erkend hadden, doch ons verder geen enkele bevoegd
heid hadden afgestaan (b. v. Poso, Bijl. Hand. St.
G. 1889—1890 n°. 103—22; Siantar, Bijl. 1890—1891
n°. 112—5), stonden andere, die ons lange reeksen
van bevoegdheden hadden toegekend (b. v. die op
Bomeo), en zelfs enkele, die beloofd hadden al onze
bevelen zonder onderscheid te zullen nakomen
(Mangkoenegaran sinds 1853, enkele landschappen
in het gewest Timor sinds 1870, 1879 en later).
Met die contractueele verhouding was echter de
werkelijke verhouding maar al te dikwijls in schcllo
tegenspraak: in machtelooze landschappen, die ons
weinig invloed hadden toegekend, handelden wij
naar believen, in zelfbewuste landschappen daaren
tegen mot uitvoerige toekenning van bevoegdheden
aan het gouvernement (zooals de toenmalige At jèhscho landschappen met hun 18 artikelen, of zooals
Gowa) had ons gezag niets te vertellen. Bij een en
ander mag niet uil het oog worden verloren, dat —
anders alweer dan by internationale tractaten —
de meeste zelfbesturen maar weinig, somtijds nage
noeg niets, begrepen van onze natuurlijk op wcslersche wijze geredigeerde en aan hen in meestal Maleisehe vertaling voorgclcgdo contractsontworpcn; ge
lijk o. a. ten aanzien van Timor ruiterlijk is erkend
in een • ambtelijk schrijven van 18G2 (resident Esser), afgedrukt in het Tijdschr. v. h. Batav. Genoot-y
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Schap XLVIII, 190G, bl. 2G8—272 en 299 vgjfc

(

en voor Bali in Van HoëvolLs Reis, deel 111, bl. 45
vgg. Van matig belang zijn daarom de toenmalige
contractsteksten; van groot belang voordo historie
der politieke contracten daarentegen zou het zijn
te weten, op welke punten in dio toksten do zelf
besturen zelf hetzij aandrongen, hetzij bezwaren
opperden. Door hot hier herinnerde wordt tevens
de nog altijd gangbare methodo veroordeeld om
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bij het uitleggen van politieke contracten zich ook
tegenover het zelfbestuur te beroepen op de onzer
zijds gedane keus van woorden die hun vreemd zijn,
als „souvercinitcit”, in „leen” geven (leen werd
oudtijds vertaald door: pindjeman) en dergelijke,
of om de vraag, of zelfbesturende landschappen
ook zeegebied kennen, te doen beslissen door de
bij de grensomschrijving gekozen woorden. Ook
bedenke men, dat de vrijwilligheid der contractsaanvaarding nu en dan te wenschen over liet: om
een onwillig bestuurder te „overreden” werd hij
somtijds ter hoofdplaats een tijdlang aangehouden,
— aan een erkenning als opvolger werden somtijds
bezwarende eischen verbonden, — nog in J906 werd
een contract met Bocton gesloten in bijzijn van den
étal-major van een pantscrschip.
De heilzame wijziging, die sinds het eind der 19e
eeuw in onze politieke contracten is ingetreden,
valt het best te begrijpen, indien men zich eerst de
phasen voor den geest brengt, die onze zelfbestuursstaatkundo zelf heeft doorloopen. Voor EngelschIndië heeft men zich aangewend op dit stuk drie
tijdperken te onderscheiden: de periode van het
begin (omstreeks 1750) af tot 1813 toe, toen het
streven was „zoo min mogelij k aanraking met zelfbesturen, doch indien aanraking onvermijdelijk is,
dan inlijven”, (aldus b.v. de landvoogd Lord Comwallis); de tweede periode, van 1813 tot 1857,
gekenteekend door de persoon der landvoogden
Auckland en Dalhousie: „zooveel mogelijk aanra
king en zooveel mogelijk inlijven”; ten slotte de
periode van 1857 tot nu, ingezet door Lord Canning:
„bemoeienis mot allo rijken, doch inlijving alleen in
het uiterste geval; daarentegen opkweeking van alle
tot ordelijke zelfregeerendc gemeenschappen”. In
Ned.-Indië is de overeenkomstige ontwikkeling langs
andere lijn, immers niet overal eender, gegaan. Voor
de buitenbezittingen heerschte tot 1894 over het
geheel de onthoudingspolitiek, die Engelsch-Indiö
gekend heeft in zijn eerste periode; voor Java en
Madoera heerschte tot aan de twintigste eeuw de
opslokpolitiek, die Engelsch-Indië kende in zijn
tweede tijdperk; doch sinds dien hebben Java en
buitenbczittingei elkaar ontmoet in een nieuwe
opvoedingspolitiek, die, evenals do Engelsch-Indische van hot derde tijdvak, de inlandsche zelfbe
sturen leidt, ontziet en opkweckt (zie o.a. artt.
V
23—29 van den Leidraad van G.-G. Van Heutsz
,
in Kol. Tijds. 1913, alsmede Biib! 7960 en 8122) en V-"
waarhoid zoekt in plaats vaiTHén vroegeren schijn.
In vorm en inhoud onzer politieke verdragen uit
zich die niouwo staatkunde met name in een ver
vanging van do omslachtige en toch nooit volledigo
„lange contracton” door con bondige „korto ver
klaring”, waarvan de artt. 1 en 2 do erkenning van
ons oppergezag belichamen, doch waarvan art. 3
(in den geest van de reeds genoemde akte van prins
Mangkoenegoro en van de Timor-vorklaringen) be-.
paalt, dat al onze regelingen en al onze bevelen
zullen worden nageleofd. Deze korte verklaring, het
eerst (onder de stuwkracht van SnouckJElurgronje
on Van Heutsz) opgedoken in Atjèh als Atjèh-ver
klaring ter vervanging van do bofaamdo 18 artikelen,
is sedert op groot e schaal ook elders ingevoerd en
wel — mot kleine onderlinge velschillen — als korto
verklaring, Atjèh-verkl., Oostkust-verkl., Sigi-verkl.,
Tcmate-vorkl. on (oudero) Timor-verkl., van welko
zes do laatste een soort combinatie is van omstandig
contract en korto verklaring. Teneinde nu cehtor
te verhoeden, dat aan art. 3 dezer korto verklaringen
een toepassing zou worden gegeven, dio aan onzo
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regelingen en bevelen alles en aan de zelfstandigheid
van het landschap niets meer zou toebedeelen —
hetgeen allerminst de bedoeling was geweest —,
is te recht bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1914 n°. 24
(„zelfbestuursordonnantie”) afgebakend, welke be
perkingen het gouvernement aan zich zelf en zijn
ambtenaren bij de toepassing van art. 3 oplegt; deze
in Bijbl. SI22 toegelichte en nog niet in werking ge
treden verordening is blijkbaar alleen op de bui
tenbezittingen van toepassing geacht (zie de adresEccring van Bijbl. S122), hoewel haar letter even
goed op de twee kleinere prinsdommen van Java
ziet. Terwijl men nu cencrzijds voor met geweld on■derworpen en anderzijds voor minbeteekenende
landschappen do korte verklaring tracht te verkrij
gen — die thans (1916) dan ook geldt voor ongeveer
330 uit de ongeveer 350 zelfbesturen —, heeft men
in de daarnaast voorkomende, nu zeer zeldzaam
geworden, „lange contracten” van vierderlei'type
(oud-Celcbes-model, Sangi-model, nieuw-Celebesmodel cn Oostkust-modcl) de ware verhouding
juister trachten aan te geven dan voorheen. Dat
men bij het dóórzetten van de hierbedoelde hervor
mingen wel eens hardhandiger en ruwer te werk
ging dan met gemeen overleg cn met opvoedingspolilick te rijmen valt, is sprekend uitgekomen in
het geval van Asahan in 1907, waarover men o.m.
zie do debatten der Tweede Kamer in Nov. 1910.
Zijn blijkens al het voorafgaande tegenwoordig
de internationale „tractaten” met Indische vorsten
en volken (als die der V. O. C. of dat van 1857 met
Aljèh).voorgoed verdwenen, en hebben deze —
na een langen tijd van overgang — plaats geruimd
deels voor moderne „lange contracten” deels voor
moderne „korte verklaringen”, — met dio beweging
is gepaard gegaan een gewijzigde opvatting van het
politiek contract zelf. Wij doelen hier niet op het
gewaagde betoog, op 15 Nov. 1910 door den heer
Colijn gevoerd in de Tweede Kamer, als zouden
politieke contracten voortaan niet meer producten
van overleg en van wilsovereenstemming, maai'
eenzijdige „akten van investituur” zijn, waarover
het gouvernement uit minzaamheid hot landschap
zelf kan raadplegen, maar dio het oven eenzijdig
vermag op tc leggen als het voor rechtstreekseh
gebied een ordonnantie uitvaardigen kan. Moge do
term „akte van investituur” niet geheel onbekend
zijn geweest aan de Compagnicspolitiok jegens in.
Inndsche rijken (zie M()LUKKEN),dozaak is mot het
ganscho ontwikkelingsverloop onzer contracten ju
volslagen strijd. Maar wel doelen wij op den ovorgang, dien het politiek contract doormaakt van
overeenkomst tot wet (olijke, regeling; van een zui
ver personcol contract met. een landscluipsbcstiuji'.
dor, waaruit alleen plichten voortkomen voord<!Zon
bestuurder, tot een legislatieve akte, die niet r|(.,,
vorst ulleon, maar evenzeer on even »ninidde]|jj|(
■do geregeerd on en buitenstanders binden kan. rp(J|1
aanzien van do inhooimcho rechtspraak in do Vor
st onlanden op Java werd dit blijkbaar reeds inge/.jl!n
toen men in Ind. Stb. 1833n°.61, 1817 n". 30, 185*
32 en 187-1 n°. 209 de overeenkomsten dieiiaaiigi,an_
do opnam tussohon do algemeeno vorordonii|^|M1
in het Indisch Staatsblad; doch jongere Moortgo|yj40
bepalingen, zooals art. 16 der tegenwoordige
.
kunt-contracten (in bijl. IJH>8 IbODn0. J -31 vj,’ \
hebben ovongood oen reelilsl reeksnho werking
'
luuizien van de junticiabelen, «mi haar wet ge v 'i
karakter mot behoefte aan afkondiging is dan "!
door reohUrlykn macht, gewestelyk 'bestuur"01
Indische regeering moor dan e«,nn erkend, bly|( 0,1
ens

Ind.W.v. h. R. (1907) n°. 2288, T. Tijds. Het Recht in
N. I. deel 68 (1897) bl. 274, en deel 88 (1907) bl. 528,
Ind. Genootschap 7 April 1908 bl. 210 noot 2, Ind.
Stb. 1859 n°. 26, 1863 n°. 11, enz. Toch zal dezo
vervorming — geheel dezelfde lotswisseling, welke
ook het internationaal tractaat doormaakte, het
welk eveneens aanvankelijk overeenkomst was, en
nu wettelijke regeling is geworden —, toch zal dezo
vervorming pas volgroeid mogen hceten, als men do
politieke contracten voortaan' gaat sluiten met het
landschap zelf in plaats van met zijn sterfelijke
bestuurders, wier akten van verband en van beves
tiging dan slechts behoeven te verwijzen naar do
bestaande contracten van hun landschap. Van dezo
evolutie, die in de lijn van het instituut der blijvende
landschapskassen zou liggen, is evenwel nog weinig
te bemerken; waar vroegere contracten wel eens den
schijn aannamen, alsof de vorst zich verbond voor
zich en zijn opvolgers (b. v. Siak 1890 art. 1) en
alsof een tijdelijk regent van liet landschap van
rechtswege gebonden was aan deszclfs politiek con
tract, poogt men helaas in later tijd zulke bepalingen
weer als „minder juist” te vermijden. Toch toonen
voorschriften als Siak 1906 artt. 6 en 35 wel aan, dat
het louter persoonlijk contract, met den bestuurder
en met hem alleen gesloten, een fictie is.
Dat de snelle ontwikkeling van de practijk de
zer contracten de altijd trage en logge theorie ver
rast heeft, blijkt helaas ook uit de omstandigheid,
dal men, om op het nieuwe terrein zich wat te oriënteeren, de hand slechts kon uitsteken naar de eelti
ge literatuur, die daarover bestond: de Engelse bXndischc. -Nu vertoont die literatuur, naast benij
denswaardige deugden van frischheid en grooten
kijk, het specifiek Britschc gebrek, van motieven
van eigenbaat te bemantelen met fraaie leerstellin
gen. Uitgaande van de onloochenbare vooropzetting,
dat een koloniaal gouvernement in of ten aanzien
van zelfbeslurende rijken (nativo statos) slechts
die bevoegdheden heeft — alle, vele, weinige of
geen—, die het zich bij contract of mondeling heeft
doen afstaan, voelt do koloniale rcgccring zich op
een onverwacht oogonblik wel eens pijnlijk versto
ken van een bevoegdheid, waaraan het te voren
niet heeft gedacht en die het nu op eenmaal noodig heeft. In plaats van dan te erkennen, dat alleen
een aanvullend verdrag (suppletoir contract) hier
uitkomst kan geven, beweren de schrijvers over
Engolsch-ïndiü inèt hun regeering, dat zulke nimmer
toogekondo bevoegdheden alsdan gepui mogen wor
den uit „het begrip” van opperheerschappij, en dat
zulks notabeno ten voordeele strekt van het zelfbesturond landschap, hetwelk zoodoende immers voor
wanregeering (misrule) en voor gouvernementsi11 grijpen als gevolg daarvan wordt behoed. Bij mr.
Spit, Do Ind. zelfb. landschappen, 1911, blz. 108 119, kun men zien, hoe gretig deze Britschc theorie,
die met den geileden bouw onzer zelfbestuurspolitiek in tegenspraak is, ook door do Ned.-Indische
regeering is aanvaard als expediënt uit zwarig
heden. Ware er onpartijdige rechtspraak mogelijk
geweest tor uitlegging van onze politieke contrac
ten, «Ie Indische regeering zou in zulke gevallen
liet lid o]> den neus hebben gekregen. Een tweede
uiting van dit zelfde Engelseh-Indisch streven is
do boude, doch gangbare thorie. dat de bevoegd
heden, die een gouvernement ontleent aan poli
tiek contract A. zoo noodig mogen worden uitge
logd en aangevtdd naar die, welke voorkomen i'1
de met. naburige r\jken gesloten contracten B of U
waarmede rykje A natuurlijk niets uitstaande
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heeft —; doch van deze leer heeft Ned.-Indië tot
dusvo.' geen andere toepassing ondervonden dan
de onschuldige, dat bij de volkomen wettige en ge
heel vrije toepassing van art. 3 eener korte verkla
ring wel eens een lang contract uit de nabuurschap
werd gebezigd als leidraad. Evenmin aanvaardt
de Ned.-Indische practijk den Engelsch-Indischen
regel (van eertijds), dat de landschappen geïsoleerd
moeten blijven, geen betrekkingen mogen onder
houden met elkaar; hoewel dat ook voor N.-I. uit
zondering en onder onze controle gesteld is, uitge
sloten zijn zulke betrekkingen niet.
Na al het betoogde behoeft het wel geen uiteen
zetting meer, dat de werken over Indisch staats
recht in hun taak te kort zouden schieten, indien zij,
na verhaald te hebben hoe men den inhoud der
politieke contracten te weten komt en te begrijpen
heeft, hun plicht beschouwden als afgedaan. Eerst
door te verhalen, welke toepassing hetzij de lange
contracten hetzij art. 3 der korte verklaringen
erlangt, toekent men het beeld van Indië’s werke1 ijken toestand te dezen. Het jaarlijksche koloniaal
verslag is dienaangaande in zeer ernstig verzuim: het
is : chicr ónmogelijk voor buitenstanders om te we
ten te komen, welke regelingen door of voor zelfbesturende landschappen (de helft van Indië!) thans
ge!rollen worden en welke bestuursmaatregelen door
of voor die landschappen thans worden gedecre
teerd.
In afwachting van een samenvattend en leesbaar
Hollandsch boek over onze politieke contracten
en verdere zelfbcstuurspolitick — in den geest dus
van Lee-Warner, The native States of India, 1910,
en van Tupper, Our Indian protectorate, 1893,
voor Engelsch-Indië — vindt men over dit onder
werp het een en ander bij: E. Moresco, Ind. Gids
1903 en Ind. Gcnootsch. April 1908; H. J. Spit,
J>. Ind. zelfbest. landschappen, diss. Leiden, 1911;
H. Marcolla, Do alg. bepp. v. wotg. v. N.-I., diss.
leiden, 1913, bl. 37 vgg.; F. M. van Asbcck, Onder
zoek naar den juridischen wereldbouw, diss. Leiden,
1910; alsmede in de algemcene werken over staats
recht van Margadant, Kleintjes en De Louter. De
belangrijke Indische nota’s over „Politiek beleid en
bestuurszorg in dc Buitenbezittingen” (4 deelen I,
ifa, IIb en III, 1907—1909; deel Ilb herzien en
van een deel bijlagen voorzien in 1914) schijnen
slechts voor den dienst gedrukt.
De politieke contracten zelf zijn, in verband met
art. 44 lid 2 Reg. rcgl., te vindon onder do bijlagen
van de handelingen der Staten-Generaal (waaruit
do Indische Gids ze in later jaren placht over te
nemen). Reeds vroeger, nl. onderdo Kamerstukken
1849—1850, was het contract mot den vorst van
Kloengköeng (Bali) ovorgclegd. Do overlegging
ingevolge art. 44 Reg. regl., begonnen in do zitting
1857—1858, geschiedde eerst aJlcon voor do leden
der kamer, later (1861—1862) ook voor het publiek
(in verband waannedo ze voorkomen onder do bij
lagen), toen met geheime nota’s van toelichting,
eindelijk (1869—1870) ook met voor het publiek
(onder die bijlagen) gedrukte nota’s; zie over deze
met moeite afgeperste publiciteit: J. Boudewijnse,
De contracten mot inlandsche vorston, Tijdspiegel
1895, II bl. 308. Eerst sinds 1910 worden do jaar
lijks overgelegdo contracten geographisch gerang
schikt ; in 1915 is men ze overeenkomsten met inland
sche „zelfbestuurders” (in pl. van met „vorsten”)
gaan noemen. Onder do overgclcgde overeenkomsten
kwamen, vooral vroeger, dikwijls stukken voor, dio,
hoewel voor recht verstund van onze zelfbestuurs-
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politiek van nut, geen politieke contracten konden
wordon genoemd. Met des te meer verbazing merkt
men op, dat de Timor-verklaringen niet als verdra
gen, maar als eenzijdige akten werden en worden
aangemerkt en dan ook nooit aan de Staten-Gcneraal zijn of worden overgelegd (zie reg. almanak
1916 I bl. 113 en Spit bl. 87—88 en 162). Herhaal
delijk heeft een commissie uit do Tweede Kamer
verslag uitgebracht over de overgelegde contracten;
een commissie uit de Eerste Kamer, voor zooveel
bekend, nimmer.
Een geographisch gerangschikt overzicht van
vroegere en latere politieke contracten was voorheen
te vinden in Boudewijnse en Van Soest, De IndoEuropeesche wetgeviug, III bl. 456—459, en XII
bl. 841—851 alsmede in de eerste uitgaaf dezer
Encyclopaedio (I bl. 384); ook werd in de uit
gaven van het Institut Colonial International in
1900 (serie IV deel 1 bl. 7—143) een reeks in het
Fransch vertaalde politieke contracten afgedrukt,
met een historische inleiding in het Fransch door
J. Boudewijnse. Een bijgewerkte opgaaf der nog
geldende contracten verscheen in het Tijdschrift
v. h. Kon. Ned. Aardrijksk.-Genootschap van 1909,
bl. 730. Sinds 1913 geeft deel I van den regeeringsalmanak jaarlijks een bijgewerkte opgaaf, vermel
dende, waar de thans geldende contracten te vinden
zijn onder de Kamer stukken, naar welke derhalve
verwezen wordt; suppletoire contracten worden he
laas in die lijst niet opgenomen.
Aan die opgaaf ontbreekt wijders (wellicht om
dat het bureau van de buitenbez. haar voorbereid
de?) een opgaaf voor de vier vorstenrijkjes op Java.
Het eerste stuk dienaangaande was medegedeeld in
do zetting 1864—1865 (akte van verband van Soerakarta); op een vraag uit do Kamer, of er bezwaar
bestond tegen mededeeling van de reeds bestaande
contracten met Djokjakarta en Soerakarta, gaf de
regeering hot raadsclachtig antwoord (bijl. Hand. St.
G. 1867—68 n°. 31—3), dat zij de contracten met
vorsten van Java en Madocra niet wilde begrijpen
onder do ter kennisse van de Staten-Generaal te
brengen verdragen. Inmiddels waren de contracten
met Djokjakarta van Aug. 1812 en mot Soerakarta
van Dcc. 1811 openbaar gemaakt bij M. L. van De
venter, Hot Ned. gezag over Java en onderh. sedert
1811, deel I, terwijl Ind. Stb. 1833 n°. 61 een contract
met Djokja (en Pakoealaman) en Ind. Stb. 1847 n°.
30, 1854 n°. 32 en 1874 n°. 209 contracten met Solo
hadden afgedrukt. Do aldus vcrschenon publicaties
zijn sedert aangovuld door mr. P. W. Filet, Do vor
ston op Java en do Ned.-Indische Regeering, diss.
Utrecht, 1895, die den tekst mededeelt der contracton van 1813, 1823, 1826, 1S30, 1831, 1S33, 1851,
1854 on 1855; blijkens het art. Vorstenlanden in de
eersto uitgaaf dezer Encyclopaedio komen echter
bij Filet veel fouten voor. Deels nevens do vermelde
contracten, deels in plaats daarvan, gelden thans:
Djokjakarta: een uitvoerige akte van verband van
13 Aug. 1877 (naast verklaring van 7 Aug. 1877),
goedg. 22 Dec. 1877, bijl. 1878/79 n°. 71—10;
waarnevens vcrkl. 26 Juni 18S8, bijl. 1S90/91 n°.
112—24 (telegraafkabels), contr. 14 Juli 1888,
goedg. 8 Dec. 18S8, bijl. 1889/90 n°. 103—2 (mijn
wezen), contr. 27 Juni 1901, goedg. 14 Jan. 1902,
bijl. 1902/03 n°. 174—15 (enclave Sélo), on contr.
15 April 1913, goedg. 21 Mei 1913, bijl. 1913/U
n°. 345—2 (zoutwezen, vgl. Ind. Stb. 1913 n°. 461).
Zio voorts de bowccgrcdcn van Ind. Stb. 190b n°. 2 i1
(krankzinnigen) on die van Ind. Stb. 1909 n°. 320
(inhcomScho rechtspraak).
34
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pakoealctman: akte van verband (feitehjk een
korte verklaring) van 17 Sopt. 1906, goedg. 16 Oct,
1906. bijl. 1906/07 n°. 265—44. Zie voorts do beweegreden van Ind. Stb. 1906 n°. 271 (krankzinnigen) en die van Ind. Stb. 1907 n°. 516 (afstand van
alle inheemsche rechtspraak), alsook de verklanng,
bedoeld in bijl. 1913/14 n°. 345—3 en in Ind. Stb.
1913 n°. 461 (zoutwezen).
Soeraharta: een uitvoerige akte van verband van
30 Maart 1893 (naast verklaring van 25 Maart 1893),
goedg. 4 Mei 1893, bijl. 1893/94 n°. 127—3; waarnevens verkl. 31 Juli 1S90, goedg. 18 Nov. 1890,
bijl. 1891/92 n°. 106—2 (telegraafkabels), verkl.
25 Mei 1891, goedg. 15 Sept. 1891, bijl. 1S91/92 n°.
106—2 (mijnwezen), contr. 14 Dec. 1S99, goedg.
10 Jan. 1900, bijl. 1902/03 n°. 174—12 (enclaves),
en contr. 12 Sept. 1901, goedg. 14 Jan. 1902, bijl.
1902/03 n°. 174—14 (enclave Sélo). Zie voorts do
beweegreden van Ind. Stb. 1906 n°. 271 (krankzinni
gen), die van Ind. Stb. 1909 n°.320 (inheemsche recht
spraak) en die van Ind. Stb. 1913 n°. 461 (zoutwezen).
Mangkomegaran: akte van verband (feitelijk een
korte verklaring) van 4 Nov. 1896, goedg. 13 Nov.
1896, bijl. 1897/98 n°. 152—2. Zie voorts de beweeg
reden van Ind.Stb. 1906 n°. 271 (krankzinnigen)en
die van Ind. Stb. 1909 n°. 320 (inheemsche recht
spraak), alsook de verklaring, bedoeld in bijl. 1913/14
n°. 345—3 en in Ind. Stb. 1913 n°. 461 (zoutwezen).
Naast het bovenvermelde werk van prof. Heeres
/voor den Compagniestijd zou er alle aanleiding~zijïT'
voor een al dan niet ambtelijke uitgave, waarin,
naar geographische dan wel naar chronologische
orde, alle sinds 1800 gesloten verdragen—onverschil
lig, of ze reeds onder de Kamerstukken zijn opgeno
men — werden bijeengebracht. Een overzichtskaart
van lang contract tegenover korte verklaring op de
buitenbezittingen geeft laatstelijk het werk „De
, Buitenbezittingen 1904—1914” deel I, uitg. Eneyei.
Bureau Batavia 19Ioi"
—....
CONTRACTEN MET VAN ELDERS AANGE
VOERDE WERKLIEDEN. Zie KOELIE.
CONTRACTEN TUSSCHEN INLANDERS EN
NIET-INLANDERS. Zie OVEREENKOMSTEN.
CONTROLEUR BIJ HET BINNENL. BESTUUR.
Zie BESTUUR.
CONTROLEUR KOTA. Aldus noemt men op Java
den controleur, wiens standplaats do hoofdplaats is
van een gewest of van een afdeeling, ook al omvat
zijn contróle-afdeeling meer dan die hoofdplaats
of kota zelf. Op de buitenbezittingen hoort men
den naam o.a. bezigen voor den controleur, wiens
standplaats de gewestelijke hoofdplaats is.
CONVERSIE. Onder deze benaming verstaat men
in de Indische administratie de verwisseling van
huur in erfpacht en de verwisseling van den aard
van het inlandsche grondbezit, hetzij van commu
naal in individueel bezit, hetzij van individueel
bezit in agrarischen eigendom. Over het eersteen het
laatste onderwerp wordt gehandeld onder AGRA
RISCHE WET; hier valt dus slechts te spreken
over de conversie van communaal in
individueel bezit. Zooals onder GROND
(RECHTEN OP DEN) nader wordt uiteenge
zet, komt in een groot gedeelte van Java het bezits
recht op den grond toe, niet aan een individu, maar
aan de inlandsche gemeente, die de gronden voor
korteren of langoren tijd aan een, door de gewoonte
bepaald deel der ingezetenen in gebruik afstaat,
waarna de velden weder opnieuw worden verdeeld.
De bezwaren, aan deze soort van bezit verbonden,
werden reeds vroeg ondervonden; Du Bus schreef

daaraan den gebrekkigen economiscben toestand
van Java voor een groot gedeelte toe. De eerste
poging van regeeringswege tot opheffing van dat
bezit werd gedaan in het ontwerp eener Cultuur
wet van Fransen v. d. Putte, het welk in art. 9 de
bepaling inhield dat de gronden verdeeld moesten
worden, wanneer de meerderheid der deelgerechtigden dit verlangde. Dat ontwerp werd echter niet
tot wet verheven (zie AGRARISCHE WET) en do
agrarische wet van 1870 bevat geene bepaling voor
de conversie van communaal in individueel bezit.
Volgens het oordeel van den Minister De Waal moest
dit aan den tijd en aan de vrije verkiezing der ge
meenten worden overgelaten. De wet verbiedt echter
de conversie niet en de Regeering bleef er steeds
op bedacht regelen te stellen, aan welke de inl. ge
meenten zich moesten houden, wanneer zij tot
conversie wilden overgaan; verschillende regelingen
werden in Indië ontworpen. In het jaar 1874 ge
beurde iets dat van grooten invloed op het vraag
stuk van de regeling der conversie zou zijn. De
Gouv.-Gen. Loudon droeg den Algemeenen Secre
taris Levysohn Norman op, een plaatselijk onder
zoek in te stellen naar de werking der agrarische
verordeningen, en van gedachten te wisselen over
het bij de Regeering aanhangige vraagstuk der
conversie.. Kort daarop kwamen in Nederland be
richten dat een aantal desa’s, in de streken van
Midden-Java door dien ambtenaar bezocht, tot
conversie waren overgegaan en niet ten onrechte
vreesde nu het Opperbestuur (minister van Koloniën
was toen Van Goltstein) dat dit het gevolg was van
bemoeiingen der ambtenaren en verzocht bij tele
gram den Gouv.-Gen. de reis van L. Norman te doen
staken. De Regeering ging nu nauwkeurig na, hoo
deze werkelijk „in meerdere of mindere mate door
het bestuur geprovoceerde” conversies gewerkt
hadden, en stelde daartoe bij circulaire van den Dir.
binnenl. bestuur van 1 Juni 1878 vragen aan do
residenten, die met de antwoorden gevoegd zijn als
Bijl. L. L. L. bij liet Kolon. Verslag van 1880. Do
resultaten, waartoe zij kwam, zijn ncdorgelegd in
eeno circulaire aan de Hoofden van gewestelijk bestuur op Java gcrichtdoorden G.-GLVan Lansberge,
van 15 Aug. 1880, Bijbl. n°. 3593/yolgens dat stuk
bracht do inlandscho bevolking' nergens uit eigen
beweging conversie tot stand, d.w.z. ging zij nergens
in eens van communaal tot individueel bezit over.
Liet men do bevolking haar eigen gang gaan, dan
volgde zij een meer geleidelijken weg, begon ze
jaarlijksche verdeeling van communale gronden te
vervangen door verdeeling om de 5,3 & 2 jaar waar
door ze,als de omstandigheden gunstig waren, kwam
tot liet stadium van communaal bezit met vaste aandeelen, een reeds veel beteren vorm. De vroeger be
sproken conversies hadden dan ook slechte gevolgen
gehad; de bevolking bevond zich daardoor in eenen
toestand, die haar knelde en stond herhaaldelijk voor
vragen, die haar in verlegenheid brachten. Het oude
verband tusschen grondbezit en dienstprestatie,
belastingplicht en familie- en erfrecht bestond niet
meer; de bevolking, geheel verbijsterd, wist dikwijls
niets beters te doen, dan maar weer tot het oude
communaal bezit terug te keeren. Aan regeling van
de conversie scheen dus geen behoefte te beslaan,
daar de bevolking toch niet uit eigen verkiezing
converteerde; wilde men regelen, dan zou men het
geheele onderwerp moeten regelen, maar dit was
nauw verbonden met plaatselijke aangelegenheden,
waarbij het inlandsch recht betrokken was, dat aan
de inmenging van hot Oouv. als wetgever, moet
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onttrokken blijven. De taak der Regcerïng, die geen
aandrang voor noch tegen conversie behoort uit te
oefenen, had zich dus slechts te bepalen tot het, voor
zooveel mogelijk, uit den weg ruimen der hinder
palen, die tegen vrijwillige conversie mochten be
staan. De circulaire eindigde met het stellen van
eenige vragen, die nu voortaan periodiek moesten
worden beantwoord om nauwkeurige gegevens om
trent den feitelijken toestand van het inlandseh
grondbezit in elk gewest te verkrijgen.
Een leidraad voor het ter zake te houden onder
zoek werd, met bijvoeging van model-staten gegeven
in eene Circulaire van den len Gouv.-Secr. van 19
Dec, 1881 (Bijbl. 3769/later gewijzigd en vereen
voudigd bij Circulaire van 27 Maart 1913 (Bij bl. no.
7840).
De zooeven genoemde circulaire van 1880 verloor,
naar in Nederland werd geoordeeld, uit het oog
dat juist gemis aan regeling van de gevolgen der
conversie het hoofdbezwaar tegen vrijwillige con
versie was. Dies werd zij getroffen door een
votum der Tweede Kamer, op 3 Mei 1882 uitge
bracht, waarbij verklaard werd, dat zij belemme
rend zou werken op de vrije uitoefening van het
recht der inlandsche bevolking op Java en Madoera
om voor haar grondbezit den vorm te verkiezen,
dien zij zelve wil en dat dus spoedig eene verorde
ning behoorde te worden uitgevaardigd, waarbij dat
recht erkend werd en bevestigd on de uitoefening
mogelijk werd gemaakt en geregeld. Eene zoodanige
verord. verscheen dientengevolge in den vorm van
een Kon.Besl. (ïnd.Stb. 1885, n° 102) ter regeling van
conversie van communaal bezit van bouwlanden
op Java en Madoera in erfelijk individueel bezit. Zij
gaat uit van het beginsel, dat de bevolking vrij moet
zijn den vorm van bezit tc kiezen, dien zij verlangt,
en dat alleen de wijze van conversie door de Regeering moet worden geregeld. De hoofdbepalingen
dier verordening zijn de volgende:
Om eene conversie tc kunnen tot stand brengen,
moeten ten minste drie vierden der deelgerechtigden die verandering verlangen en de wijze van ver
andering goedkeuren, en moet elk gerechtigde een
aandeel in individueel bezit verkrijgen. Bovendien
moet een gedeelte der velden worden gereserveerd
len behoeve der dorpsbestuurders, en wel tot eene
niet kleinere oppervlakte dan vóór de conversie,
tenzij do resident dit toelaat, omdat hij die'uitge
strektheid te groot acht. Er moet ook op worden
gerekend, dat aan de dorpsbestuurders persoonlijk
velden worden tocbedeold, opdat zij gronden zullen
bezitten nadat zij afgetreden zijn. Dit alles wordt
aan het initiatief der desa en aan onderlinge schik
king der deelgerechtigdcn overgelaten. Zijn deze
hiermede gorced, dan wordt van hun voornemen tot
conversie kennis gegeven aan den resident, die eeno
commissie benoemt, uit ten minste één Europ. en
één inl. lid bestaande, welke moet onderzoeken of
aan de bovengenoemde eischen is voldaan. Zij maakt
bekend, wanneer zij in do desa zal komen en roept
belanghebbenden op om hunne bezwaren in to
brengen. Van het gehouden onderzoek wordt proces
verbaal opgemaakt, waarin ook de geopperde be
zwaren worden vermeld. Blijkt hot daaruit den
resident, dat aan de door do verordening gestelde
eischen voldaan is, dan verklaart hij dat de conversie
tot stand is gekomen; in het tegenovergestelde geval
wordt aan do desa mcdedeelmg gedaan van de bozwaren en moet, zoo zij conversie wil, de zaak van meet
af aan weder begonnen worden. Van hot besluit
dat tot bewijs strekt van de tot stand gebrachte
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conversie, alsmede van het proces-verbaal van on
derzoek wordt eene vertaling in de landstaal uitgc-'
reikt aan het districts- of onderdistrictshoofd en
aan het desahoofd, dat genoemde stukken moet
bewaren.
De bepalingen van hot Kon. Besl. van 1885 zijn
meerendeels een doode letter .gebleven, zooals te-recht door prof. Kleintjes (Het Staatsrecht van
NederlandsclvTncTië 2e edT iri>Iz7~33Sj_wordt op
gemerkt, wegens gemis van aansluiting van het
conversiebcsluit aan het adatrecht, waarover boven.
Vaak verloopen jaren, waarin geen enkel geval
van conversie plaats heeft, zoo bijv. in 1907, 1908.
en 1914 ; maar ook in andere jaren zijn de gevallen
spaarzaam (1909:12 waarvan 11 in één afdceling
der Preanger: 1910:1; 1911:2; 1912:3; 1913:1).
Vaak maakte zelfs het individueel bezit, door
conversie verkregen, weder voor een anderen bezits
vorm plaats. Van den aanvang af schijnen vele
desa’s, die converteerden, de bedoeling der conver
sie niet te hebben begrepen of keerden zij om ver
schillende redenen tot een anderen bezitsvorm terug;
vaak tot communaal bezit met vaste aandeelcn. In
de desa’s, die vóór 1880 converteerden, zijn de be
langhebbenden reeds spoedig tot het communaal
bezit teruggekeerd.
COOK (JAMES), Engolsch zeevaarder geb. 27 Oct.
1728 te Marton, graafschap York. Bevelhebber
van de „Endeavour”, het schip dat in 1768 door de
Engelselie Admiraliteit werd uitgerust voor eeno
wetenschappelijke ontdekkingsreis in de Zuidzee.
Op die reis landde hij 3 Sopt. 1770 op een punt van
de zuidkust van Ned. Nieuw-Guinea, en was daar
door de eerste Europeaan, die deze kust bezocht.
Door het vijandig optreden der inboorlingen was hij
verplicht denzelfden dag naar boord terug te keeren.
Zijn landingspunt was gelegen op 6° 15' Z.Br. en
wordt thans Kaap Gook genoemd. Ook de nabijgele
gen, later ontdekte, baai en de daarin uitmondende
rivier ontvingen naar hem de namen van Cook-baai
en CooJc-rivier. Op 14 Jan. 1779 verloor Cook door
een pijlschot in een gevecht mot de bewoners vanOwaihi, een der Sandwicheilanden, het leven. . f COPAL. Zie AGATHIS- ^ - 7 /
- t
COPRA. Zie KALAPAï>>.
CORALTREE (Eng.). Zie1ÉRYTHRINA;
CORANA. Naam op Hattam, N. Guinea, voor
een Paradijsvogel, Parotia sejilata; Lophorina
superba heet te Hattam Nidda.
CORCHORUS ACUTANGULUS Lam. fam. Tilia*
ceae. Dongdek poik (soend.), Djengotan, Gcdangan,
Koemboelan (jav.). Kruidachtige plant, met lange
liockig-gevoordo vruchten, op gras- en bouwland,
CORCHORUS CAPSULARIS L. fam. Tiliaceae.
Boeni of Bocno (mad.), Gocni (jav.), Gandja rami
tjina of Rami tjina (mal.). Opgerichte, tot 4 M,
hooge, kruidachtige plant, met korte ongesnavelde
vruchten, meest op vochtige plaatsen te vinden, in
Bengalen in hot groot wegens de vezels verbouwd
(Jute). Zie JUTE en GOENI.
CORCHORUS OLITORIUS. L fam. Tiliaceae.
Gandja hoctan (mal.), Pisangan (jav.). Opgericht
kruid, tot 2 M. hoog, door de spits gesnaveldc vrucht
o.m. van do vorige to horkennen. In Bengalen we
gens de vezels verbouwd (Jute). De bladoron wor
den soms als groente gegeten. Zie JUTE.
CORDES (JAN WILLEM HUGO). Geb. te Aragterclam.23 Oct. 1S36, overleden to_iVpoldoom 4 Jui\l
1906. Na zjjne opleiding to hebben genoten aan de
laudhuishoudk. school tc_Groningcn en de Polytech
nische school (afd. Forst Scïiule) te Carlsmhe, werd
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hij. 6 Aug. 1857 aangesteld tot ambt. voor den dienst
van het Bosch wezen in Ncd. Indië. In 1865 werd
hem een onderzoek opgedragen naar den toestand
der bosschen in het gewest Sum._Westkust en de
daarin voorkomende timmerhoutsoorten. Bij de or
ganisatie van het Boschwezen werd hij 8 Nov. 1869
benoemd tot houtvester der le klasse; in die betrek
kingen was hij vooral in Rembang- en Somarang
werkzaam. Den 29en Juli 1S77 benoemd tot Inspec
teur van het Boschwezen, bleef hij in dien rang als
chef van de afdceling Boschwezen van het Dep. van
Binnenl. bestuur werkzaam tot April 1S87, toen hij
met verlof naar Nederland vertrok, waarna hem bij
Kon. Besl. van 16 Fcbr. 1890 op verzoek eervol ont
slag uit den Indischen dienst werd verleend. Hij
schreef, behalve verschillende werken, niet recht
streeks op Indië betrekking hebbende: „De djatibosschen op Java, hun natuurlijke verspreiding, ge
schiedenis en exploitatie” Batavia 1881 (van welk
werk thans,onder leiding van den heerA. E. J. Bruinsma, oud-Hoofdinspecteur, Chef v/d Dienst v/h Bosch wezen in N. O. I., eenc tweede uitgave wordt samen
gesteld) en talrijke artikelen in verschillende tijd
schriften, waarin aangelegenheden, betrekking heb
bende op het boschbedrijf, behandeld werden.
CORDIA MYXA L., fam. Borraginaceae. Kendal
(jav.), Sekendal (mal.). Boom, over een groot deel
van Zuid-Azië verspreid. De vruchten waren vroe
ger als „Sebestenae” in de apotheek te vinden. Do
bladeren en ook de jonge takken leveren een genees
middel. Waarschijnlijk worden andere soorten van
Cordia met deze verward.
CORDIA SÜBCORDATA Lam., fam. Borragina
ceae. Moermasada, Poernamasada (jav.). Lage boom,
met fraaie oranjeroode bloemen, over tropisch Azië
en Australië verspreid. Het fijne hout wordt als
meubelhout en voor wapengevesten gebruikt.
CORDYLINE TERMINALES Kth., fam. Liliaceac.
Andong (jav.), Handjoewang beureum (soend.).
Boompje, met een tot 3 M. hooge rechte dunne
6tam en een groote pluim van lancetvormige, smalle,
groene of purperroode bladeren, veel gekweekt als
sierplant, en om in tuinen of plantages de grenzen
aan te geven. Wortels en bladeren zijn een inlandsch
geneesmiddel.
CORIANDRUM SATIVÜM L., fam. Umbdlijerae.
Toentjar (soend.), Katocmbar (jav.), Ketoembar
(mal.). Overblijvend kruid uit Zuid-Europa, op Java
vooral in de bergstreken gekweekt. Korianderzaad
wordt als specerij en geneesmiddel veelvuldig ge
bruikt; het wordt als inl. drogerij meest van Bombay aangevoerd.
CORNELIUS (HERMANÜS CHRISTIAAN). Geb.
4 Juni 3774 te Amsterdam. 17 Sopt. 1790kadet v/d
marine, kwam 1791 in Indië. Ging later over bij het
wapen der genie en klom bij dat wapen op tot den rang
van kolonel (1822). Tijdens het Engelsch tusschenbestuur was hij Civil Surveyor and superintendent
of Buildings in the Semarang district. Op 26 Sept.
1826 gepensionneerd. Overleed te Amsterdam 18
Sept. 1833. In 3797 bij het bouwen van het fort Klation.jiracht hij de geheel begroeide x-uines van do
Prambanan_lempels aan het licht. Sedert bracht hij
eenigë' van de belangrijkste ruïnes van Midden
Java in teekening en beschreef ze. De ontblooting
van den destijds vrijwel geheel met aarde bedek
ten Boroboedoer jop last van Lt. Gouverneur Rafflos in 1814 geschiedde onder leiding van Cornelius, die tevens de eerste teekeningen en beschrij
vingen van hot monument vervaardigde, aan welk
een en ander Rafflea het noodige ontleende — zon-

der dit echter te vermelden — voor zijn standaard
werk over Java. Zie BOROBOEDOER on P. J.___
Vetli. Java, 2e druk, deel I, 101.
CORNETS DE GROOT VAN KRAAIJENBURG
(JHR. JOHAN PIETER).Geb. te Groningen G April
1808 werd hij, na verschillende betrekkingen in
Indië bekleed te hebben, in 1836 Algemeen Secreta
ris, in 1842 Secretaris-Gencraal bij het Min. v. Kol.
on was van 1848 tot 1851 lid van den Raad van Indië.
Den 9en Jan. 1S61 tot Min. van Kol. benoemd, trad
hij 14 Maart d.a.v. weder af en werd in 18G2 tot Lid
van den Raad van State benoemd, welke betrekking
hij vervulde tot zijn overlijden te ’s Graveohage den
23en Juli 1878. Hij schreef o.a.: Over het beheer
onzer koloniën, ’s Grav. 1862. Aanteek. op het wetsontw. tot vastst. van het Regl. op het beleid der
Reg. in N. I. s’ Grav. 1853 en met T. J. Willer, Het
eiland Boeroe, Amst. 1858. Voorts nog verschillende
bijdragen in Hand. en Ber. betr. het Zeewezen 1847;
Handel, van het Ind. Gen. 1854—1859 (o.a. levens
berichten en bijdragen over de kolonisatie-kwestie,
het stelsel van deportatie en het ontstaan van het
gemeen overleg tusschcn Reg. en Staten-Gcn. ten
aanzien der Koloniën) en de Kol. Jaarboeken 18G2.
CORREA of CORREIA (GASPAR). Portugecsch
geschiedschrijver, geboren + 1497, overleden te
Goa omstreeks 1560. Op jongen leeftijd begaf hij
zich naar Portugeesch Indië en nam deel aan ver
schillende expeditiën o.a. aan een expeditie tegen
Tidore. Schreef een werk getiteld „Lendas da India”
(Legenden van Indië), het welk handelt over de ver
richtingen der Portugeezcn in Indië (dus ook in ons
later Indië) van af het jaar 1497 tot 1550. Vgl. Dr.
Hoefer Nouvelle biographie générale, Firmin Didot;
G. P Rouilaerin Bijdr. K. I. Ge R. VI p. 159—1G2.
CORYPHA GEBANGA Bh, fam. Palmae. Poetjoek
(mal., jav.), Gebang (SOJ5ND., jav.). Waaierpalm ter
grootte van een klapperboom, met stekelige bladsteelen, in een groot deel van Zuid- en Zuidoost-Azië
voorkomend in de kuststreken, maar nooit vlak aan
het strand. De boom bloeit op 30-jarigcn leeftijd
met een oindelingscho bloempluim on sterft af, na
dat hij vrucht heeft gedragen. De verschillende doo
ien van de plant worden voor een groot aantal doel
einden gebruikt. Een afkooksel van de dunste bij wortels is een volksgeneesmiddel. Do stam, die uit
een zeer vasten houtigen buitenwand bestaat, bevat
van binnen een vezelig merg, on klinkt daardoor
hol bij kloppen. Men maakt er bedoeks (trommen)
van. De buitenlaag van do stam levert een zoetigriekende gom (blendok gehang), die als inlandsch genees
middel gebruikt wordt. Uit het merg wint men een
vuilroodo sago, die bij misgewas door de inlanders
gegeten wordt, en ook als varkensvoeder dienst
doet. Op Cclobes, Timor en in Oost-Sumatra tapt
men het sap soms af, om er een palmwijn uit te ma
ken. Op sommige plaatsen maakt men suiker uit het
sap; meer in het bijzonder wordt dat gedaan in
Britsch-Indië en de Philippijnen.
De jonge nog niet ontplooide bladeren leveren
de „Agèl”, Ze worden daartoe afgekapt als ze onge
veer een Meter lang zijn, op de vouwen doorge
scheurd en do nerven van de overblijvende, licht
groene ca. 2 c.M. lange strooken afgesneden. Als
dezo gedroogd zijn, laat de glimmende bovenzijde
van het blad van de onderzijde los. Alleen de eerste
is bruikbaar. De strooken worden in bundeltjes ge
bonden in den handel gebracht. Een bijzonder fijne
soort van Ag él heet Papas, en komt uit Celcbes.
Agël dient voor het dichtnaaien van zakken en voor
het maken van dun touw, dat voor vischnotten moot
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dienen; papas voor de deelen, die extra sterk moe
ten zijn. De voornaamste toepassing van agël is het
vlechten van zeer dunne matten, zoowel op Madoera
als op Java, doch voornamelijk op Celebcs. Daar
worden ze op Boeton en in Mandar voor den uitvoer
vervaardigd en heeten Karoro. De prauwen van
Celebcs hebben zeer vaak zeilen van Karoro. Op
Java in de havenplaatsen heet dat weefsel Kadoet.
Op Madoera maakt men van een grove sooi’t AgÖl
picolzakken, die als binnenzak voor het vervoer van
koffie naar Amerika gebruikt worden.
Van de volwassen of pas geopende bladeren maakt
men Kadjang-matten, die voor het afdekken van
waren gebruikt worden. Ook maakt men er een
soort van atap van. Uit de vezels van de bladsteelen
maakt men op Celebes een grove touwsoort; op de
Philippijnen worden er zeer fijne hoeden van ge
vlochten. Tusschen de basis der bladsteelen vindt
men een zwamachtige stof (barcek) die op dezelfde
wijze gebruikt wordt als die van de Arenpalm, maar
minder in kwaliteit is.
De jonge vruchten worden gestampt als bedwel
mingsmiddel bij do vischvangst gebruikt. De rijpe
zaden zijn zeer hard; een belangrijke uitvoer ervan
heeft plaats uit Bombay (als bazarbatoemnoten,
bajoerbetnoten of bajoerbatoemnoten) naar Euro
pa, waar men er knoopen van maakt.
Literatuur: Verslag van het vezelcongres, gehou
den te Soerabaja van 3—8 Juli 1911 deel I, le ged.
pag. 203.
COSTUS SPECIOSUS Sm., fam. Zingiberaceae.
Patjing (jav. soiiND.). Patjing tawar (SOUND.), Se
la wan (mal.). Kruidachtige plant mot een tot 3 M.
liooge stengel, waaraan de bladeren in een duide
lijke spiraal gezeten zijn. De dikke aarvormige bloeiwijzo hoeft bruinroode schutbladeren en witte of
rosé bloemen. Hot sap van den wortelstok werkt
sterk purgcerend, het sap van do stengels is een
middel tegen dysenterie. Ook de bladeren zijn een
inlandach geneesmiddel. Het zetmeel uit den wor
tel wordt gebruikt als een afweermiddel van on
heilen (tcpoe.vy tawar)y\
COUPER (JACOE).Geb. 1G41 of 1642tcEdinburgli.
Wus in 1003 soldaat in dienst der O. 1. Gie. Diende
daarna de Compagnie als ambtenaar in onderscheide
ne rangen laatstelijk als opperkoopmun met den titel
van Commandeur. leidde de onderhandolingen of
krijgsverrichtingen bij gelegenheid der hulp door do
O. I. Cio aan den Socsoohocnan van Mataram ge
boden in diens strijd tegen Troeno djojo, Kraong
Galcsong, den Panembahan van Giri en pangeran
Poeger 1077—J082. Zie JAVA "(geschiedenis).
Leidde in 1081 do expeditie tegen Soerapati en
regelde het bestuur der Preanger-landon. Vertrok
naar Nederland in 1087 als Commandeur coner
retourvloot. Voor in 1G94 als Raad Extraord. weder
naar Indiü mot het schip „de Ridderschap”; leed
schipbreuk op do kust van Madagascar en werd
daar, naar men zegt, vermoord. Vgl. Dr. F. de Haan
Prcangan I. 202; de Jonge De opkomst van hot
Ned. Gezag over Java VI, VII en VIII passim.
COUTO (DIOGO DO). Porlugecsch geschied
schrijver, geboren te Lissabon in 1542, overleden te
Goa in 1010. Vertrok op zijn veertiondo jaar naar
Portugeesch Indië, maakte aldaar verschillende
militairo tochten mede, vestigde zich later to Goa
en werd door Filips II van Spanje, destijds tevens
heerscher over Portugal, aangesteld tot hoofd be
waarder (Guarda Mör) van het toen tegelijkertijd
opgerichte Rijksarchief van hot Gouv. van Indië en
tot officieel Kroniekschrijver. Hij vervolgde hot
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werk „da Asia” van Barros [zie op dien naam] in de
decada’s IV tot en met XII, handelende over de
daden der Portugeezen in Indië (dus ook in wat la
ter N. I. zou zijn) in het tijdvak 1526 tot begin 17o
eeuw, waarvan intusschen de elfde decada in zijn
geheel en de negende voor een gedeelte zijn verlo
ren gegaan. Vgl. Dr. Hoef er Nouvelle biographie
générale Firman Didot; G. P. Rouffaer in Bijdr.
Kon. Inst. 6e Reeks VI (1899) blz. 155—159
COUVADE. Aldus noemt men het „in het/kraanfbed liggen van den man in stede van de vrouw.”
Deze gewoonte, die o. a. in Béarn in Frankrijk be
stond, — van waar ook de naam afkomstig is, —
schijnt ook in den Indischen archipel bestaan te heb
ben. Van de heidensche bevolking opBoeroe toch ver
haalt Schouten (ongev. 1660), dat de vróuw terstond
na de bevalling naar de rivier gaat om met het kind
te baden en dan weder haar gewoon bedrijf ter hand
neemt, maar dat de vader, als kraamheer zich „seer
behagelijk en als siekelijk weet aan te stellen en laat
hem wel mooytjons koesteren.... En ondertusschen
moet de zwakke vrouw aan’t werk, voor desen
kraamheer wat lekkers too te maken”. V. d. Hagt
verhaalt nog in 1850 iets dergelijks van genoem
de bevolking ongeveer met dezelfde woorden als
Schouten, ’t geen het vermoeden doet ontstaan, dat
hij dezen heeft nageschreven; latere onderzoekers
vermelden niets meer van die gewoonte. Engelen
berg vond de couvade in het Bantamsche (monde
linge mcdedeeling). Prof. Wilkcn vermeldt tal van
volkeren van het Polynesische ras, waar de vader
zich vóór, gedurende, of xxa de bevalling van
verscheidene zaken onthouden moet of enkele
handelingen niet mag verrichten. Zoo bij de
bewoners der Oeliasers, de Tagela’s (Philippij
nen), de Oio Ngadjoe (Bornco)ende Niasscrs vóór de
bevalling; de bevolking óp Letti en Kisser, de BahauDajaks, de Dajaks van Sanggau en do Orang benoewa van Malaka na de bevalling; bij de Land-Dajaks van Serawak zoowel vóór als na de bevalling.
Op do Tirnor Laoct-eilanden en bij do stammen van
Bontok (Noord-Lu<;on, Philippijnen) is volgcixs hem
niets daarvan overgebleven dan de gewoonte, dat de
vader het kind dragon en verzorgexx moot en de be
zoeken ontvangt, terwijl do moeder deix gowonen
veldarbeid verricht. Prof.Wilken brengt de Couvade
in verband met den ooi'spronkclijken natuurtoe
stand, waarbij do mensclx in echtcloozc gemeenschap
leefde on het vaderschap geen band ïuet hot kind
deed ontstaan. Door de Couvade manifesteerde dan
de man als vader van het kind. Wilkcn in Bijdr.
t. t. 1. on vlk. Vo Sor. Dl. IV (1889)1)050. Volgens"
anderen berust do couvado op hot animistische denk
beeld, dat men zielskracht aan een ander kan over
doen; zoo do man aan de barende vrouw. De man
doet zulks door de vrouw in vele streken gedurig
aan te blazen,in elk geval bij haar hoofd to gaanzitton. liet af staan van zieles tof verzwakt meer dan
hot baren. Zoo is het dus animistisch logisch, dat de
man meer uitgeput is dan de vrouw, en verpleging
behoeft.
COYETT (FREDERIK JULIUS). Gob. op zee.
Overleden te Batavia 5 Sopt. 1736. Kleinzoon van
don bokonden F. Coyott Gouvoruour van Formosa.
Diende do Compic als ambtenaar in ondei-schoidcne
rangen, o.a. als gecommitteerde over den Inlander
(van 1727—1729) on als gozaghobber van Java’s
N.O.-kust. In 1731 Raad oxtraord. In 1733 sloot hij
als gevolmachtigd gezant der Cie to Kartasoora hot
contract van dat jaar met Pakoeboowono II van
Mataram. Laatstelijk was hij Raad Ordinair. Vgl.
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Dr. F. do Haan. Priangan 135, Mr. J. K. J. de Jonge.
DörtjpïE^msTvT^tr^ed. Gezag over Java deel IX
passim.
CRATOXYLON RACEMOSUM Bh, fam. Guttiferae. Romeng, Ki remeng (soksd.). Hooge boom van
Java; het hout is zeer geschikt voor het maken van
houtskool. Een verwante soort is daarvoor op Celebes algemeen in gebruik.
; ■ CRAWJJIRD (JOHN).-Geb. 13 Aug. 1783, op het
eiland Islay (West-Schotland), als zoon van een
medicus. Hij zelf studeerde ook van 1799 tot 1803
in de medicijnen te Edinburgh, en werd in dat
.jaar als militair geneesheer bij het Britsch-Indisch leger aangesteld, in welke betrekking hij 5
jaar in de N.-westelijke provinciën werkzaam was.
In J80S naar Penang overgeplaatst, legde hij zich
op de studie van het Maleische volk en de Maleische taal toe en werd door Lord Minto uitgekozen
om de expeditie tegen Java mede te maken. Van
1811 tot 1S16 bekleedde Crawfurd verschillende
hooge betrekkingen in het bestuur op Java, met
name als resident van Djokjakarta (14 Nov. 1811
— Sept. 1814, en opnieuw van Jan. 1816 — de
overdracht van bestuur aan het Ned. gezag op 14
Aug. 1816), terwijl hij in 1815 een politieke zen
ding volbracht naar Bali en Celebes. De kennis en
ervaring daarbij verkregen benuttigde hij na terug
keer in zijn land voor het schrijven te Edinburgh
van zijn belangrijke History of the Indian Archipelago, 1820 (3 dln., 8°, met platen); vertaald door
P. de Haan Pz. in het Nederlandsch onder den titel:
De Indische archipel, Haarlem 1823-25 (3 dln., 8°).
Na het voltooien van dezen arbeid ging hij in Mei
1821 terug naar Voor-Ir.dië, cn werd in Septem
ber door den Gouv.-Gen., den markies van Hastings, als afgezant naar Cochin-China en Siam
afgevaardigd; in 1823 volgde hij Thom. Stamford
Raffles als Gouverneur van Singapore, op (na een
korte tusschenperiode in dat jaar van den „resi
dent”, Majoor Farquhar). Na daar 3 jaar werk
zaam geweest te zijn, werd Crawfurd als „Commissioner” van Pegu aangesteld, en tegen het ein
de van 1826 als afgezant door Lord Amlierst naar
Burma gezonden. Na afloop dier zending in
1827 keerde hij naar Engeland terug, waar hij
zich met het opstellen van verscheidene belang
rijke boekwerken, en verder met Öosterschc stu
diën bezighield.
Achtereenvolgens verschenen: in 1828 zijn „Jour
nal of an Embass}’ totheCourtsof Siam and CochinChina” (1 dl. 4°), dan in 1829 zijn „Journal of
an Embassy to the Court of Ava” (1 dl, 4°), waar
van resp. in 1830 cn 1834 een tweede druk, beide
in 2 dln. 8°, verscheen. Toen wendde hij zich we
der tot zijn oude liefde, het Maleisch, en gaf, na
lange voorbereiding, tegelijkertijd in 1852 uit
zijn „Grammar and Dictionary of the Malay language, with a preliminary dlssertation” (2 dln.),
welke „dlssertation” hetzelfde beoogde als wat
Raffles met zijn History van 1817 en hij zelf met
zijn Hlstoiy van J820 (zie vooral dl. II, Book 5)
hadden ingeluid: onderlinge vergelijking der ver
schillende Mal.-Polyn. talen. Zijn rijkste en rijpste
werk, evenzeer lang in voorbereiding, verscheen pas
in 1856: „A descriptive dictionary of the Indian
islands and adjaccntcountries”; de éérste En
cyclopaedie niet alleen van ge
heel Ned.-Indië, maar tevens met
inbegrip van het schiereiland Ma
Jaka,
Achter-Indië en de Fili
p ij n e n. Tot op den dag van heden een werk,

c< Ooh'w-u,*-,
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waarvan men zeer veel nut kan hebben, dank
zij Crawfurd’s groote feitenkennis en scherpzinnigvergelij konden geest.
Als stijfhoofdig Schot, en oud-antagonist (en
concurrent) van Raffles, gaf hij in 1862 (doch ano
niem 1) nog uit: „Suggeslions for the f uture administration of the British Colonies in the Straits of
Malacca”; en overleed, bijna 85 jaar oud, 11 Mei
1868 te South Kensington.
Van dè Engelsclien, die diepen invloed hebben
gehad op onzen Ind. Archipel, volgt, na Rallies,
onmiddelijk Crawfurd in beteekenis. Hij miste de
genialiteit en onstuimige kracht van Raffles, maar
genoot een lang leven vol noesten en vruchtbaren
arbeid, waarvan het grootste gedeelte oorspron
kelijk werk over Indonesië.
G. P. R
CREDIETINSTELLINGEN. De behoefte aan een
in zijne verschillende vertakkingen goed georgani
seerd credict wezen kon zich in Ncderlandsch-Indiö
uit den aard der zaak eerst werkelijk doen gevoelen,
toen de t ijden achter den rug waren, waarin het door
de Oost-Indische Compagnie (1602—1798) gehand
haafde en doordein hare plaats getreden Nederlandsche Regeering ten deele weder opgevatte mono
poliestelsel aan elke gezonde ontwikkeling van don
particulieren ondernemingsgeest op het gebied van
handel, nijverheid en landbouw in den weg stond.
Algcheele uitsluiting van het particuliere element op
dat gebied was zelfs aan de Compagnie niet mogelijk
geweest, en evenmin vermocht het uit het cultuur
stelsel voortgevloeide staats-consignatiesteisel den
particulieren handel, die onder het Engelsche tusschenbestuur en in do eerste jaren na het herstel van
het Nederlandsch gezag eene betrekkelijk niet onbe
langrijke vlucht had genomen, geheel te fnuiken.
Maar het Gouvernement bleef toch de spil, waarom
alles zich bewoog. Tot omstreeks het midden van de
vorige eeuw deed zich in Indiëeen stelsel van staatsalbemoeiing gelden, zeer nabij komende aan het ide
aal, dat sommigen ook met betrekking tot de westorsche samenleving voorden geest staat. Het Gouver
nement was meester van het mecrendeel der prod ne
ten, die Java althans voorden uitvoer naarde Europeesche markten oplevcrde; hot liet die producten
voor zijne rekening door tusschcnkomst van de A'ederlandschc Handelmaatschappij naar Nederland ten
verkoop zenden; voor zoover ter verwerking dier
producten de tusschcnkomst van ondernemers-contractanten noodig was, verstrekte het Gouverm 5ment het hiervoor benoodigde bedrijfskapitaal in den
vorm van soms renlelooze voorschotten en op den
stand van het arbeidsloon oefende het een overwogenden invloed uit door de wijze, waarop het de be
zittere van cultuurcontracten aan wcrkvolk placht
te helpen.
Zoolang die slaat van zaken voortduurde, konden
het steeds van bescheiden omvang blijvend handels
verkeer en de daarmede verband houdende belan
gen zich tevreden stellen met de erediethulp, wolko
de in 1828 opgerichte Javasche Bank aanbood, maar
toen, door het vcldwinnen van milder begrippen en
ook als een gevolg van het in 1845 aangevangen her
stel van het vroeger diep bedorven muntwezen, dat
verkeer gaandeweg in beteekenis toenam, kon do
Javasche Bank alléén niet meer tegemoet komen aan
do ondersteuning, waarop de handel en de landbouwnijverheid in hun gemeenschappelijk belang
aanspraak meenden te mogen maken. De belangen
van beide takken van bedrijf toch waren aanvanke
lijk, en gedurende vele jaren, zoo goed als één; want
de toenmaals op Java gevestigde handolshuizen bc-
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paalden hunne operatiën niet tot het van de hand
.zetten van invoerartikelen en het inkoopen van uitvoerproducten, maar waren voor het meerendeel,
wat de exporthuizen althans betreft, tevens de geld
schieters, de bankiers, die aan de particuliere land
bouwondernemingen het bedrijfskapitaal verschaf
ten ,dat voor den geregelden gang van zaken noodig
was.
Niet alleen evenwel om het kweeken van rente
over de te dier zake verstrekte kapitalen was het den
aldus als geldschieters optredenden handelshuizen
te doen; veeleer stond de bedoeling er bij op den
voorgrond om zich zoodoende de voorkeur te verze
keren op het beschikbaar komend product en zich
ten behoeve van hunne handelsoperatiën daarvan
• meester te maken; — en hoe moeilijk het voor ande. ren was om aan de handelshuizen, die krachtens con
tract met de eigenaars van landbouwondernemingen
de consignatie van het product in handen hadden,
dat product uit de handen te breken, ondervond o.a.
de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij,
toen zij omstreeks 1S55 onder het presidium van den
heer W. Poolman zich een krachtdadig aandeel in
den productenhandel trachtte te verzekeren. Om
een deel van de ten uitvoer beschikbaar komende
suiker en koffie meester te worden, moest zij dikwerf
prijzen aanleggen, buiten alle verhouding tot de ei
genlijke marktwaarde. Op dien voet kon zij natuur
lijk niet blijven voort werken en zoo kwam ook do
Factorij er toe, om door liet sluiten van consignatiecontraden eene min of meer aanzienlijke hoeveel
heid product aan zich to verbinden.
Het ligt voor de hand, dat zij haren werkkring in
die richting slechts kon uitbreiden door billijker
voorwaarden aan te bieden, dan waaraan de land
bouwindustrie bij het sluiten van consignatic-cont rad en met geldschietende handelshuizen tot dus
ver gewend was; en het ligt evenzeer voor de hand
dat het optreden van de Factorij als geldschietster
voor landelijke ondernemingen met leedo oogen
werd aangezien door do firma’s, die zich dientenge
volge een deel van hare relatiën zagen ontvallen.
Tol veel verbittering over en weer gaf de zaak inder
tijd aanleiding, maar de Factorij is op den eenmaal
ingeslagen weg blijven voortgaan, met dien verstan
de evenwel, dat de aard van haar overig gedrijf zich
gaandeweg geheel heeft gewijzigd, in zooverre zij na
melijk reeds sedert vele jaren geen producten meer
voor eigen rekening overneemt of inkoopt, maar alles
ter beschikking stelt van den particulieren uitvoer
handel, door het aan haar verbonden product bij
voorkeur in Indië aan de markt te brengen. In elk
geval is on blijft do Factorij der Nederlandsche Han
delmaatschappij, na de in 1870 ten val gekomen
Oost-Indische Maatschappij van Administratie en
Lijfrente, de eerste crcdietinstelling, die hare kapi
taalkracht ten behoeve van particuliere landbouw
ondernemingen in Indië rechtstreeks heeft beschik
baar gesteld, want de Javascho Bank kon, zooals
trouwens in den aard dor zaak lag, ten deze slechts
indirect behulpzaam wezen door het verleenen van
crediot aan de handelshuizen, welke met die onder
nemingen in betrekking stonden, en hare pogingen
om do particuliere industrie to steunen zag do
Factorij spoedig mot een gunsligon uitslag be
kroond, want omstreeks 1860 stond zij reeds in
bot rekking met 16 suikerfabrieken, 4 koflieondornomingen, 2 tabaks- en 2 cochenillcondernomingon.
De trapsgewijze loslating van het monopoliestel
sel, waarop do in 1857 voor hot eorst in toepassing
gebrachte verkoop op Java van een deel der aan den
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lande geleverde producten eene in hare gevolgen
zeer gewichtige inbreuk maakte *), deed voor het
verkeer in het algemeen behoeften geboren worden,
waaraan voor een deel werd tegemoet gekomen door
de oprichting in datzelfde jaar van de Nederlandsche
Indische Escompto-Maatschappij (zie aldaar), die
zich blijkens haar in de maand Augustus uitge
geven prospectus ton doel stelde om door het in
deposito nemen van kapitalen tegen een vaste
rente, de haar aldus in leen toe te vertrouwen gel
den weder uit te leen en aan handel en nijverheid,
onder waarborg van haar voor datzelfde doel mede
aan te wenden maatschappelijk kapitaal van
ƒ 1 millioen, waarvan aanvankelijk slechts de
helft in 500 volgefourneerde aandeelen van ƒ1000.—
elk werd uitgegeven.
Naast de Javascho Bank als geprivilegieerde cir
culatiebank trad dus de Escompto-Maatschappij als
particuliere depositobank op; maar bij de vlucht
die het particuliere handelsverkeer gaandeweg nam,
bleken beider middelen eerlang onvoldoende om aan
de toenemende eischen van het verkeer het hoofd te
kunnen bieden, hetgeen intusschen anders zou heb
ben kunnen zijn, indien de bepalingen, waaraan de Ja
vascho Bank met betrekking tot do émissie van hare
biljetten gebonden was, hare operatiekracht niet to
taal verlamd hadden. Zie ook BANK(JAVASCHE).
Onder do werking echter van den toenmaligen
staat van zaken ontwikkelde zich van lieverlede een
toestand van spanning op de Indische geldmarkt,
die in 1862 tot een zeer ernstige crisis leidde, over
den aard en de oorzaken waarvan indertijd een zeer
warme strijd gevoerd is.
In een door den gezamenlijken handel van Batavia
bij request van 18 October 1S62 aan den Gouverneur
Generaal aangeboden nota kwam namelijk ook de
bewering voor, dat do heerschende geldschaarschte, die tot zooveel bezorgdheid aanleiding gaf, een
minder ernstig karakter zou hebben gehad, indien
Java in het bezit ware geweest van eene muntinrichting, want, dus luidde de redeneering, „te Singapore
is nagenoeg ieder bedrag aan wissels te plaatsen te
gen betaling van dollars, die herwaarts overgevoerd
en in wettig betaalmiddel hermunt, de circulatie be
vorderen en liet handelskapitaal vermeerderen zou.”
Tegen deze bewering nu werd met nadruk verzet
aangctcokcnd in eene in November 1862 te Batavia
verschenen brochure „Beschouwingen over
den geldsomloop in Nederland schI n d i ë”, die de verdediging ten doel had van de stel
ling, dat de abnormale toestanden van de geldmarkt,
waarover de handel zich bezorgd maakte, met het al
of niet aanwezig zijn op Java van eene muntinrichting niets hoegenaamd hadden te maken, en dat do
vestiging van eene munt op Java voor de Regeering
slechts eene nuttelooze geldverspilling zijn zoude,
terwijl daaruit voor hot algemeen of voor den handel
in hot bijzondor nooit cenig gerief zou kunnen voort
spruiten.
Do voorstanders vanhetdenkbeeld,dateenemuntinrichting op Java onmisbaar was „ook tot instand
houding en gorogoldc werking van een goed munt
wezen” 2), gaven zich echter door do ondervonden
*) In 1857 maakte do Regeer'ng voor hot eerst
gebruik van hare bevoegdheid om in Indië suiker
to verkoopon. Do toen door haar in publieke vei
ling gebraohto hoovcolheid bedroeg 60.000 pikols,
die dooreen voor ƒ 181/* por pikol voor No. IS ver
kocht werden.
a) Het is op grond van dozo overweging, dat
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tegenspraak niet gewonnen. Een scherpe, en soms
heftige polemiek was er het gevolg van, een pole
miek, die niet beperkt bleef tot de pers in Indië,
maar waaraan ook mannen van gezag in Nederland
deel namen. Zoodoende kreeg de quacstie, die de ge
moederen in Indië verdeeld hield, in Nederland meer
dere bekendheid dan anders misschien het geval zou
zijn geweest, en niet onwaarschijnlijk heeft dit er toe
bijgedragen om in Nederland het inzicht te doen
veldwinnen, dat in Indië voor krachtig georgani
seerde crediet-instellingen nog een ruim veld ter be
arbeiding open lag.
Hoe dit zij, in de eerste helft van 1863 kwamen
schier gelijktijdig verschillende plannen tot rijpheid,
die allen in meerdere of mindere mate ten doel had
den om „het kwaad te verhelpen” voortvloeiende
uit „gebrek aan het in Indië voor handel en nijver
heid benoodigde kapitaal”, zooals in herinnering
werd gebracht in het eerste jaarverslag van eene der
uit dien aandrang geboren nieuwe credietinstellingen i).
De eerste in de rij was de Nederland-sch-Indische
Handelsbank te Amsterdam, wier statuten bij Kon.
besluit van 13 Juni lS63~wërdcn goedgekeurd, ter
wijl bij Kon. besluit van 28 Juni de goedkeuring
volgde van de te Rotterdam opgerichte Rotterdamsche Bank en bij KonTbesluit van 27 Juli werd bewil
ligd in do oprichting van de Internalionale Grediet- &
Handelsvereenicjiwj „Rotterdam”, die ook daar ter
plaatse haar hoofdzetel hebben zou. Bij al deze in
stellingen stond het voornemen op den voorgrond
om bij voorkeur in Indië haar arbeidsveld te zoeken
door middel van daar op te richten filiaalkan toren of
agentschappen; maar nog voor zij in dit opzicht
een van allen handelend konden optreden, had
reeds een der in het Oosten opereerende Engclschc
wisselbanken, de Chartered Bank of India, Australia
and China in den loop van 1863 een eigen agent
schap te Batavia gevestigd.
Hiermede werd werkelijk in eene sedert lang ge
voelde behoefte voorzien. Van oudsher had de wis
selhandel in Ncd.-Indië zich gekenmerkt door een
karakter van huiselijkheid, dat aan de handelsbewebereids in Mei 1862, dus vóór het ontstaan van de
crisis, die zich in de laatste maanden van dat jaar
openbaarde, door den Gouv.-Generaal Sloet Van
de Bcele een voorstel van het Opperbestuur was
ingediend om tot de vestiging van eene munt op
Java over te gaan.
1) Verslag van het verhandelde in de algemeene
vergadering van deelhebbers in de Rotterdamsehe
Bank, gehouden op Woensdag 30Maart 1864; bl. 5.
In het van 18 Juni 1863 gedag!eekend prospec
tus van de Nederlandschc Indische Handelsbank
werd er op gewezen, dat „de voorname oorzaak
van de ongunstige verhouding, die tusschen de
productieve vracht, den in- en uitvoerhandel en de
geldclijke hulpbronnen onzer koloniën bestond,
gezocht moest worden in de omstandigheid, dat
het credietstelsel op Java geen gelijken tred had
gehouden met den verbazenden vooruitgang der
productie en de waarde der uitvoerartikelen; dat
de hoeveelheid producten door het Gouvernement
in de kolonie ten verkoop aangeboden in de laat
ste jaren eene belangrijke vermeerdering had on
dergaan; en dat de Ilegeering sedert 1860 terug
hield de voorschotten, vroeger tot een bedrag van
4 k 5 millioen gulden jaarlijks aan de suikerfabrikanten verleend, waardoor dus ook deze som aan
den geldsomloop werd onttrokken”.

ging niet schaadde, zoolang zij binnen betrekkelijk
enge grenzen beperkt bleef, maar waarvan het onge
rief spoedig gevoeld werd, toen door het aan de
markt komen van meer particulier product andere
eischen zich deden gelden. Toen werd de tusschenkomst onmisbaar van instellingen, die, opereerende
op de wijze als dit elders gebruikelijk was, aan den
exporteur de gelegenheid aanboden om de wissels,
die tegen verscheepte producten, of voor andere
doeleinden te trekken waren, van de hand te zetten,
in plaats van zooals vroeger er zelf nemers voor te
moeten zoeken onder de importeurs, die voor groofer of kleiner bedragen remises te maken hadden.
Het vroeger op Java onbekende systeem van credietwissels en documentaire wissels kwam daarbij
als vanzelf in zwang, en de importeurs gewenden er
zich spoedig aan om voor de bedragen, die zij teremitteeren hadden, niet meer ter markt te gaan bij de
exporteurs, wier wissels bij de banken plaatsing von
den, maar om zich te bedienen van het papier, dat
die banken in elk verlangd bedrag verkrijgbaarstel
den door hare eigen afgiften op het buitenland.
Op dien tak van credietoperatiën zijn ook de in
Nederland nieuw opgerichte instellingen zich van
den aanvang af gaan toeleggen; maar het blijft te
betreuren, dat zij daarbij ontrouw zijn geworden aan
het beginsel, dat bij de in de omliggende koloniën
opereerende Engclschc wisselbanken en met name
ook bij het te Batavia gevestigde agentschap van do
Chartered Bank of India, Australia und China,
steeds werd gehandhaafd, om het zoogenaamde „pig
on pork and pork on pig” papier, het papier door het
agentschap in Indië afgegeven op het eigen hoofdkantoor in Europa, papier derhalve dat door het
accept van het betrokken kantoor geen meerdere
waarde krijg!, streng te weren. Ware in dit opzicht
van den beginne af hot goede voorbeeld van do Engelsche zusterinstellingen gevolgd, dan zou later veel
onheil voorkomen zijn; maar men meende niet te
mogen onderdoen voor de Nedcrlandschc Handel
maatschappij, die zich van oudsher rechtstreeks
door hare Factorij in Indië liet betrekken, en ook do
omstandigheid, dat het Gouvernement van wissel
trekking op langen termijn als eredietmiddel gebruik
maakte, sterkte èn de Handelsbank, èn de Rotterdamsche Bank, èn de Internationale in hare opvat
ting, dat zij zonder bezwaar met haar wisselbedrijf
denzelfden weg konden inslaan.
Intusschen bleef de wisselhandel voor hel meeren deel der nieuw opgcrichtc credietinslellingcn, die al
len in de eerste helft van 1864 hare opcratiën op Java
aanvingen ‘) min of meer bijzaak. Alleen de Rotterdamsche Bank scheen zich aanvankelijk, zoo niet uit
sluitend dan toch bij voorkeur, met eigenlijke bankierszaken te zullen bezighouden, een gedragslijn,
’) De N. I. Handelsbank werd van den aan
vang af op Java vertegenwoordigd door een eigen
hoofdagenlschaj), op 15 Maart van dat jaar geo
pend, waarbij elke inmenging van reeds bestaande
handelshuizen was uitgesloten. De Rotterdamsehe
Bank daarentegen droeg de behartiging van hare
belangen op aan een Hoofdagentschap onder di
rectie van de firma Dümmler & Co. te Batavia en
een haar ter zijde staanden mede-dirccteur, ter
wijl de Internalionale voor hare vertegenwoordi
ging de keuze vestigde op de deelgcnoolen van de
te Semarang gevestigde firma Van Maancn & Co.,
die te dier gelegenheid in liquidatie trad, en wier
zaken van dat oogenblik af voor rekening der
Internationale werden voortgezet.
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waarvan intusschen reeds spoedig werd afgeweken.
Bij de Handelsbank stond van den aanvang af het
verstrekken van voorschotten aan cultuurondememingen tegen consignatie van het product op den
voorgrond. De Internationale verstrekte niet alleen
zulke voorschotten, doch zij exploiteerde ook zelf
dergelijke cultuurondernemingen, speciaal tabaks
ondernemingen en bovendien stelde zij zich nog
meer bepaald ten doel het drijven van handel zoo
wel in invoerartikelen, vooral manufacturen, als in
producten, op welk gebied zij een niet te minachten
mededingster voor den particulieren handel werd.
Ook op scheepvaartgebied liet zij zich weldra niet
onbetuigd.
Op het eenmaal door haar ingenomen terrein ble
ven de nieuwe credietinstellingen met min of meer
afwisselend geluk werkzaam; maar van de betaling
van leergeld bleven zij geen van allen verschoond,
zooals blijkt uit de geldelijke uitkomsten harer operatien gedurende do eerste tien jaren van haar be
staan (zie de overzichtstaten aan het einde der arti
kelen HANDELSBANK (NED.-IND ) en INTER
NATIONALE CREDIET- EN HANDELSVEREENIGING „ROTTERDAM”), waarbij in het oog
moet worden gehouden, dat die uitkomsten wel
hoofd zakelijk, maar toch niet geheel het gevolg zijn
van operatiën in Indië, want zij omvatten ook de
winsten en verliezen op de operatiën van de respec
tieve hoofdkatiloren in Nederland.
De geleden verliezen op de in Indië aangeknoopte
relaliën deden het hoofdbestuurder Rotterdamsche
Bank reeds in den loop van 1870 het besluit nemen
„om de noodigc maatregelen voor te bereiden ten
einde de in landelijke en industriecle ondernemingen
op .Java vast gelegde gelden weder voor de zaken der
Bank beschikbaar te maken”: liet daarbij betreu
rende, zooals in het verslag over genoemd jaar, bl. 7,
verklaard werd, „dat de gelden der Bank ooit voor
transactiën als die, waarop de verliezen betrekking
hadden, gebezigd waren”. Een lijd lang, bleef hot
nog een punt van beraad uitmaken, of de zaken door
eene reorganisatie van het Hoofdagentschap te Ba
tavia op een boteren voet zouden kunnen gebracht
worden; maar toen gaandeweg bleek, dat bij do
voorgeschreven liquidatie der op cultuurgebied aangeknoople relaliën de cenc teleurstelling op do an
dere volgde, aarzelde do Directie niet langer om aan
de deelhebbers de delinitiovo opheffing van hot
hoofd agentschap voor te stellen, waarloo in hunne
algemeeno vergadering van 8 Mei 1872 dan ook be
sloten werd. Het lag daarbij echter niet in do bedoe
ling, om zich geheel aan de Indischo zaken te ont
trekken. „Toon wij”, dus leest men in het verslag
der Directie over 1872, „mot het oog op de eischon,
die aan do Rotlerdamseho Bank in verschillende
richting werden gesteld, moesten kiezen, of het
zwaartepunt onzer operatiën in Indië of in Europa
liggen moest en wij meenden tot hot laatste te moe
ten besluiten, hebben wij toch nooit uit het oog ver
loren, dat wij onze taak slechts gedeeltelijk zouden
vervullen, wanneer wij ons niet handhaafden als be
middelaar van den handel tussehen Nederland on
zijne koloniën en nuar onze beste krachten er toe bij droegen om dien te bevorderen”, welk doel „wij gcJooven, voldoende daardoor bereikt te hebbon, dat
wij met de Charlered Bank of India, Austrulia and
China eene overeenkomst hebben aangegaan, welko
ons na geheelc opheffing van ons hoofdagentschap in
staat zal stellen aan onze vrienden dezelfde handelsfacilitoitcn in Indië to verschaffen, als toen wij daar
zelf waren gevestigd”.
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Die faciliteiten golden uit den aard der zaak alleen
de met het handelsbedrijf samenhangende wissel
transactiën, waarmede de Chartered Bank zich zoo
goed als uitsluitend bezighield, even als de Chartered
Mercantile Bank of India, London and China, die aan
hare in Britsch-Indië, the Straits, China en Japan
gevestigde agentschappen ook een eigen kantoor te
Batavia toevoegde, dat in den loop van 1872 geopend
werd. *)
Terwijlalzoodo Rotterdamsche Bank in Indië van
het tooneel verdween, slaagde de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „.Rotterdam” (zie op dien
naam) er in om, zij het ook met opoffering van de
helft van haar maatschappelijk kapitaal, dat in
1870 van het oorspronkelijk cijfer van ƒ 2.500.000
op / 1.250.000 werd teruggebracht, zich staande te
houden en hare relatiën gaandeweg uit te breiden
en dit laatste was in niet mindere mate het geval
met de N. I. Handelsbank. Zie HANDELSBANK
(NED. IND.)
De voorspoed, waarin de Handelsbank zich toen
maals mocht verheugen, is ongetwijfeld de naaste
aanleiding geweest tot do oprichting van de Kolonia
le Bank, waartoe in Januari 1881 te Amsterdam het
plan gevormd werd. Volgens het toen uitgegeven
prospectus waren „sedert 1863 hier te lande geen
grootc maatschappijen tot stand gekomen, die het
hoofddoel hebbon hare kapitalen voor den landbouw
en de nijverheid op Java beschikbaar te stellen”, en
daar nu de ervaring geleerd had, dat aan „de vele
aanvragen om geldelijke medewerking” ten behoeve
van landbouwondernemers in Indië „niet kon wor
den voldaan”, terwijl „de suikercultuur weldra
groote kapitalen noodig zal hebben, zoodra over wei
nige jaren de tusschenkomst der regeering bij den
aanplant geheel ophoudt,” achtten de ontwerpers
het oogenblik gekomen om door de oprichting van
eene nieuw’e credietinstelling „aan de Nederlandsche
koloniën die middelen te verzekeren, welke deze be
hoeven om do steeds toenemende productie te be
stendigen en te vergrooten”.
Aan den gewcnschten bijval van den kant van het
jmbliek ontbrak het niet, want bij de inschrijving op
de eerst o serie van het kapitaal der Koloniale Bank
ad ƒ 5 millioen werd dat bedrag ruim voltcekend,
zoodat slechts 75 percent aan de inschrijvers kon
worden gegund.
Maar aan do schoono verwachtingen, waarmede
men zich bij de oprichting dezer nieuwe cultuurbank
meende to mogen vleien, werd door den loop der
omstandigheden reeds spoedig de bodem ingeslagen.
Terwijl toch hot dividend van ll|3 percent over het
eerste boekjaar op 5 percent over het tweede boek
jaar had kunnen bepaald worden, kon over het derde
boekjaar niet slechts in het geheel geen dividend
worden uitgekeerd, maar geraakto do Koloniale
Bank eerlang in hoogst ernstige mooilijkheden onder
den invloed van de crisis, die in de laatsto helft van
het jaar 1884 losbrak, en die ook het bestaan van
andoro instellingen een oogenblik in wezenlijk gevaar
bracht. Schier van den aan vang af was hot jaar 1884
een jaar van aanhoudendo spanning in do Indische
handels wereld, die ten slotte tot verwikkelingen
leiddo, waardoor het samengesteld organisme van
verkeer en crcdiet een tijdlang in nijpend gevaar
werd gebracht.
Reeds in do laatsto maanden van 1883 deed do
toon ingetreden daling van de producten-prijzen, en
‘) Deze Bank werd in 1892 overgenomen door
do Mercantile Bank of India Ld.
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wijze van werken van de in Indië opereeronde
met name van de suiker, het hoofdproduct van
credietinstellingen, wier belangen zoo nauw met
Java’s particulieren uitvoerhandel, den verderen
die van de landbouwnijverheid in het algemeen en
loop van zaken met zekere bezorgdheid te gemoet
van de suikerindustrie in hot bijzonder waren
zien. Het kon niet anders of schromelijke verliezen
stonden het deel te worden van de koopors van sui saamgeweven, ligt voor de hand, maar toch zouden
de gevolgen voor haar en anderen niet zóó ernstig
ker uit den oogst van 1883, waarvoor op levering
zijn geworden, indien zij niet in de voorafgegane
prijzen betaald waren, die, vei'band houdende met
de aanvankelijk gekoesterde verwachtingen om jaren door den drang der omstandigheden er toe
trent een min of meer belangrijk deficit in de suiker gebracht en dikwerf er toe gedwongen waren ge
weest, om een grooter deel van hare eigene mid
productie, zoo in Europa zelf als in de koloniën,
delen in hypothecaire en andere voorschotten op
ten slotte buiten alle verhouding stonden tot de telangen termijn te immobilisecren,- dan in verband
rugloopende waarde van het artikel op de Europcemet de eensklaps zoo gewijzigde tijdsomstandig
sche markten, en nog was dan ook de tweede maand
heden gewenscht kon zijn.
van het nieuwe ingetreden jaar 1884 niet ten einde,
Hierin vooral ligt de naaste oorzaak van de ern
of reeds hadden twee van Java’s oudste en voor
stige moeilijkheden, waarmede zij in steeds toene
naamste exportbuizen, tengevolge van de op hunne
suikerinkoopen geleden verhezen, zich genoodzaakt
mende mate te kampen kregen.
gezien hunne betalingen te staken en hunne zaken
Een te groot bedrag van het kapitaal, dat vlot
tend had moeten blijven, was in verschillende
in handen van crediteuren over te geven.
Het hierdoor opgewekte wantrouwen vond gaan
richtingen vastgelegd, en welke gevaren hieruit
op een gegeven oogenblik konden geboren worden,
deweg nieuw voedsel in de steeds verder terug
kopende suikerprijzen. Alle omzet werd er door
had de in Mei 1884 voorgevallen stagnatie van de
„Oriental Bank Corporation”, voor nog weinige
verlamd, en eerlang begon het product uit den
jaren een van de meest gevierde en best geaccre
nieuwen oogst binnen te komen, zonder dat daar
van iets op levering had kunnen verkocht wor diteerde wisselbanken in de naburige Engelsche
bezittingen, duidelijk gemaakt. Ofschoon de operaden. Wel kwamen van de eerst afgevoerde suiker
tiën van deze bankinstelling in Nederlandseh-Indië
enkele afdoeningen tot stand op de basis van
/ 11, later van ƒ 10 en eindelijk van ƒ 2l/2 a ƒ 9
nooit van veel beteekenis waren, stond haar naam
per pikol voor no. 14; maar die afdoeningen be op Java jaren achtereen even goed bekend als die
paalden zich tot slechts enkele betrekkelijk weinig
van de Bank van Engeland zelf, en het kon niet
beduidende partijen, en uit gebrek aan gegadigden
anders, of de val van de „Oriental” moest een inaan den eenen kant, en uit onwil van de zijde van
druk teweegbrengen uitermate schadelijk voor het
fabrikanten om genoegen te nemen met de steeds
crediet, tot dusverre door instellingen als de Neder
lager loopende biedingen, stonden de zaken weldra
land seh-Indiseho Handelsbank, de Koloniale Bank
geheel stil. Eene verzending naar Europa voor eigen
enz. steeds onverzwakt genoten.
rekening van fabrikanten bleef de eenige uitweg om
Waar een wissel- en cultuurbank als de „Orien
hun product te kunnen te gelde maken, en deze
tal”, die over een gestort kapitaal van / J.8 millioen
beschikte en nog een gelijk bedrag van hare deel
omstandigheid vermeerdex-de in niet geringe mate
hebbers kon opvorderen, ten gevolge van verliezen
de moeilijkheden, die niet alleen voor do fabrikan
ten zelven, maar in nog meerdere mate voor hunne
met landelijke ondernemingen in Coylon en Mauri
geldschieters uit de zoo geduchte waardeverminde tius geleden, was bezweken, moest het crediet van
ring van het artikel voortvloeiden.
de op Java opereeronde bankinstclingen, nauw be
Tegenover de prijzen, waai'toe de suikeroogsten
trokken als zij waren bij zoovele suikeronderne
van de vorige jaren op Java steeds grif waren
mingen, noodwendig op de spraak komen, en zulks
te plaatsen geweest, bedroeg die waardevermin juist op een oogenblik, dat voor hare geregelde wer
dering in doorslag minstens / 5 per pikol, en over
king een ongestoord gebruik van liet crediet op
de p. m. 5V2 millioen pikols suiker, die uit den
denzelfden voet van vroeger een onafwijsbare eisch
oogst van 1884 voor den uitvoer beschikbaar kwawerd. Het partijtrekken van haar wisselerediet,door
men , deed dit prijsverschil dus een geldswaardig
middel van wissels van de agentschappen op Java,
bedrag van / 25 a / 30 millioen minder terugvloeien
op zes maanden na dato getrokken op de hoofdkan
in handen van de geldkantoren en de credietin
toren in Nederland, om tegen verval te worden ge
stellingen, met wier geldelijken steun de suiker dekt door remises in wissels van anderen of in pro
industrie op Java toenmaals bijna zonder uitzon ducten, had hierbij steeds op den voorgrond ge
dering weid gedreven.
staan; doch reeds spoedig liet het zich aanzien dat
Maar de toestand werd nog aanmerkelijk verergerd
op dit middel tot fondsmaking op den duur niet
door de onmogelijkheid om zelfs tot den verlaagden
meer te rekenen viel, terwijl het ook onmogelijk
pi’ijs plaatselijk te kunnen verkoopen en door de
bleek op hypotheek of op andere wijze belegde
hiei-uit voortvloeiende noodzakelijkheid om de
gelden binnen korten tijd weer liquide te maken.
suikers, naarmate zij voor den afscheep gereed
Deze omstandigheden brachten orde Nederlandsehkwamen, ten verkoop naar Eui-opa te consignceren.
Indisclie Handelsbank toe, om in September eene
Wel kon krachtens de ter zake geopende Euxepeepoging te wagen ter versterking van haar eigen
sehe bankierscredieten in den regel tegen het ge
middelen, door het aan de markt bx-engen van de
consigneerde product worden getrokken, maar
tweede nog ongeplaatste helft van de in Juni 1881
slechts voor een gedeelte van de faetuurswaardc,
door hare deelhebbers geautoriseerde vierpercentsniet meer dan 75 of hoogstens 80 pet., en zoodoen
obligatieleening van ƒ 6 millioen, eene poging wel
de kwam een bedrag van nog ruim / 10 millioen
ke echter mislukte, want van de aangeboden
meer aan de beschikking van geldschieters te ont
/ 2.954.000 tegen een koers van uitgifte van 94Va
vallen, dan bij een plaatselijken verkoop het geval
pet vond ternauwernood een bedrag van ƒ 500.000
zou zijn geweest.
nemers. Het bekend worden van dezen uitslag oefen
Dat dit stoornis, en grooto stoornis, biengen
de zoowel in Indië als op do Nedcrlandsclie geld
moest in den.gewonen loop van zaken en in do
markt een allerongunstigste!! invloed uit en van dat
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«ogenblik af begon het wantrouwen in de stabili
teit van do Ncderlandsch-Indische Handelsbank
•en van hare zusterinstelling, de Koloniale Bank,
verhoudingen aan te nemen, die inderdaad veront
rustend werden. Aan het plaatsen van wissels op het
hoofdkantoor te Amsterdam viel voor de agent
schappen op Java weldra in het geheel niet meer te
denken en terwijl men zoodoende aan den eenen
kant verstoken bleef van de middelen, die voor den
geregelden gang der zaken zoo dringend noodig wa
ren, had men aan den anderen kant het hoofd te
bieden aan de opvorderingen van in deposito gege
ven gelden, welke juist thans minder dan ooit kon
den gemist worden. Het wantrouwen, door het mis
lukken van de obligatieleening van de Handelsbank
teweeggebracht, strekte zich ook schier op hetzelf
de oogenblik tot de Koloniale Bank uit. Beider aandeelen liepen op de Amstcrdamsche beurs bijna da
gelijks in waarde achteruit : en voor beiden werd
de toestand feitelijk onhoudbaar, toen in het begin
van November andermaal één van de sedert vele
jaren op Java gevestigde handelshuizen onder den
druk der omstandigheden bezweek en het bekend
werd dat de Handelsbank voor een zeer belang
rijk bedrag bij deze déconfiture was betrokken.
Reeds weinige dagen na deze gebeurtenis, welke
hel wantrouwen ten top voerde en vooral in do
kringen buiten den handel tot allerlei geruchten
omtrent andere handelshuizen en geldkantoren
aanleiding gaf, zag het bestuur van de Koloniale
Bank zich in de treurige noodzakelijkheid gebracht
om surséance van betaling aan te vragen en onder
den indruk van die noodlottige gebeurtenis scheen
ook mot betrekking tot de Handelsbank het ergste
nabij. Maar vóór men nog den tijd had gehad zich
in hun vollen omvang rekenschap te geven van do
heilloozo gevolgen, die voor het algemeen verkeer
uit cene staking van betaling van de Handelsbank
noodwendig zouden zijn voortgevloeid, werd dio
ramp gelukkiger wijze afgewond door hot slagen
van een op het juiste oogenblik tot stand gebracht
plan van een zestal invloedrijke mannen op de Amsterdamscho beurs, in hoofdzaak hierop nederkomende, dat onder den naam van „NederlandschIndische Landbouw Maatschappij”
een nieuwe
vennootschap zou worden opgeriebt met een aandeelenkapitaal van / 9.000.000, dat geheel hot
eigendom zou zijn van de Ncderlandscho-Indischo
Handelsbank, tegen inbreng harerzijds in do
nieuwe Maatschappij van haar uandcel in en hare
uitstaande vorderingen op diverse cultuurondcrnemingen in Indië tot een bedrag van ƒ 12.800.000.
Onder waarborg voorts van haar aandeelenkapi
taal zou do nieuwe vennootschap cene leening
van / 9.000.000, rentende vijf percent, aangaan met
een uandcel in de jaarlijksche winst der vennoot
schap en toen do ter zake uitgcschrovcn leening,
dank zij de onbekrompen medewerking, welke van
alle kanten werd ondervonden, binnen eonige dagen
was volleekend, kon de toestand grootendcels als
gered beschouwd worden, want de Handelsbank
werd er door in staat gesteld om in Nederland
eer te blijven doen aan hare Joopende wissel-obligo’s
on andere engagementen on in Indië voort te gaan
met het verstrekken van werkkapitaal ton be
hoeve van de met haar in vorbinding staande cultuu rond ern om in gen.
Voor den verderen loop dor zaken was het ge
lukken van de leening dor nieuwe Landbouw-Maatsehappij beslissond. Ware do uitslag een andoro ge
weest en had dientengevolge ook de Handelsbank
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niet kunnen staande blijven, voorzeker zouden de
pogingen om de Koloniale Bank weder op de been
te brengen ontvruchtbaar zijn gebleven en zou het
ten slotte ook onmogelijk zijn geweest, om eene be
vredigende schikking tot stand te brengen ten be
hoeve van de firma Dorrepaal <& Go. te Semarang,
die voor het gaande houden harer zaken, waarme
de het voortbestaan van een honderttal verschil
lende cultuurondernemingen in Midden-Java, en
meer bijzonder in de Vorstenlanden, gemoeid was,
insgelijks eene aanzienlijke vermeerdering van eigen
middelen bleek noodig te hebben, nu haar door den
loop der omstandigheden het gebruik ontviel van
de credietmiddelen, waarop zij vooral in de laatste
jaren steeds gesteund had. Het bewustzijn, dat
door de getroffen maatregelen het behoud van de
Handelsbank verzekerd was, leidde tot eene heil
zame ontspanning, die het vertrouwen weer lang
zamerhand deed herleven, en toen, nog vóór het
jaar 1884 ten einde liep, ook do zekerheid was ver
kregen dat de Koloniale Bank door de toevloeiing
van nieuw kapitaal in staat was gesteld hare be
talingen te hervatten en de zaken voort te zetten,
en dat door overgang van de firma Dorrepaal & Co
in eene naamlooze vennootschap, onder den naam
van „Dorrcpaalsche Bank der Vorstenlanden”, ook
met haar bedrijf, waarvan zooveler bestaan afhan
kelijk was, ongestoord kon worden voortgegaan,
toen kon men zich gelukkig rekenen, voorshands
althans ontsnapt te zijn aan een gevaar, dat als
con dreigend en onheilspellend onweder niet alleen
den handel en de nijverheid, maar het geheele
maatschappelijke verkeer van Indië een tijdlang
boven het hoofd heeft gehangen. Immers wanneer
het tot eene uitbarsting ware gekomen, zouden
onvermijdelijk voor ettelijke millioenen aan onbe
taalde wissels, door de agentschappen van de Han
delsbank en de Koloniale Bank op haro hoofdkan
toren in Nederland afgegevon met protest zijn
teruggezonden, om rembours te erlangen van de
nemers, voor het mecrendeel importhuizen, waar
van vele ónmogelijk de middelen beschikbaar kon
den hebben om aan eene dergelijke onverwachte
verplichting hot hoofd to bieden. Zoodoende zouden
meerdere firma’s onvermijdelijk in den val van bei
de bankinstellingen zijn mcdegesleept, en bij het
nauwe verband dat tusschen de verschillende handolshuizen onderling en den in Indië gevestigden
twccdehandshandcl bestaat, had die val licht het
begin kunnen worden van eene algcmeeno catastrophe, waardoor ook anderon, die zelf niet recht
streeks bij dio instellingen waren betrokken, hadden
kunnen to grondo gaan.
Maar hierbij waro hot niet gebleven 1 Ook het
bestaan van tal van landbouw- en nijverheidsondernomingen zou in do hartader zijn aangetast,
want do val der crcdiet instellingen, met wier behulp
zij werkten, zou voor nagenoeg allen tot een onmiddolijkcn stilstand van bedrijf hobben moeten
leiden, een stilstand die voor het meerendcel zeker
met volslagen ondergang zou hebbon gelijk gestaan.
Een on ander had ton slotte ccno maatschappelijko ontbinding kunnen na zich sloepen, waaruit
voor den staat zolven do grootste politieke on financicole mooilijkheden zouden hebben kunnen
voortspruiten; maar tor elfder ure is, gelijk boven
word uiteengezet, hot dreigend gevaar gelukkig afge
wend, dank zij do doeltreffende maatregelen in Ne
derland genomen om don opgestoken storm to bezweron, toen het bleek dat in Indië zelf de middelen
ontbraken om op afdoende wijze hulp te kunnon
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verleen en, en dank ook vooral aan den tijdelijken
steun, dien de in gevaar verkeerendc crediet instel
lingen bij de Javasche Bank vonden. Zie art.
BANK (JAVASCHE)
Do crisis van 1884 gaf aan de banken menige
heilzame les. Zij werden veel voorzichtiger; zij ver
minderden geleidelijk hun groote directe belangen
in verschillende cultuurondememingen met de
daaraan verbonden risico’s; zij versterkten hunne
positie door flinke reserves en afschrijvingen, ten
einde bij terugkeer van nieuwe moeilijkheden daar
tegen behoorlijk gewapend te zijn. De algemeene
financieele positie werd daardoor belangrijk ge
consolideerd.
De naweeën der doorworstelde crisis deden zich
intusschen nog herhaaldelijk gevoelen. Zoo ont
stonden door de in Januari 1886 voorgevallen stag
natie van de hier te lande gevestigde commandidaire vennootschap Lens & Bergsma ernstige moei
lijkheden voor de Soerabaiasche Bank en Handelsvereeniging De Rijk, Groskamp <£-• Co., die in 1882 te
Soerabaja was opgericht, ter overneming en voort
zetting van de zaken der firma A. W. De Rijk & Co.,
en wier arbeidsveld hoofdzakelijk bestond in het
exploiteeren van cultuurondememingen voor eigen
rekening, en het verschaffen van werkkapitaal ten
behoeve van ondernemingen, aan derden toebehoorende. Door den val van het huis Lens & Bergs
ma zag de nog jeugdige Socrabajasche credietinst elling niet alleen „haar eigen bestaan maar ook
dat van vele aan haar verbonden bloeiende onder
nemingen bedreigd”; maar door cene schikking met
hare crediteuren, die, voor zooverre zij houders
waren van wissels door de Vereeniging op de firma
Lens & Bergsma afgegeven, genoegen namen met
eene omzetting hunner vorderingen in obligatiën
eener tegen pari uit te geven 5 percents obligatie
lening van ƒ 1 millioen, kon zij „aan al hare ver
plichtingen voldoen” en „daardoor het voort
bestaan in de toekomst der vennootschap verzekerd
achten”. (Verslag over boekjaar 1885, hl. 7). In
den loop van 1886 werd de zetel der Vereeniging
overgebracht van Soerabaja naar Amsterdam,
wijl de ondervinding geleerd had, dat de gewijzig
de omstandigheden die verplaatsing raadzaam
maakten, en sedert breidden hare operatiën zich
geleidelijk uit, totdat met ingang van 1 Januari
1892 de commanditaire vennootschap werd ont
bonden en hare zaken en rclatiën werden overge
nomen door de zich als naamlooze vennootschap
geconstitueerd hebbende Soerabaiasche Bank en IJandelsvereeniging, wier statuten bij besluit van 27
September 1892 de Koninklijke bewilliging erlang
den. Haar bestaan was echter niet van langen duur,
want reeds weinige jaren later ging deze instelling
failliet.
De uit de crisis van 1884 geboren Dorrepaalsche
Bank der Voi sten landen, opgericht bij acte van 10
December 1884 met een maatschappelijk kapitaal
van / 8.000.000 bad slechts een zeer kortstondig be
staan, want reeds in 1888 lostte zij zich op in
Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden (maatschap
pelijk kapitaal ƒ 10.265.000, bestaande voor
ƒ 2.000.000 uit preferente, en voor ƒ 8.265.000 uit
gewone aandeelen), die als cultuurbank hare werk
zaamheden ook buiten het gebied der beide Vor
stenlanden Soerakarta en Djokjakarta is gaan uit
breiden door het sluiten vaD consignafiecontracten
met verschillende landbouwondernemingen, bij
voorkeur suikerfabrieken. Haar boofdzetel werd
terzelfder tijd naar Amsterdam overgebracht.

Dc N.-I. Handelsbank daarentegen, wier maat
schappelijk kapitaal bij de tot stand gekomen re
organisatie van ƒ 12.000.000 op ƒ 7.200.000 werd
teruggebracht, heeft zich van laatstbedoeld arbeids
veld zoo goed als geheel teruggetrokken, sedert
hare rclatiën met landelijke ondernemingen op den
boven omschreven voet grootendeels door dc Nederlandsche-Indische Landbouw-Maatschappij zijn
overgenomen, en deze te midden der crisis van
1884 nieuw opgetreden instelling heeft zich van den
aan vang af meer toegelegd op het verkrijgen van
goede resultaten van de overgenomen relaties, dan
op bet aanknoopen van nieuwe.
Een gelijksoortige gedragslijn is in hoofdzaak
ook gevolgd door de Internationale Crediet- en *
Handelsvereeniging Rotterdam, die aan de crisis
van 1884 met beter gevolg het hoofd heeft weten
te bieden dan de N.-I. Handelsbank en de Kolo
niale Bank, want haar maatschappelijk kapitaal
van ƒ 5.000.000 bleef ongedeerd, en eene in Dec.
1884 ter versterking van hare eigene middelen uit
gegeven 6-percents obligatie leening van ƒ 2.500.000
(die in 1889, in eene 4I/2-percents leening werd ge
converteerd en sedert geheel is af betaald) vond
zonder bezwaar plaatsing, Evenzeer vond zonder
bezwaar plaatsing de 4-percents obligatic-lecning
van ƒ 1.500.000 in Mei 1885 uitgegeven door dc bij
acte van 23 December 1878 opgerichte „Handel.svereeniging Amsterdam". Bij deze Handelsvereeni
ging stond oorspronkelijk het drijven van handel
in het algemeen, zoowel voor eigen rekening als
in commissie op den voorgrond, hoewel zij tevens
als eigenlijke cultuurbank optrad.
Van al deze' instellingen zien wij daarna een
gestadige toename van het bedrijf, gepaard gaando
aan een geleidelijke vermeerdering van hun kapi
taal en zulks als een gevolg van den voordurenden
en toenemenden bloei, waarin de meeste grooto
Europcescho cultures op Java zich gedurende een
langen reeks van jaren in steeds toenemende mato
hebben mogen verheugen. Wel waren er jaren van
geringeren voorspoed, wel hadden hcrhaaldclijk be
langrijke schommelingen plaats in dc prijzen der
voornaamste producten van Java’s vruchtbaren
bodem, wel waren er zelfs oogenblikken dat do
suikerindustrie en de koffiecultuur door lage prijzen
van die voortbrengselen zeer ernstig werden be
dreigd, doch volgende jaren maakten de geleden
verhezen weer ruimschoots goed en over het
algemeen kunnen de genoemde ir.stellingen, evenals
de groote meerderheid der Indische Cultuur
maatschappijen op een lange reeks van voorspoe
dige jaren wijzen. Zoo bedraagt het kapitaal van
de Internationale Crediet en Handelsvereeniging
„Rotterdam” thans na diverse emissies reeds / 83/4
millioen, waarnevens / l'/4 millioen in portefeuille
en dat van de Handelsvereeniging Amsterdam,
die inmiddels in 1910 haar import- en exportzaken
geheel opgaf en louter cultuurbank werd, / 15 mil
lioen, waarvan uitgegeven / J2>/2 millioen. Do
Ned- Ind. Handelsbank zag haar kapitaal toe
nemen tot ƒ 1772 millioen, waarnevens / 1272 millioen onuitgegeven aandeelen, de Koloniale Bank
tot /II millioen, waarnevens / 4 millioen onuit
gegeven aandeelen.
Al de op dit oogenblik in N.-I. opereerende credietinstellingen, voor zoover zij zich niet uitslui
tend met eigenlijke bankzaken onledig houden,
zooals dit het geval is met de Javasche Bank, do
.e'derlandsch^-Indische Escompto Maatschappij, de
m 1913 opgerichte Uniobank voor Nederland en
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Koloniën (zie aldaar), de N. I. Handelsbank sedert
1884 en de agentschappen van de Chartered Bank of
India, Australia and China, en van de Hongkong
and Shanghai Banking Corporation x), hebben dus
een min of meer gemengd karakter, dat o.a. bij de
operatiën van de Factory der Nederlandsche Handel-Maatschappij zich zeer sterk doet gelden, want
terwijl zij het gewone bankbedrijf in ruimen zin
uitoefent door hare kapitalen aan te wenden voor
disconteeringen, beleeningen, wisseloperatiën enz.,
neemt zij tevens in de rij der cultuurbankon een
van de voornaamste plaatsen in. Onder de overige
credietinstellingen zijn er, die insgelijks in meer
dere of mindere mate van bankierszaken werk ma
J) De te Hongkong gevestigde Hongkong and
Shanghai Banking Corporation opende in 1884 een
eigen agentschap te Batavia, dat tot heden in
stand bleef, maar daarentegen is het agentschap
van de Chartered Mercantile Bank of India, Lon
den and China bij de in 1892 plaats gehad heb
bende reorganisatie dezer instelling en hare
herschepping in de Mercantile Bank of India Li
mited opgeheven en droeg deze laatste de be
hartiging van hare belangen op aan de fiima Maclaine Watson & Co. te Batavia, die sedert als haar
agent is blijven fungeeren.

ken en andere weder, die ook voor eigen rekening
dan wel voor rekening van derden goederenhan
del drijven, maar in tegenstelling met de zoo even
genoemde instellingen, van wier werkkring elke
rechtstrceksche aanraking met landelijke en industrieele ondernemingen is uitgesloten, is het zwaarte
punt van de operatiën der overige credietinstel
lingen juist in die aanraking gelegen, en kunnen
zij dns worden gerangsohikt onder de eigenlijke
cultuurbanken.
Voor de geldelijke resultaten van de in N.-I.
opereerende credietinstellingen wordt verwezen
naar de afzonderlijke artikelen BANK (JAVASCHE), HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDER
LANDSCHE), ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ (N.I.) HANDELSBANK (N.-I.), INTERNATIONA
LE CREDIET- EN HANDELSVEREENIGING
„ROTTERDAM” en HANDELSVEREENIGING
AMSTERDAM, en voor de geldelijke resultaten
van do Cultuur-maatschappij der Vorstenlanden
en de Koloniale Bank naar de hieronder geplaatste staten.
Voorwat aangaat do aan de Inlandschc bevol
king te verleenen crediethulp zie men VOLKSCRED1 ETWEZEN,
PANDHUIS DIENST en
SPAARBANKEN.

CULTUUR-MAATSCHAPPIJ DER VORSTENLANDEN.
Suikerondernemingen:
in Eigendom 4
in Relatie
16

Koffieondernemingen:

Tabakondernemingen:

in relatie 3

Theeondernemingen:
in Eigendom 1

in relatie 1

Maatschappelijk Kapitaal sedert 1S88 onveranderd: Preferente aandeelen ƒ 2.000.000.—
Gewone aandeelen - 8.265.000.—
/ 10.265.000.—
Reservo 31 Dec. 1913 / 1.805,088.40
Obligatie leenivg in 1914 gesloten / 2.000.000.— 5 % Obligatiën.
Bruto Winst.
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
J900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

/
-

749. P
634.
651. g
866. P 5'
848. E
o
943.
662.914.94
950.279.877a
734.008.5272
680.569.347,
1158.896.81
1056.364.867a
871.845.627a
746.900.827a
837.488.397a
988.859.19
1251.799.50
1189.976.19
1557.563.48
1724.828.24

- 2103.333.32

-

1461.272.88
1993.602.70
2908.486.90
2314.162.34
2182.970.877,
2426.027.32

/

Onkosten.

Verliezen en
Afschrijvingen.

162.

/

190.
185.
196.
202.
206.

P

g
cu 3'
9
3

191.648.03
189.085.78
191.493.417a
210.393.307,
200.170.88
197.382.86
199.544.797a
215.557.85
207.222.56
194.121.79
235.656.05
229.739.40
264.560.71
262.241.90
279.741.08
280.980.057,
298.365.537"
337.S29.51
327.311.64
333.518.02

475.449.517a

130.

P

100,
86.

o

40.
70.

p

Netto Winst.

/
5'

O

49.
353.992.94
043.677.62
129.704.61
352.837.24
543.435.117a
505.982.45

321.069.56
305.208.53
503.626.57
267.114.38
191.262.91
106.999.—
230.052.70
275.000.—
531.959.74
23.984.21
293.690.82
874.260.39
245.847.47
2.186.80
152.284.40

457. P
344. B*
398. o
630. p B'
575. g
688.
117.273.97
117.516.477a
412.810.50
117.338.80
409.290.817,
352.999.557a
351.231.27
226.134.447a
126.639.207a
527.623.02
824.879.94
S53.237.79
1062.950.04
1187.586.34
1291.632.50
1156.308.617a
1401.540.347a
1696.397.—
1741.003.23
1847.266.057a
1798.893.407a

Dividend.
Pref. en Gewone.
8
7

%
%

77*%

9‘/2%
9 %
10 %
ö %
5 %

3
2

%
%

27*%
47*%
4

%

5

%

77a%

2V*%

77*%

27*%

7
7
5
5

2
2

5

%

%
%
%
%

87* %

10.6 %
10.8 %
11.75%
127* %
13 %
127*%
137*%
15 %
15 %
157*%

157*% I

%
%

3V*%

5.6 %
5.8 %
6.75 %

77*%
8

%

77*%
87*%
10 %
10 %
107*%
107*%

r?

Sf
■:
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KOLONIALE BANK.
(De oijfers stellen duizendtallen voor.)

Boekjaar.

1881/82
18S2/S3
1883/84
1884/S5
1885/86
1886/87
1887/88
1888/89
1890
1891
1892
1S93
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Gestort Oblig.Maatsch. Leening.
Kapitaal

i
!
j
1

:
j
!

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
6250
7500
10000
10000
10000
10000

I 11000

5000
5000
4951
4901
4842
3790
3723
3659
3592
3522
3446
3370 .
3288
3198
4108
3984
3856
3716
3572
3420
4003
3006
2900
2800
2700
2601
2500
2400
2300
2200 |

Dienst
der ObliNetto
Bruto gatieleeOnkosten Verliezen
Winst.
Winst. ning en
Onkosten
Surs,
269
555
744
716
739
702
603
813
531
57 S
638
458
426
491
404
298
532
729
604
405
333
500
655
859
903
877
900
963
1717
1588
1716
1394
1235

43
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CREDIETVERBAND. Zie V OLKSCREDIETWEZEN.
CREDIETWEZEN (VOLKS). Zie VOLKSCREr. y (. v DIETWEZEN.
CREOOL. Zoo worden genoemd de personen, in
.ƒ j'-cy >J Indië uit zuiver Europeesche ouders geboren.
C'
- ƒ■' /'** ■
CRESCENTIA CUJETE L., fam. Bignoniaceac.
f
■; Bila balanda (siad,), Bemoek (soend.). Lage boom
i- 't /•••■• ;:Uv>
J
of heester, afkomstig uit Zuid-Amerika, gekweekt om
de kalebasachtige vruchten, die als vaatwerk en
waterscheppers in gebruik zijn.
CRETINISME. Onder cretinisme wordt verstaan
die toestand van den mensch, bij welken op den
voorgrond staan do verschijnselen van dwerggroei,
van meer of minder ver voort geschreden idiotie en
van kropgezwel (zie aldaarhv?'
ff
JM '
CRINUM ASIATICUM Ltfiam. Amaryllidaceae.
£ C'• 7? Bakoeng(MAL., jav., sound.), Ba wang brodjol(jAV.).
: ,
Bekend bolgewas, in Azië zeer verspreid en veel
L \ * ' " gekweekt wegens de groote witte bloemep. De
* n
. bladeren zijn een inlandsch geneesmiddeL/
CROOCKEWIT Hzn (DR. JOHAN HENDRIK).
rf - i* Geboren te Amsterdam 15 Nov. 1823, behaalde hij in
” j ' ) 1849 den titel varTcldctor in de philosophie aan de
Hoogeschool te Utrecht, en vertrok in datzelfde jaar
naar Indië, waar hij benoemd werd tot ambtenaar
belast met natuurkundige onderzoekingen. Onder

173
167
179
191
146
145
155
242
151
152
176
184
164
153
187
168
185
282
194
195
187
188
194
200
237
279
231
276
307
314
280
246
255

72
2
481
591
665
531
775
475
348
184
50
282
313
219
260
321
407
245
210
265
193
254
367
349
198
176
127
529
354
408
319
199

96
316
562
1
2
— 108
83
— 204
95
78
279
223
21
25
3
— 130
26
40
165
— 119
119
207
201
316
400
494
560
881
920
1027
829
781

Dividend. •

iVi %
5%

*

47a % Pre*5%
5 % pref. 37, % gew

5 % pref. 2 % gew.

5%
5%
5%
6%
6%
7%
7%
7%
8%

pref. 3 % gew.
pref. 3 % gew.
en /15
per
en ƒ 15
en / 15
winst
en /15 / bewijs.
en /15 \
en / 15 )

i

07a %
0%

ongunstige omstandigheden werd hij in 1851 geheel
alleen belast met een .onderzoek naar tinerts op Billiton, en kwam tot het resultaat, dat het eiland geen
tinerts in zijn bodem.bevatte (Zie zijn: Banka, Malaka en BiUiton, ’s-Grav. 1852), welk gevoelen door
de geschiedenis is weersproken. Vervolgens werd
hij belast met een onderzoek betreffende de steenko
lenlagen in Borneo, alwaar hij eenige jaren verbleef
Van daar teruggekeerd trof hem de ramp, dat hij op
reis van Soorabaia naar Batavia bij een schipbreuk
zijne belangrijke verzameling 'natuurkundige en
ethnografische voorwerpen verloor; vervolgens werd
hij belast met eene wetenschappelijke zending naar
do J$oiiikkeii,_ en voornamelijk Nieuvv-Guinca. In
1859 met verlof naar Nederland vertrokken, keerde
hij het volgende jaar naar Indië terug, werd achter
eenvolgens ass.-rës. van jjsolok, van Priaman en te Padang, en eindelijk resident van Bangka, uit welke
laatste’ betrekking hij in 1871 op verzoek eervol
werd ontslagen. Hjj overleed te Nijmegen in Juni
1880.
"-----------1$A (,
CROTALARIA RETUSA L., fam. Leguminosae- !^ ■ v ri,
Papilionatua. Orok orok tjina (jav.),Gegering (mal.),
Giringlandak (jav.), Giring giring (mal.), (de beide 1 /
laatste namen ook in gebruik voor verschillende an- j (•. • ■ "/•’
dere Crotalaria-soorten). Opgericht kruid, met gele
bloemen, over een groot deel van de tropen verbreid.
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De plant wordt hier en daar voor groene bemesting
gekweekt. Een deel van de inlandsche namen is ont
leend aan liet feit, dat de zaden in de droge peul
rammelen.
CROTALARIA SALTIANA Andr., fam. Leguminosae-Papilionatae. Orolc orok (jav.), Gegar soreh
(SOEND.), Entjeng entjeng (jav.). Opgerielit kruid,
van 1 tot 2 M. hoog, op zonnige plaatsen in de vlakte
en in het lagere bergland, vaak voor groene be
mesting verbouwd^'' • (/& ■€(’■■
CROTON TIGLIUM L. fam. Euphorbiaceae. Djemakijan (mal.), Ki melakijan (soend.), Tjeraken
(jav.). Kleine boom over een groot deel van Zuidf ' en Zuid-oost-Azië verspreid. Zie TJERAKEN.
CUCUMIS MELO L., fam. Cucurbilaceae. Semangka belanda (mal.). De Meloen, bekende klimplant,
die zoowel in de gematigde als in de tropische
streken om de fijne vruchten gekweekt wordt. Op
Java is deze kultuurplant betrekkelijk weinig be
kend.
CUCUMIS SATIVUS L., fam. Cucurbitaceae. Anteraon (mad.), Bonteng (soend.), Ketimoen (jav.,
mal.), Timoen (jav., mal., soend.), Klimplant, de
Komkommer, waarvan de vruchten over de geheele
wereld in tal van vormen gebruikt worden. Vooral
in de tropen komen komkommers in veel variëteiten
voor, die meest aangeduid worden door samenstel
lingen met het woord Ketimoen. Rijpe rauwe kom
kommers zijn een uitstekend middel tegen Indische
spruw. De zaden zijn, evenals die van enkele andere
Cucurbitaceae, een gezocht middel tegen lintworm.
CUCURBITA MOSCHATA Duch., fam. Cucurbi
taceae. baboe merah. Een in Indië veel gekweekte
klimplant met grootc gele bloemen en langwerpige
cylindrische vruchten, waarvan het roode vruchtvleesch door den inlander graag gegeten wordt. De
inlioud van dc platte langwerpige zaden is een uit
stekend middel Legen lintworm, dat in Indië hoe
langer hoe meer ingang vindt.
CUCURBITA PEPO L., fam. Cucurbilaceae. Laboe
(mal.), Walooh (jav.). Kruipende plant (de Pom
poen), met zeer variabele, meest grootc vruchten,
die uitgehold wel als flcsschen worden gebezigd. Ze
worden ook wel gegeten, maar zijn flauw van smaak.
Ter onderscheiding van de verschillende vormen
wordt aan het woord Laboe of Waloch meest nog
een t weede woord toegevoegd.
CUDRANIA JAVENSISTrec., fam. Moraceae. Kajoekoening (mal.), Kederang (mal.), Tcgoran (jav.).
Doornige, hoog-klimmendo heester, of boompje
mot hangende takken, in een groot deel van ZuidOost-Aziü tot in Australië voorkomend, bekend om
de gele kleurstof,die in hout on schors voorkomt en
die gebruikt wordt om te verven.
CULTURES. Zie onder LANDBOUW en voor
(!ouvernements-cultuies onder CULTUURSTEL
SEL.
CULTUURBANKEN. Zie CREDIETINSTELLINGEN.
CULTUUR-DIENSTEN. Dit waren gedwongen
diensten, die ten behoeve van do Gouvemements
cultures, tegen een geringe vergoeding in onderschcidcnon vorm, door de Inlandsche bevolking
werden verricht. Zie onder CULTUURSTELSEL
on onder INDIGO, KANEEL, KOFFIE, PEPER,
> SUIKER, TABAK, THEE.
' j, CULTUUR-MAATSCHAPPIJEN. De naamloozo
vennootschappen op aandcelen, welke zich de ex
ploitatie van cultuur- en landelijke ondernemingen
in Nedorlandsch-Indië ten dool stellen, hebben vry
algemeen den naam Cultuur-Maatschappij en aan-
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genomen, veelal gevolgd door den naam van de
landelijke onderneming, of dc ondernemingen, ■wier
exploitatie zij ten doel hebben, bij voorbeeld Cul
tuur Maatschappij Alas Bezoeki; soms gaat de naam
van de onderneming vooraf, zooals Batangara
Cultuur Maatscbappij, of wordt aan de naamlooze
vennootschap een naam van wijdere strekking ge
geven, zooals Algemeene Belgisch-Javasche Cul
tuur Maatschappij.
Het ontstaan dier naamlooze vennootschappen
dagteekent eerst van de laatste veertig jaren. Vóór
dien tijd behoorden de landelijke ondernemingen op
Java, voor zoover zij door Europeesch kapitaal
werden geëxploiteerd, aan particulieren of aan
handclsfirma’s, te wier name de concessies, d.z. de
gouvernementsvergunningen voor de exploitatie
van terreinen in erfpacht waren uitgegeven.
De groote uitbreiding, welke de exploitatie van
cultuurondernemingen voor de voortbrenging van
producten als suiker, tabak, koffie, thee, kina, rub
ber, enz. heeft genomen, is te danken aan de vor
ming dier Cultuur Maatschappijen, welke door deel
neming van een grooter of kleiner aantal aandeel
houders in dezelfde onderneming veroorloofden het
risico dier onderneming over verschillende personen
te verdeelen.
In het als Bijlage X aan het Koloniaal Verslag
van 1874 toegevoegd Overzicht van de Geldmarkt
van Java in 1873 en de drie voorafgaande jaren
(samengesteld door den toenmaligen President van
de Javasche Bank Mr. N. P. van den Berg) leest
men aangaande de vorming dier naamlooze ven
nootschappen o.a. het volgende:
„Van het tot stand komen van nieuwe industri„eele ondernemingen, of van het exploiteeren op
„uitgebreide schaal van reeds bestaande onderne„mingen, door middel van maatschappijen op aan
beden, zoo als dit niet alleen in Europa, maar zelfs
„m Britsch-Indië algemeen gobruikelijk is, verneemt
„men hier nooit iets, en opvallend is het zeker, dat,
—„ terwijl in Nederland tal van reederijen, katoen
spinnerijen, beetwortelsuikcrfabrieken, enz. enz.,
„op actiën verrezen zijn, en Britsch-Indië b.v. niet
„minder dan 46 velschillende maatschappijen telt,
„die de cultuur van theo ten doel hebben — in
„Ncderlandsch-Indië tot dusverre geen enkele
„maatschappij bestaat, die zich op de uitoefening
„van eenigen spccialen tak van het landbouwbedrijf
„toelegt. Behalve do prauwenveeren en de assu„rantie-maatschappijen, heeft men hier zoo goed
„als geeno naamloozo vennootschappen op actiën,
„en hetgeen op industrieel en landbouwkundig ge
bied in het loven wordt geroepen, is bijna uitslui
tend do vrucht van het door de ondernemers in
gébrachte eigen kapitaal, en van do financieele
„hulp, die inrichtingen, zooals do Handelmaat„schappij, de Handelsbank, de Escompto-Maat,"schappij, enz., gewoon zijn als geldschieters te ver„lecnen.”
„Dat op hot hier genoemde gebied in de toekomst
„nog veel to doen is, behoeft ternauwernood op
merking. Onder goed en kundig beheer hebben
„weloverlegdo landbouwondernemingen op Java
„eene bijna zekere kans van welslagen, en voor ge„hcol nieuwe ondornomingon schijnt hot zelfs veel
„aanbevelenswaardiger om over eigen, door asso
ciatie bijeen te brengen, kapitalen te beschikken,
„dan van don aanvang af gebukt to gaan onder do
„interesten van do kapitalen, die men van derdon
„in leen moot nemen. Hot schijnt echter, dat do
„toestandon op Java zich nog aanmerkelijk zullen
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dien tijd af begint het aantal van dergelijke maat
„moeten wijzigen, vóór men in den hier aangegeven
schappijen dan ook gestadig toe te nemen, niet alleen
„zin toenemende ontwikkeling verwachten mag.
in Indië zelf, maar in nog veel ruimer mate in Ne
„De agrarische regelingen, en meer bepaald het door
derland, waar juist tengevolge van de crisis van 1884
„velen zeer gebrekkig geachte recht van erfpacht,
de aandacht van het geldbeleggend publiek meer
„genieten geen vertrouwen, en het zou dus minst
„genomen gewaagd zijn om zich groote illussiën te dan vroeger zich op Indische zaken gevestigd had.
Eene enorme, snelle uitbreiding heeft het aantal
„maken van de vruchten, die van de exploitatie
Cultuur-Maatschappijen verkregen, toen de aan
„van Java’s rijken bodem door middel van particudacht van de financieele wereld gevestigd werd op
„liere landbouwondernemingen, steunende op de
de geschiktheid onzer koloniën voor de rubber„kapitalen, die hier langzamerhand worden overcultuur. In de jaren van den rubber-„boom” (1909/
„gegaard, kunnen verwacht worden”.
11) is een groot aantal cultuurondememingen op
Zooals Mr. v. d. Berg in zijne bewerking van het
Java, Sumatra en Bomeo, waarop de rubberculartikel „Cultuur-Maatschappijen” voor den Eersten
tuur reeds al dan niet werd gedreven, en ook een
Druk dezer Encyclopaedie reeds aantoonde, heeft
aantal onontgonnen gronden, in naamlooze ven
de sedert- opgedane ervaring zijne eenigszins pessi
nootschappen ingebracht.
mistische verwachtingen gelogenstraft. Ondanks
dat de agrarische regelingen, waarvan in bovenstaan
Daar de speculatiegeest in rubberaandeelen in liet
publiek gevaren was, en verhoudingen had aange
de aanhaling sprake is, in hoofdzaak onveranderd
zijn gebleven (met betrekking tot den aan den lande
nomen, welke aan den dwazen tulpenhandel her
innerden, is in die jaren voor menige cultuuronderte betalen canon over in erfpacht afgestane woeste
gronden zijn de oorspronkelijke bepalingen in meer
neming eene kapitalisatie aangenomen, welke aller
vrijgevigen zin gewijzigd: zie Agrarische Wet), zijn
minst door de intrinsieke waarde gewettigd was.
Het is hier niet de plaats zulks in Inzonderheden
gaandeweg, zoowel in Nederland als in Ncderlandschna te gaan. Bij Cultuur Maatschappijen in het algeIndië een groot aantal naamlooze vennootschappen
meen doet het geval zich voor, dat de beu iswaarde
tot stand gekomen, met het doel de exploitatie van
of intrinsieke waarde veel hooger is dan do nominale
reeds bestaande ondernemingen in Indië voort te
zetten, of nieuwe ondernemingen in het leven te
waarde der aandeelen (zooals bij de Deli-Maatschappij), terwijl daarentegen ook in vele gevallen de
roepen.
Men kan thans zeggen, dat het aantal dier lande
eigenlijke waarde véél geringer is dan de nominale
lijke ondernemingen, waarvan de eigendom aan één
waarde der aandeelen.
persoon of ééne firma toebehoort, zeer gering is
Op een ander feit mag hier gewezen worden. De
geworden. Zelfs indien eene onderneming in eigen
rubber-„boom” heeft de belangstelling van het
dom aan één persoon behoorde, heeft men er dik
buitenlandsch kapitaal voor cultuur-onderneraingen
wijls voordeel in gezien, dien eigendom in eene naam
in onze koloniën levendig gemaakt. In de jaren
looze vennootschap in te brengen, uit overweging,
1909/12 zijn een vrij groot aantal naamlooze ven
dat het in dien vorm gemakkelijker is, zoo noodig,
nootschappen in Engeland, Frankrijk, België en
nieuw kapitaal van derden voor de onderneming
Duitschland opgericht, welke de exploitatie van
rubber-, koffie (enz.)- landen ten doel heeft. In de
te verkrijgen of den eigendom der onderneming
meeste gevallen is teneinde volkomen de rechten
geheel of ten deele aan anderen over te doen.
De oudste in de rij der Cultuur-Maatschappijen
(en dus ook de verplichtingen) van in Nederland
is de in 1870 te Amsterdam, opgerichte Deli-Maaten Nederlandsch-Indië gevestigde naamlooze ven
schappij. Eenige jaren later, in 1875, kwam te Bata nootschappen te verkrijgen, de vorm gekozen, dat
via de Deli-Batavia-Maatschappij tot stand, en in
de onderneming in eene in Nederland of Neder1879 volgde de oprichting te Amsterdam van de
landseh-Indië gevestigde naaimooze vennootschap
werd ingebracht, waarvan allo aandeelen toebeAmsterdam-Deli-Compagnie. Voor Java intussehen
bleef de in bovenstaande aanhaling geschetste toe
hooren aan de Engelsche, Franschc, Belgische of
stand ongewijzigd voortbestaan tot het jaar 1874,
Duitsche Maatschappijen, die dus feitclijk den
toen te Semarang-de Maatschappij Poendoeng ter
eigendom hebben, terwijl de Hollandsehe vennoot
voortzetting der exploitatie van de in de residentie
schap slechts een nominaal karakter verkrijgt
Djpkjakarta gelegen suikerfabriek van dien naam
(zoogenaamde „holding company”).
gevormd werd, maar verscheidene jaren verliepen
Volgens het door Mr. A. G. N. Swart gecompi
leerd handboek der Rubber-Cultuur-Maatschappijen
er vóór dit voorbeeld op eenigszins uitgebreide
schaal navolging vond, hetgeen zich tendeele ver in Nederlandsch-Indië (1914) verdeelde het kapi
klaren laat door de gemakkelijkheid, waarmede
taal der rubbcreultuurondernemingen — welke in
vele gevallen tevens koffiecultuur beoogen — zich
het reeds voor bestaande of voor nieuwe onderne
mingen benoodigd kapitaal veelal verkrijgbaar was
als volgt over Nederlandscho, Engelsche, Belgische,
bij het meerendeel der in Indië opereerende eredietFranschc, Amerikaansche on Duitsche Maatschap
insteUingen, en ook bij enkele particuliere handels pijen :
huizen. Maar in dit opzicht bracht de crisis van 1884
een volslagen ommekeer van zaken te weeg. Voor
Uitgegeven
Nominaal
de vroegere vrijgevigheid trad groote terughoudend
heid in de plaats, en wie toen voor de voortzetting
Nederlandsch
of de totstandkoming van landelijke ondernemingen
Kapitaal en
kapitaal behoefde, moest ter verkrijging ervan een
NederJ. In
anderen weg inslaan door het groote publiek in de
disch kap. FL 84.080.000.—|F1. 47.524.000.—
zaak te interesseeren, en met veler medewerking
Engclsch kapit. „ J 78.815.000.— „ 148.379.000.—
de fondsen bijeen te brengen, die vroeger door het
Belgisch en
sluiten van eonsignatie-eontraeten verkregen wer
43.051.200.—•
Fransch kap. „ 50.084.700.den. — Het vormen van naamlooze vennootschap
Amorikaansch j
pen met beperkte aansprakelijkheid van de deel
Kapitaal
. „ 17.250.000.— „ J 7.250.000.—
hebbers was liet vanzelf aangewezen middel, en van 1 Duilsch Kapit. „
1.800.000.—I „ J.800.000.—
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Meer dan de helft van het kapitaal was dus Engelsch, doch hierbij dient met de hierboven ge
plaatste opmerking rekening te worden gehouden,
dat in den rubber-„boom” vooral de van Engelsche
zijde opgerichte maatschappijen in sterke mate aan
over-kapitalisatic leden.
Voor zooverre uit de terzake beschikbare gege
vens ken worden nagegaan, bedroeg het aantal
Cultuur-Maatschappijen, wier zetel in Nederland
of in Nedcrlandsch-Indië gevestigd was ult° 1915,
1148,die volgenderwijze kunnen gesplitst worden:
Kapitaal
a) Koffic-Cultuurmaatschappijen Fl. 64.001.500,—
„ 149.407.200.—
b) Suiker
j „ 69.107.500.—
ei Tabak08.207.500.—
d) Thee- cn KinaI „ 206.005.200.—
e) Rubberf) Diverse
die meer dan één cultuur drijv.j „ 116.067.400.—
|F1.673.456.300.—
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Bovenstaande verdeeling blijft globaal, want vele
rubberondememingen houden zich bij voorbeeld
met de koffiecultuur bezig, op sommige heeft de
laatste cultuur zelfs meer beteekenis dan de rubber
verkregen. Ook is in deze cijfers niet begrepen het
kapitaal van de in Indië opereerende credietinstellingon, die aldaar als culluurbanken werkzaam zijn.
Voor zooverre die instellingen, als do Nederlandsche Handel-Maatsehappij, Nederlandsch-Indische
Handelsbank, Koloniale Bank, zelf cuhuurondernemingeu in Nederlandsch-Indië exploiteeren, zijn
dn- doorgaans in afzonderlijke naamloozo vennoot
schappen ingébracht, welke al dan in bovenstaan
de recapitulatie zijn begrepen.
CULTUURPAPIER. In vele consignatie-contraelon (zie aldaar) pleegt do bepaling te worden
opgenomen, dat de gcldopnemer zich verbindt om
voor de hem voorgeschoten bedragen promessen
af te geven aan de order van den geldschieter betaal
baar na ommekomst van een tusschcn partijen over
een te komen termijn aan het in het stuk te vermel
den domicilie. Dit papier, niet uit eigenlijke handelstransaeliën, uil transactiën van koop on verkoop
ontsproten, is in Indië bekend onderden naam van
cultuurpapier, en neemt in het verkeer aldaar onge
veer golijke plaats in als het in Nederland gebruike
lijke crediotpapier, over den aard en de beteekenis
waarvan in de verslagen der Ncdcrlandschc Bank
meermalen word uitgewijd. Door do discontcering
van do aldus aan zijne order uitgcsteldo plantorspromesson kan de geldschieter zich weder hot gebruik
verschaffen van de uitgeschoten gelden; maar met
hot ter discontcering toelaten van dergolijk papier
is do Javnscho Bank in den regel steeds zeer terug
houdend geweest. Alleen bij uitzondering, on met
hel vuste beding, dat onder geen voorwaarde rcnouvelloment zou mogen plaats hebben, werd hot nu
en dan door haar aangenomen.
CULTUURSCHOOL TE SOEKABOEMI. Zie
BOSCUW EZ EN en ONDERWIJS.
CULTUURSTELSEL.WouniNd. Naden val van de
Voroenigdo Oosl-IudUcho Compagnie on ha don
ovorgang van hare Aziatische bezittingen in handen
van den Staat (1798) kwam do vraag aan do orde
volgens welke beginselen do koloniën voortaan bo-
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stuurd zouden worden. Zou het oude stelsel dier
Compagnie gehandhaafd blijven? Het was geheel in
overeenstemming met den geest der 17de en 18de
eeuw, van zuiver mercantielen aard; het beoogde
vóór alles, indien niet uitsluitend, de koloniën
dienstbaar te maken aan het geldelijk belang van
het moederland on het trachtte dit doel te bereiken
door toepassing van monopoliën, contingentem-verplichte leverantiën, gedwongen diensten c.afcZeker
voldeed het oude stelsel aan het desideratum, zoo
lang het handelslichaam zijn werkzaamheid hoofd
zakelijk tot het gebied van den handel bepaalde, dus
koopman bleef, maar het faalde meer en meer, om te
eindigen met een bankroet, sedert en naarmate de
Compagnie, door de omstandigheden gedwongen,
ook op het terrein van de politiek bemoeienis er
langde, later zelfs ingrijpen moest, en ten slotte de
rol van sóuvereine en bestuurster te vervullen kreeg.
Of, zouden de in het begin der 19de eeuw baanbre
kende vrijzinnige denkbeelden ten aanzien van ko
loniale politiek en koloniaal beheer tot richtsnoer
strekken ? Dan zou niet zoozeer de stijving der moederlandsclie kas den doorslag geven of het zwaarte
punt uitmaken, als wel de ontwikkeling van land
en volk onzer koloniën, te weten: langs den weg
van vrijheid van handel en nijverheid, vrijheid van
persoon en arbeid, voorziening in nooden en behoef
ten, bescherming van persoon en goed, c. a. Edoch,
het aanvaarden en toepassen van deze beginselen en
de consequentiën ervan beteekenden in den aanvang
der 19de eeuw het geheel breken met het tot nog
toe gevolgde Coinpagnio’s stelsel, m. a. w. het eisekte
geld, zelfs veel geld. En dit ontbrak ten eenen male.
Door de oorlogen met Engeland, de Fransche overkeersching, het continentale stelsel, enz. verkeerden
in Nederland handel en scheepvaart — in het bizonder die op Indië, — zoomede schier alle takken
van nijverheid in allertreurigste omstandigheden.
Ingevolge de staatsregeling van 1798 had de Staat,
met de bezittingen, de millioenen bedragende schuld
der Compagnie overgenomen. De toestand der fi
nanciën van het moederland was hoogst ongunstig —
in 1804 bedroeg de rente dor nationale schuld ruim
34 millioen en het totaal der gewone inkomsten
slechts 30 millioen —, verslimmerde door verschil
lende oorzaken steeds meer — tièrceering der nati
onale schuld door Napoleon, slecht financieel be
leid onder Willem I, — en was op het tijdstip van
den Belgischen opstand onhoudbaar geworden. Ook
in Indië hccrschto geldgebrek, veroorzaakt door de
wisseling van gouvernementen, door een muntwezen
dat alles te wenschen overliet, en door den veel geld
verslindenden Java-oorlog van 1825 tot lS30.Het
beheer van den G. G. Daendels sloot met een tekort
en do verkoop van uitgestrekte landstreken kon
zulks niet verhoeden. Het- Engelsche tusschonbestuur toonde ovoneons een nadeelig saldo. Het- be
stuur van Commissarissen Generaal gaf wei cenigo
verbetering te zien, maar onder dat van den G. G.
Van der Capcllen namende tekorten feitelijk toe. Ook
onder den bezuinigenden G.-G. du Bus do Gisignies
was er een deficit. In hot kort: naden val der Com
pagnie hielden do tekorten onder de opvolgende regeeringen gedurende de eerste, drie decenniën van de
19de eeuw aan on om daarin te voorzien had het
moederland tot 1828 reeds ruim 37 millioen, door
leoning in Nederland verkregen, aan Indië voorgcsehoten. Ons koloniaal beheer gedurende het tijd
vak 1800—1830 vertoonde den invloed en de af
spiegeling van dien benard en finaneieelon toestand;
het gat' geen vastheid van, doch een transigoeven
35
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mot beginselen to aanschouwen, des to meer naar
mate de geldnood steeg. De G.-G. Daendels, wel
ingenomen met vrijzinnige beginselen van bestuur,
achtte echter do omstandigheden, die van geldelijken aard in de eerste plaats, niet gunstig voor de
volledige toepassing daarvan. Raöles legde eenige
grondslagen voor een vrijzinnig bestuur, maar deze
kwamen niet tot hun recht zoowel door den korten
duur van zijn bewind als door gebrek aan geld. Commissarissen-Generaal traden in het voetspoor van
Raflles, aanvaardden zijn landrentestelsel, maakten
van vrijzinnige opvattingen getuigende regelingen,
maar behielden do gedwongen diensten en toonden
in andere opzichten zich niet los te kunnen maken
van het oude stelsel; zij bestendigden en verbeterden
wat zij vonden voor zoover de omstandigheden van
geldelijken en anderen aard ’t toelieten, doch tot het
volledig aannemen en consequent doorvoeren van
een omlijnd vrijzinnig bestuursstelsel kwam het niet.
Het bevuild van den G.-G. Van der Capellcn ken
merkte zich aanvankelijk door weifeling en later
door beslisten terugkeer tot het oude régime, zich
uitende o.a. en in het bizonder tegen de particulie
re landbouwnijverheid van niet-inlanders, die óf
tegengewerkt óf geweerd werd. De G.-G. Du Bus
kreeg de opdracht de verwarde Indische financiën
in orde en de koloniale inkomsten op peil to bren
gen, ter bereiking waarvan niet alleen bezuiniging
op groote schaal ingevoerd, maar ook en in het bij
zonder de kwestie der kolonisatie van Europeanen
en der hiermede verband houdende landuitgifte in
nadere beschouwing genomen moest worden. Com
missarissen Generaal — meer speciaal Elout —
reeds, waren n.L van oordeel, dat de landbouw op Ja
va, w. o. de teelt van voor de Europeesche markt
geschikte voortbrengselen, aangemoedigd en ont
wikkeld moest worden middels uitgifte van woeste
gronden aan particuliere ondernemers, er van over
tuigd als zij waren, dat op die wijze de welvaart van
koloniën en moederland zou worden bevorderd. De
gedachte maatregel kwam echter niet of onvoldoen
de tot uitvoering door het reactionnaire optreden
van Van der Capellen. Du Bus nu had te onderzoe
ken wat doelmatiger zou wezen: bevordering dan
wel wering van de landuitgifte, en in zijn belangrijk
rapport van 1 Mei 1827 zette hij zijn denkbeelden
dienaangaande uiteen. Volgens hem stond Java’s
productie, hoofdzakelijk bestaande uit rijst, tabak,
lijnwaden en koffie, in niet de minste verhouding
tot de uitgestrektheid, do vruchtbaarheid en de
hoegrootheid der bevolking van het land. De waar
de van den invoer was belangrijk gestegen en over
trof die van den uitvoer, die steeds gedaald was en
ten slotte beneden peil bleef. Van hetgeen Java
voortbracht bleef alles binnen den IndLschen ar
chipel, uitgezonderd de koffie — in schijn een vrije,
in werkelijkheid een gedwongen cultuur —, die naar
Nederland verscheept werd en slechts een waarde
van enkele millioenen vertegenwoordigde. Bij zulk
een stand van zaken konden handel, scheepvaart
en nijverheid, in het bizonder die van het moeder
land, niet gebaat wezen en dreigde Java te worden
„een lastpost voor den moederstaat en een invre
tende kanker voor zijne financiën.” Die gebrekkige
en beperkte voortbrenging was te wijten aan: de na
werking van het gedurende twee eeuwen toegepaste
monopoliestelsel, dat, alle mededinging uitsluitende,
de markt dwong door beperking van toevoer en
hooge prijzen najoeg door beperking van productie,
waardoor normale ontwikkeling en stijging der voort
brenging gefnuikt moesten worden; —hetgrondbe-

zit der inlandscho bevolking, dat communaal was
en voor eiken deelgerecktigdo slechts uit een klein
stukje land bestond, waardoor schier elke Javaan
wel landbouwer kon zijn, doch alleen heel in het'
klein, als ’t ware zijn eigen daglooner was, enkel
rijst en wat tweede gewassen verbouwen kon, op
uiterst beperkte schaal, d. w. z. voor hetgeen noodig
was om landrente op te brengen en in zijn weinige
economische en sociale behoeften te voorzien; —
het gemis aan kapitaal, kennis en de gelegenheid om
die te bekomen. Door ontginning van woesten grond
was de uitgestrektheid bouwland wel toegenomen,
maar dit was gekomen door den drang eener in zie
lental steeds toenemende bevolking, alleen om aan
de eigen behoeften te kunnen voldoen, dus niet om
naar beter te streven. Evenzeer als bij Du Bus vast
stond, dat de nijverheid van den Javaan slechts heel
weinig vermocht voort te brengen aan producten,
die in den wereldhandel konden worden betrokken,
was hij er van overtuigd, dat in de gegeven omstan
digheden de gewenschte verbetering verkregen zou
worden door de tusschenkomst van Europeesch
kapitaal en Europeesche kennis in te roepen. De sa
men ^werlang van die twee factoren zou het mogclijk
maken den landbouw op Java te ontwikkelen en tot
hooger peil te brengen, met name producten te ver
bouwen, die met succes op de wereldmarkt konden
mededingen. Als lokmiddel ware te bezigen do
uitgifte van woesten grond aan Europeanen, niet
bij kleine stukjes, want dit zou slechts het schep
pen van nieuwe kleine pachtertjes van grond naast
de Inlandscho zijn en dus niet aan het beoogde doel
beantwoorden, maar bij ruime uitgestrektheden,
om er belangrijke cultuurondcrnemingen op te ves
tigen, bij voorkeur in de nabijheid van goed bevolkte
streken, zoodat werkvolk in voldoend aantal to ver
krijgen zou zijn. Zulke ondernemingen zouden voor
de bevolking gelegenheden tot geld verdienen zijn;
bovendien zou daarvan voor haar opvoedendo
kracht kunnen uilgaan, tevens zouden zij aan an
dere takken van nijverheid dan landbouw hot
aanzijn schenken, waaraan in Indic groote behoef to
bestond. Zich geheel kunnende vereenigen met dezo
inzichten en beschouwingen, bood de Minister Elout
den Koning liet rapport van Du Bus aan, alsmede,
ter goedkeuring, een ontwerp K. B. regelende do
uitgifte van woeste gronden in pacht of huur. De ge
wezen Commissaris-Generaal van do West-Jndische
bezittingen Van den Bosch, door den Koning uitgenoodigd over do zaak advies uit to brengen, be
tuigde zijn instemming mot het voorgedragen stel
sel, maar sprak tevens de vrees uit, dat het in do
praktijk met vele moeilijkheden te kampen zou
hebben, omdat de Europeesche markt op dat tijd
stip reeds overvloedig voorzien werd van dezelfde
koloniale voortbrengselen als op Java in het groot
konden en zouden worden geteeld, zoodat de .Javasche ondernemers alleeu bij zeer geringe bedrijfs
kosten, wat bij vrijen arbeid echter niet gomakkelijk
verwezenlijkt kon worden, het zouden kunnen bol
werken tegen de mededinging van elders, waar do
arbeid van negerslaven en nog andere factoren
(West-Indië, Amerika) de onkostenrekening aanzienlijk deden dalen. Niettemin werd een proefne
ming met het stelsel van belang geacht en aangera
den daartoe over te gaan, waarbij het oppertoezicht
uitgeoefend moest worden door een „man genegen
„in den geest van het stelsel te werken, van genoog„zame macht voorzien om alle tegenwerking voor to
„komen, en die tevens in het woljtelukken der zaak
geacht kan worden een hoog belang te stellen.” In
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tusschcn tot Gouverneur-Generaal benoemd op
voordracht van den Minister Elout, had Van den
Bosch dan ook geen bedenking tegen de opneming
in het R. R. (van 1830) van bepalingen, die de In
dische Regeering opdroegen „door alle middelen
binnen haar bereik den landbouw aan (te moedi
gen)” en „zooveel doenlijk de teelt van voortbreng
selen voor den handel met Europa geschikt te be
vorderen”, zoomede „de meest geschikte maat
regelen (te nemen) ter bevordering der wettige
ondernemingen van de Europeanen en anderen, aan
welke door het gouvernement gronden worden
afgestaan in eigendom, huur of erfpacht; alles in
overeenstemming met do bijzondere of algemeene
bepalingen daaromtrent door den Koning te
maken” (art. 108 en 109). In een nader advies
echter, dat van G Maart 1829, nam Van den
Bosch stelling tégen het stelsel van Du Bus. De lage
marktprijzen der koloniale producten (suiker, kof
fie, indigo, katoen), de verwachting dat daarin niet
spoedig verbetering zou komen, de mededinging
met West-Indië on Amerika, de gebrekkige muntcirculatie op Java, de geringe kans op dadelijke voor
doden, werden als zoovele onoverkomelijke bezwa
ren daartegen aangevoerd, en met het oog daar
op zou het, naar zijn meening, do bedenkehjksto
gevolgen, zoowel voor de productie van genoemd
eiland aLs voorde gouvernements inkomsten kunnen
hebben. Daarom kon hij zich niet vereenigen met het
denkbeeld om dat stelsel als een „algemeen beginsel”
aan te nemen; wèl was hij, onder bepaalde voorwaarden, vóór liet nemen van proeven in die richting, ten
einde gegevens uit de practijk te bekomen, die in
staat zouden stellen later een oordeel daarover te
vellen. Intusschen moest naar wat anders worden
omgezien om de Indische bezittingen uit hun ver
val op te halen en weer tot bloei en welvaart te bren
gen. De oplossing meende Van den Bosch gevonden
te hebben in do toepassing van „het oude stelsel der
voormalige Compagnie of dat der geforceorde kui
tuur,” omdat hij van oordeel was, dat het, mits ont
daan van „alles wat een gebrekkig bestuur van don
inlander daaraan had toegovoegd,” „in zijn begin
selen rechtvaardig, in zijn strekking zoowel voor
het moederland als voor Java heilzamer, en voor
den Javaan voordceliger was dan conig ander, dat
van de vrije beschikking over zijn arbeid niet uit
gezonderd.” Overeenkomstig de oud-Javaanscho
instellingen was immers eigenaar van den grond do
Javaansche souvorein, die het land in gebruik af
stond aan den kleinen man, onder voorwaardo, dat
deze een zeker gedcello van den oogst opbracht aan
en een bepaald getal heerendienston ’s jaars ver
richtte ten behoeve van den souverein. In do plaats
van dezen was eerst do Compagnie en thans hot
Gouvernement getreden, dat mitsdien bevoegd ge
acht mocht worden evenzoo te handden. Er scheen
derhalve — aldus Van den Bosch — niets aan te
voeren te zijn tegen hef beginsel, „dat het Gouver
nement liet gebruik van deszelfs grondon aan den
Javaan vergunt, onder voorwaardo dat hij do helft,
2/6 of zooveel hij thans van den oogst opbrengt, aan
hot Gouvernement zou botalen (landrente), of wel
dat voor het gebruik dor rijstvelden, waarvan de
landhuur / 15 zou bedragen, van hom naar lands
gebruik (de adat) zal worden aangonomon do lovering van eenig product GG dagon arboids vorderende,
waarbij dan altijd zou behooron te worden gevoegd
eeno kleine geldclijko ronumoratie bij do aflevering
van het product, gelijk bij do kolïio.” Of duidelijker
gezegd: de Javaan zou aan hot Gouvernement een
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product leveren, dat voor de Europeesche markt
dan wel als grondstof voor nuttige fabricaten ge
schikt was, waarvoor hij 66 dagen zou moeten ar
beiden; daartegenover stond, dat het Gouverne
ment hem vrijstelling van landrente en bovendien
een kleine belooning — zooals bij de gedwongen koL
fiecultuur in de Prcanger Regentschappen reeds
het geval was — zou geven. Indien de afwerking van.
het. product niet door den Javaan kon plaats heb-»
ben (suiker, indigo, katoen), dan zou die door Europcesche fabrikanten in de nabuurschap geschieden,
met wie daarvoor overeenkomsten zouden worden
aangegaan en aan wie grond voor de oprichting van
fabrieken zou worden afgestaan. Op deze wijze zou
een kolonisatie van Europeanen bevorderd worden.
In geen geval zou bij dit stelsel de Javaan aan het
gezag van den Europeeschen fabrikant onderwor
pen worden; hij zou onder de leiding zijner eigene
hoofden blijven. Van op den Javaan uit te oefenen
dwang werd door Van den Bosch niet gerept; hij
liet echter wel uitkomen, dat hij niet bedoelde „het
huren van vrije arbeiders, die liet recht hebben om
heen te gaan als zij zulks verkiezen”; bepaaldelijk
had hij op het oog „gevestigde inlanders, aan wie
een zekere hoeveelheid arbeid, in betaling van hunne
lasten, wordt opgelegd.” Wat betrof de uitgifte van
woeste gronden aan do particuliere landbouwnijver
heid, die zou aanvankelijk met „eenige omzichtig
heid” plaats hebben, en uitbreiding zou alleen toe
gestaan worden, naarmate de mogelijkheid geble
ken was, dat do producten met voordeel geteeld
konden worden. Ook do verhuringen van land in de
Vorstenlanden aan Europeesche ondernemers zou
den slechts „spaarzaam” toegclaten worden. Met
zijn stelsel achtte Van den Bosch het niet onmoge
lijk do productie van Java met 15 a 20 millioen gul
den ’s jaars te vermeerderen, en hierdoor zou do
moedcrlandsche handel weer tot bloei geraken, het
doficitin do balans dor kolonie zeker gedekt, en ,.aan
de dringende behoofto van het oogenblik” voldaan
kunnen worden. Dit stelsel, verregaand reactionnair, bijna een volledigo terugkeer tot het oude régimo dor Compagnie, kon de instemming van den
vrijzinnigen Minister Elout niet verwerven. Deze,
overtuigd voorstander van vrijheid van persoon en
arbeid, vrijheid van handol en nijverheid, bestreed
het krachtig, toondo het wankele ervan aan, en
verklaarde dat hij aan do invoering daarvan zijn
medewerking niet vorleonen kon. Bij don Koning
vond Van don Bosch oen beter oor. Echter niot uit
overtuiging dat diens voorstellen, van een objec
tief politiek on economisch standpunt beschouwd,
zoo voortreffelijk waren on daarom do voorkeur ver,
dienden. Maar het waren do uitgeputto schatkist,
het ter nauwernood kunnen dokken van do gowone
uitgaven door allerlei kunstmiddelon, do moeilijk
heid om rente on aflossing der door den Staat ge
waarborgde Indische schuld te kwijten, het toonemen dor oppositie tegen hot financieel boleidderllcgccring, kortom: het was de hoogo geldnood van hot
moederland, die den Koning er toe bracht zijn vroe
gere voorliofdo voor een vrijzinnige koloniale politiok aan kant te zotton on zich niet meer om stol
sels te bekrounon, doch alleen naar gold te vorlangon. Mot do stelsels van Du Bus on Van don Bosch
was gold to makon, maar mot dat van den laatston
voel eerder. Alleen om hot gold on „noode allo po- c'
litieko on cómmcrcieelo beschouwingen tor zijde
stollende,” vorccnigdo do Koning zich mot do plan
nen van Van don Bosch, waarop do Minister Elout
zijn ontslag vroeg on vorkreog.
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Db hoofdbeginselen van het cultuurstelsel.
Kortelijk samengevat komen deze, zooals wij die
uit de z.g. „Zakelijke Extracten” in Ind. Stb. 1834
no. 22 kermen, hierop neer:
1. Er zouden overeenkomsten met de bevolking
worden gesloten voor den afstand van een deel harer
bouwgronden (rijstvelden) ten behoeve van do
teelt van voor de Europeesche markt geschikte pro
ducten.
2. Het af te stane deel zou het
van do geza
menlijke uitgestrektheid bouwgrond eener desa be
dragen.
3. De teelt van do voor de Europeesche markt
geschikte producten mocht niet meer arbeid vorde
ren dan de .cultuur van rijst.
4. De afgestane grond kreeg vrijstelling van land
rente.
5. Het geteelde product moest aan hot Gouverne
ment geleverd worden en wanneer de getaxeerde
waarde daarvan blijken zou grooter to zijn dan het
bedrag der verschuldigde landrente, zou het voordeclig verschil daartusschen ten bate van de bevol
king komen.
6. De misgewassen zouden voor rekening van het
Gouvernement wezen, voor zoover zij niot aan ge
brek aan ijver en arbeidzaamheid van do bevolking
waren toe te schrijven.
7. De inlander zou arbeiden onder de leiding zij
ner hoofden en het toezicht der Europeesche ambte
naren zou zich bepalen tot het nagaan of de bewer
king der velden, zoomede de oogst en het vervoer
van de gewassen op tijd en behoorlijk plaats vonden.
8. In sommige gevallen, zooals bij de suikercul
tuur, mocht de arbeid, ten bate van den inlander, in
dier voege verdeeld worden, dat een gedeelte van de
bevolking met de cultuur belast zou worden tot de
rijpheid van het gewas, een ander gedeelte met de
oogst daarvan, een derde weer met het transport
tot aan de fabrieken, en een vierde met arbeid in
de fabrieken, doch dit laatste alleen wanneer er niet
voldoende vrije koelies te bekomen waren.
9. In het bizonder daar, waar het cultuurstelsel
bij zijn toepassing nog moeilijkheden ondervond,
zou men zich streng hebben te houden aan do vrij
stelling van landrente en aan de beschouwing, dat
de planter aan zijn verplichting voldaan had, wan
neer hij het gewas tot rijpheid had gebracht; de
oogst en de afwerking zouden op de vorenaangegeven of op eenige andere wijze (zooveel mogclijk door
afzonderlijke overeenkomsten) geregeld worden.
Invoering. Voor de invoering van dat stelsel werd
aan Van den Bosch de noodige macht verleend. Hij
mocht alle maatregelen nemen, waardoor de cultuur
der gedachte producten op de „meest krachtige
wijze” kon worden bevorderd. Aan hem werd over
gelaten om, zoo noodig, wijziging te brengen in de
toepassing. Waarschijnlijk in verband daarmede,
werd aan de eerste alinea van artikel 80 R. It. 1830,
handelende over de bevoegdheid der Indische Regcering om het werk in de djatibosschen, welke
voor rekening van het Rijk werden bearboid, op te
dragen aan de daartoe best gelegen desa’s, hetzij in
dagloon, hetzij door middel van geheele of gedeel
telijke kwijtschelding der landrente, een tweede lid
toegevoegd, luidende: „Bepalingen van dezen aard
„kunnen ook gemaakt worden ter bevordering van
„andere werkzaamheden, ten dienste van het Rijk
„en van bijzondere takken van cultuur, welker uiUjrei„ding belarujrijk is voor hei algemeen.''' Ook werd hem
toegestaan het inlandsch bestuur zóódanig te wij
zigen als het welslagen zijner plannen zou vorderen.

De invoering van zijn stelsel had op een gunstig tijd
stip plaats; in 1830 was de Java-oorlog geëindigd,
het succes was aan onzen kant, hierdoor word ons
gezag beter bevestigd en werden landstreken van
aanzienlijke uitgestrektheid en van groote vrucht
baarheid, de z.g. montjonegoro, aan hot Gouvemcmentsgebied, d. i. het oporatiotooneel van Van den
Bosch, toegevoegd. Hij begon met de in zijn stelsel
passende cultures, die van indigo en suikerriet, in
te voeren of uit to breiden en de oogsten daarvan
zoo goedkoop mogelijk aan het Gouvernement to
doen leveren. Een en ander geschiedde door de resi
denten met de desahoofden en oudsten, de desabevolking vertegenwoordigende, overeenkomsten to
laten sluiten voor het planten, onderhouden en le
veren van de gewenschte grondstoffen tegen bepaal
de prijzen en onder vrijstelling van landrente. Aan
gezien de bereiding en afwerking tot marktproduct
van die grondstoffen niet aan den inlander overge
laten kon worden, doch fabriekmatig plaats moest
hebben, werden voor dit doel contracten aangegaan
met fabrieksondernemers, gewoonhjk Europeanen
of Chineezen, die op zich namen de door hen bereide
producten tegen bepaalde prijzen aan het Gouver
nement te leveren. Het aanvankelijk verkregen suc
ces bracht Van den Bosch er toe om, in het zelfde
jaar van de invoering reeds, tot verdere, zoo wijd rnogelijke, uitzetting zijner plannen over te gaan. Dit
ondervond evenwel tegenstand bij den Raad van
Indië, uitgaande van het lid Merkus. Wat was liet
geval? Op de hiervoren geschetste wijze toegepasl
scheen het alsof bij de uitvoering van het cultuur
stelsel dwang buitengesloten was. Immers het aan
gaan van overeenkomsten onderstelde een hande
len uit vrijen wil, een vrijwillige toestemming, der
contracteercnde partijen, en in deze onderstelling
werd men in Nederland, waar men het Javaanseho
volk niet kende, nog meer versterkt door het feit,
dat nóch in de instructie van Van den Bosch, noch
in het R. R. van J 830 van dwang sprake was on dat
Van den Bosch zelf aan den Raad van Indië ver
klaard had tegen dwangarbeid te zijn en dezen dan
alleen to willen toepassen, indien het doel van zijn
stolsel op geen andere wijze to bereiken zou zijn.
Maar feitelijk was er dwang, kon er in elk geval van
volle vrijheid bij de inlandsche hoofden en bevolking
als contractant ter eone zijde, geen sprake wezen,
waar bij het sluiten der overeenkomsten de Staatlandbouwondcrnemer-machthebber als contractant
ter andere zijde betrokken was. Het was dan ook ge
constateerd, dat hoofden en bevolking in het begin
van de invoering van hot stelsel niet eens wisten,
waartoe zij zich verbonden hadden. En waarde vrij
heid, do vrije-wilsovercenstemming ontbrak, waren
de met de bevolking gesloten contracten fictief,
alleen voor den vorm, en dienden zij enkel om aan
den arbeid en de levering, die men clschtc, den
schijn te geven van vrij willigen arbeid en vrijwillige
levering, zooaLs men zich in Nederland do zaak voor
stelde. Doch niet alleen bij den Raad van Indië was
er tegenstand bij de invoering, ook bij de bestuurs
ambtenaren vond het stelsel weinig instemming,
onttrokken als zij daardoor werden aan hunnon ei
genlijken werkkring. Do particulieren waren cr
eveneens weinig of niet mede ingenomen, omdat zij
op nijverheidsgebied de mededinging van het Gouvernement vreesden, dat zooveel kapitaalkrachtigcr was dan zij en tegen wie zij meenden het zeker
te zullen afleggen. Do tegenkanting breidde zich
meer en meer uit en dreigde zelfs de uitvoering on
verdere uitzetting van het stelsel te vertragen. Doch
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zij werd gebroken, toen bet gebleken was dat do
plannen van Van den Bosch de volle instemming van
den Koning, die de voorstellen van Du Bus zelfs bui
ten beschikking had gesteld, verworven hadden en
dat Van den Bosch tot Commissaris-Generaal be
noemd was, bekleed met dictatoriale macht. O. m.
werd hem de bevoegdheid geschonken op eigen ge
zag verordeningen uit te vaardigen strijdig met het
R. R., ambtenaren aan te stellen en te ontslaan zon
der onderscheid van rang; zelfs werd den leden van
den Raad van Indië uitdrukkelijk voorgesckreven
aan de bevelen en voorschriften van den G.-G. te
gehoorzamen.
Uitbreiding en' opdrijving. Na dien tegenstand
gebroken en de volstrektste macht tot handelen ge
kregen te hebben, kon Van den Bosch naar beüeven
en met alle kracht zijn stelsel uitbreiden. Hij moest
zijn woord tegenover den Koning gestand doen, d.
w.z. zoo gauw mogelijk de beloofde millioenen-remises naar Nederland overmaken. En dit kon niet
verwezenlijkt worden met de opbrengst van de kor
telings ingevoerde indigo- en suikercultures alleen.
Daarom moesten deze uitgebreid en andere cultures
— als thee, tabak, kancel, peper, cochenille, e.a. —
aangevangen, c.q. mede uitgebreid worden, en wel op
zóó’n schaal, dat het Gouvernement aan handelsproducton zou krijgen voor eenc waarde van ƒ 5 per hoofd
van het totale zielental, hetgeen volgens de bereke
ning van Van den Bosch zou wezen eene productie
van: 2 milliocn ponden indigo, 400.000 pikols suiker,
400.000 pikoLs kofEie, 2 millioen ponden thee, 100.000
ponden tabak en 1500 ponden zijde ’sjaars. Of en in
hoeverre dit al dan niet mogclijk was zonder de
grondbeginselen van het stelsel geweld aan te doen
en de belangen van de inlandsche bevolking te scha
den, daarnaar word niet gevraagd, maar ter berei
king van het gedachte doel werd elke residentie een
voudig pondspondsgewijze aangeslagen voordo levering van bepaalde hoeveelheden en bepaalde soorten
producten naar verhouding van hot geschatte zielen
tal dor bevolking. Door dezen maatregel kreeg hot
cultuurstelsel over geheel Java zijn beslag (1832).
Als regel gold toen dat desa’s, binnen welker gebied
de indigo- en suikerrietcultuur moest worden uitge
breid, daartoe eenvoudig aangewezen worden, en
werden daarbij al contracten gesloten, dan waren
deze enkel voor de leus. In de eertijds tot do Vor
stenlanden behoord hebbende en sedert 1830 bij hot
Gouvernements gebied ingolijfdo montjoncgoro-landen kon men dadelijk indigo en suikerriet op bevel
laten planten. Tc beginnon met het jaar 1833 moest
allo koflio, oj) Java geteeld en aan do betaling van
landrcnlo ondorwoi'pen, aan hot Gouvernement wor
den ingelevord tegen con jaarlijks door hot Couvernomont vast to stellen marktprijs on zou van het
product alleen dio hoeveelheid op Java verkocht
worden, welke niet naar Nederland werd geconsig
neerd (n.1. aan de in 1824 opgerichte Nederlandscho
Handelmaatschappij, mot wio tot dat doel een con
tract was gesloten: zie CONSIGNATIESTELSEL).
Het gevolg hiervan was de monopoliseering van hot
geheele koffieproduct en van den koffiehandel. De
koffiecultuur kon niet anders uitgebreid worden dan
door daarvoor speciaal desa’s aan to wijzen on do
bevolking daarvan jaarlijks den aanleg van nieuwe
tuinen onder hot toezicht harcr hoofden to bevolen.
(Daar deze cultuur, grootondeols op woeste grondon gedreven, eigenlijk niet als con integreerend
deel kan worden beschouwd van het cultuurstel
sel, zooals Van don Bosch het zich dacht, on waar
bij over de velden der bevolking beschikt werd,
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is zij afzonderlijk behandeld bij het artikel KOF
FIECULTUUR; niettemin is zij hier even aange
roerd, omdat zij een voorname factor was bij do
plannen en berekeningen van Van den Bosch).
Door het een en ander kwam het element dwang
(bevel) bij de toepassing van het stelsel, dat oor
spronkelijk het sluiten van overeenkomsten met
de bevolking voorschreef; een afwijking dus. Om
het stelsel betere uitkomsten to doen opleveren,
werd er in 1832 een directeur der cultures benoemd,
waardoor eenheid van leiding werd bevorderd; —
werden er cultuurprocenten aan de Europeesche en
Inlandsche ambtenaren en hoofden toegekend, die
in belangrijke cultuurcentra een lang niet te ver
smaden bijslag op de bezoldiging uitmaakten, waar
door die landsdienaren geldelijk belang bij do zaak
kregen en geprikkeld werden tot opvoering der pro
ductie (deze procenten werden voor de Europeesche
ambtenaren afgeschaft in 1866); — werden andere
belooningen als bevordering, gratificatie, decoratiën,
enz. aan hen verleend, waardoor hun ijver en werk
zaamheid werden opgezweept; — verkregen de Inlandsche hoofden ambtelijk landbezit en de regenten
de toezegging, dat hun ambt erfelijk zou worden ver
klaard in hunne familie, waardoor zij voor do plan
nen der Rcgeering gewonnen en gewillige onderwor
pen uitvoerders daarvan werden. De nalatigen of de
niet van ijver blakenden onder de ambtenaren wer
den voorbeeldig gestraft. Al deze maatregelen mis
ten hun uitwerking niet en ambtenaren en hoofden
leenden zich tot en deden van alles om de cultures
uit te breiden en de producties op te voeren. Gevoegd
bij den toegelaten, althans niet verboden dwang,
leiddo deze ijver er alras toe om over meer grond dan
het V5 gedeelte der volden eener desa te beschikken,
vaak het 1/3 gedeelte en soms zelfs de helft; ja, ge
vallen kwamen ook voor, dat op alle velden eoner
desa beslag werd gelegd, wanneer het bestuur zulks
noodig achtte ter verkrijging van groote, aaneen ge
sloten aanplantcomplexen om het toezicht, de be
watering, enz. te vergemakkelijken. Dit was weer
een afwijking van do beginselen van het oorspronke
lijke stelsel, een afwijking, waardoor de bevolking
ernstig benadeeld werd, omdat zij dientengevolge
niet voldoende rijst en tweede gewassen voor zich
verbouwen kon en dan maar zich met andere, nabu
rige of verafgelegen, desa’s moest verstaan om aan
rijstvelden te komen, zoolang de hare noodig waren
voor do Gouvernements culturcsSQJij de indigocultuur moest weken, soms maanden achtereen en op
verren afstand van do desa’s gearbeid worden,aan
vankelijk zonder on lator tegen een schijntjo loon,
waarbij de inlander zelf in zijn voeding had to voor
zien; hierdoor was do arbeid drukkend. Ook bij do
suikerrietcultuur was do arbeid, vooral dio voor het
transport van hot gesneden riet naar de fabrieken,
zwaar, omdat behalve voor de eigenlijke cultuur,
ook nog ander werk verricht moest worden, als het
kappen van houtwerken, het bakkon van steenen en
pannon voor de fabrieken, het graven van kanalen,
enz., alles tegen gering, onvoldoend loon on soms
zelfs bij wijze van hcerendienst. Naar matige bereke
ning vereisohtcn dozo werkzaamheden minstens hot
dubbolo van het aantal manschappen, dat voor de
rijstcultuur noodig was. Een en ander was alweer
con afwijking van hot oorspronkelijke stelsel, waar
van een dor beginselon immers was, dat do teelt van
voor do Europeesche markt geschikto producten
niet moor arbeid mocht vorderen dan de cultuur van
rijst. Even mogo aangoteekend worden, dat ook bij
de koffiecultuur als govolg van de uitbreiding de ar-
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beid danig was verzwaard; het getal te onderhouden
boomen per gezin was van 250 tot 1000 gestegen. Do
andere, z.g. kleine cultures: tabak, thee, kaneel, ka
toen, peper, nopal (cochenille), op het einde van 1833
nog in een stadium van proefneming of voorbereiding,
werden sedert, de eene meer do andere minder, in do
verschillende gewesten uit gebreid. Een andere af
wijking van het stelsel was, dat landrente, waarvan
de voor de Gouvernementscultures in beslag geno
men gronden vrijgesteld moesten zijn, toch werd ge
heven [schier overal op Java].De uitbreiding der cul
tures ging gepaard met een stijging der landrente
van ruim 6 millioen in 1S30 tot ruim 11 millioen in
1845. Wel kreeg de inlander zoogenaamd plantloon,
maar dit was zoo gering, dat het in vele gevallen zelfs
ver beneden hetgeen hij met zijn eigen bedrijven ver
dienen kon, bleef. Het voordcelig verschil tusschen
de getaxeerde waarde van het ingeleverd product en
de verschuldigde landrente, werd den inlander niet
uitbetaald. Ook de misgewassen, die voor rekening
van het Gouvernement moesten zijn, kwamen voor
die van den planter, zelfs als deze er niets aan doen
kon. Het werk in de fabrieken moest tegen een schijn
tje loon, vaak zelfs in gedwongen arbeid, worden ge
daan. Door al deze afwijkingen van het cultuurstel
sel, zooals het oorspronkelijk was gedacht, kon het
Gouvernement de gewenschte producten goedkoop
verkrijgen en dientengevolge grootere wénsten ma
ken. Bij het vertrek van Van den Bosch uit IndiS
(1834) was aan Nederland overgemaakt 9 a 10 mil
lioen. Een dergelijke uitkomst (na een driejarige
werking van het stekel) kon op den duur echter niet
blijven bevredigen, want zij zou niet beantwoorden
aan de schitterende verwachtingen, die — naar de
voorstelling van den stichter zelven — van liet stel
sel werden gekoesterd. Daarom móest het gróót ere
voordeelen opleveren. Ook moesten deze voordeelen
er zóó spoedig mogelijk wezen, wijl de financieele
nood in Nederland gestegen en de veel geld kostende
i.volhardingspolitiek” van Koning Willem I tegen
over België in vollen gang was. De opvoering der
eischen uit Nederland leidde er toe de Gouverne
mentscultures op te drijven en in het tijdvak 1834—
1845 deed het Indische bestuur om zoo te zeggen
alles wat maar eenigszins mogelijk was om batige
sloten te krijgen, hoe grooter des te beter. Om kort
te zijn: het batig slot ging vóór alles, daarvoor moest
èlk ander belang, zelfs dat van de inlandsclie bevol
king, wijken. De indigocultuur w'erd opgedreven en
bereikte haar hoogste punt in 1840. Alleen daar,
waar zij bepaald onhoudbaar was, urerd zij ingetrok
ken, maar zij moest onmiddellijk vervangen w'ordcn
door een andere gedwongen cultuur: b.v. van koffie
in eenige streken van de Preanger Regentschappen,
van suikerriet in Koedoes en Japara. Wel w'erd het
systeem van groote aanplantingen en fabrieken
vervangen door dat van kleine aanplantingen en fa
brieken en behoefde hierdoor de planter niet meer
zulke groote afstanden af te leggen als voorheen,
maar de arbeid voor het planten, wieden en snijden
bleef drukkend, en de hierdoor bij den inlander ver
wekte tegenzin nam nog meer toe, omdat do teelt
van het gewas, die slechts een zeer geringe verdienste
opleverde, bovendien den grond uitputte en minder
geschikt dan wel onvruchtbaar maakte voor de rijst
cultuur. De suikerrietcultuur werd mede opgedreven
en hierbij werd het in het belang der zaak — d.w.z.
dat van het Gouvernement en van de Europeescho
of Chineesche fabrikanten-contraetanten — geoor
deeld om zooveel doenlijk het stelsel van groote aan
plantingen en fabrieken te volgen in plaats van dat

van kleine, omdat dit laatste geleid had tot versnip
pering van toezicht en vooral tot onevenredig liooge
bedrijfskosten. Dit verzwaarde het werk van den cultuurplichtige, omdat de af te leggen afstand daar
door vergrootte. Hoewel een regeling was getroffen,
waardoor het drukkende riettransport naar de fa
briek niet meer voor rekening van den inlander, doch
voor die van den fabrikant moest geschieden, kon de
bij de onderwerpelijke teelt betrokken bevolking
toch geen bevredigend loon daaruit trekken. Wat bij
de indigo- en suikerrietcultuur bovenal zwaar drukte
was het feit, dat men daarvoor de bouwgronden, in
’t bizonder de rijstvelden, van de bevolking noodig
had en vaak over de dubbele uitgestrektheid beschik
ken moest in het belang van den wisselbouw om uit
putting te voorkomen. Hierdoor werden die velden
voor een groot en voor het beste deel aan de teelt
van het voornaamste voedingsgewas van den inlan
der, de rijst, onttrokken. Daarbij bleef den inlander,
als gevolg van den z waren arbeid voor de Gouverne
mentscultures, niet voldoende tijd over om de hem
gelaten velden met laat rijpende en veel opbrengende
rijstsoorten (padi-dalcm) te beplanten, zoodat hij
zich tevreden moest stellen met het verbouwen van
spoedig rijpende en minder opleverende rijstsoorten
(paditengah of gèndjah). Dit had tot gevolg, dat do
rijstoogsten in hoeveelheid en hoedanigheid aan
zienlijk afnamen, terwijl meteen de rijstprijzen aan
houdend stegen, hetgeen wel ten nadeele moést strek
ken van den grootsten verbruiker van rijst, den in
lander. Ook de koffiecultuur werd opgedreven; liet
aantal geplante koffieboomen was van 1835 tot 1840
van 242 tot 330 millioen geklommen. Al stond do pro
ductie niet in verhouding tot de énorme uitbreiding
van den aanplant, evenmin het loon tot den ver
richten arbeid, voor deze teelt, evenals voor die der
z.g. kleine culture.s, uitgezonderd de tabak, werd al
thans niet beschikt over de bouwvelden der bevol
king en golden de juistvermelde bezwaren en nadeelen van de indigo- en suikerrietcultuur niet. Voor
de cultuur van tabak, die in den tijd van do batigslotpolitiek mede werd opgedreven, moest wél over
de velden der bevolking beschikt worden, maar aan
gezien zij als tweede gewas verbouwd word, kon de
planter nog één rijstoogst van zijn grond krijgen.
Do kleine cultures ondergingen ook uitbreiding,
doch werden niet overal en opgrocte schaal gedreven,
zoodat de druk daarvan slechts plaatselijk was. Aan
alle cultures kleefde het bezwaar, dat het loon afhan
kelijk was van het ingeleverde product en niet ge
regeld werd naar den verrichten arbeid, waardoor do
planter gedupeerd word, niet alleen bij oogstmlslukkingen buiten zijn schuld, maar ook wanneer de fa
brikant, die den oogst tot marktwaardig product —
zooals bij indigo en suiker het geval was — bereiden
moest, dit door eene gebrekkige of ondeugdelijke
fabricage niet op de beste wijze bewerkstelligde. Bij
de koffiecultuur kwam nog een ander bezwaar, n.1.
dat zij eerst na 3 a 4 jaar na het planten, product af
wierp, waardoor de verrichte arbeid langen tijd on
beloond bleef;dit was nadcelig voorden economischzwakken inlander. Bij alle gedwongen cultures ten
slotte kwam bijna alle risico voor rekening van den
inlandschcn planter.
Opheffing. Tot 1830„lastpost”,werdlndië daarna
„voedster” van Nederland door het cultuurstelsel,
dat millioenen in de schatkist deed stroomon, — dat
handel, scheepvaart en nijverheid deed herleven on
opbloeien, — dat den nationalen rijkdom aanzienlijk
deed vermeerderen. Verklaarbaar dus, dat men in
het moederland, vooral in den aanvang van het tijd-
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vak der „batige sloten,” algemeen ingenomen was
gebroken. Intusschen was in 1848 de grondwetsher
mot het stelsel, dat door enkele dwepers zelfs als een
ziening in Nederland tot stand gekomen en hierdoor
meesterstuk van politiek en economisch koloniaal
was het den Staten Generaal mogelijk geworden over
beleid werd beschouwd. Men bemerkte in patria al
het koloniaal bestuur daadwerkelijk controle uit te
leen do voordeelen die het opleverde, — omtrent do
oefenen. Van lieverlede vormde zich in het moeder
toepassing en werking, de gevolgen hiervan voor
land een partij (van liberale richting), die meer licht
volk en land van Java wist men echter niets on meen
verspreid wenschte te zien over Indië en het be
de men,dat die niet anders dan weldadig konden zijn,
stuursbeleid aldaar, zoomede do sedert 1848 gewekte
Totdat men, eerst door den hongersnood in Cheribon,— belangstelling in de koloniale aangelegenheden leven
en later door dien van Deraak en Grobogan, een veel
dig hield. Dit laatste kwam vooral uit bij de behan
grootere ramp dan de eerste, van zijn dwaling over
deling in 1S54 in de Staten Generaal van het wets
tuigd werd en achter de waarheid kwam. Welke was
voorstel tot vaststelling van het thans vigeerend
deze ? Van alle grondslagen, waarop het stelsel rustte,
R.R. Zeker had de hongersnood van Demak en Gro
was in de practijk af geweken; van het stelsel, zooals
bogan het vertrouwen in de weldadige werking van
het oorspronkelijk was, was niets ovcrgebloven; het
het cultuurstelsel en de hieruit voortgevloeide batig
was verworden tot een stelsel van gedwongen arbeid,
slot-politiek geducht aan het wankelen gebracht,
waarvan de druk door de uitbreiding en opdrijving
doch verdedigers hadden dat stelsel en die politiek
der cultures, noodig voor do opvoering der „remises”
nog altijd en in 1854 stond bij allen het behoud der
aan geld, gestadig toegenomen en door de buiten
geldelijke voordeelen voor het moederland toch nog
sporige opzweeping der heerendiensten, belastingen
op den voorgrond. In het eerste wetsontwerp werd
— in het bizonder de landrente — en verpachte mid
met geen enkel woord gerept over het cultuurstelsel.
delen (w.o. de pacht der pasarbelasting de hatelijk
Daarmede nam de Kamer geen genoegen. Eerst na
ste en schadclijkste was), als uitvloeisel van de aan
haar krachtig aandringen om voorschriften, welke
vankelijk door geldnood geschapene en later door
voortaan do grondslagen van het stelsel der Gouver
hebzucht voortgezette„batigslot-politiek”,nog meer
nementscultures moesten uitmaken, in het R. R. op
verergerd was. Door het een en ander miste de inlan
te nomen, word artikel 5G, zooals het tot vóór kort
der ten slotte den tijd en de middelen om voor zijn
bestaan heeft, door de Regeering voorgesteld en door
eigen landbouw en nevenbedrijven het noodige te
de Kamer aangenomen na een levendig debat, waar
verrichten, d.w.z. voor zijn bestaan te zorgen. In het
bij woorden werden geuit die een geest van belang
bizonder was, doordat voor de Gouvernementscul stelling in de nooden en behoeften van de inlandsche
tures op te veel rijstvelden beslag was gelegd, de
bevolking ademden. Hoewel do instandhouding,
teelt van rijst en andere voedingsgewassen aanzien
zooveel doenlijk, van de op hoog gezag ingevoerde
lijk beperkt. Het gevolg liiervan was, dat hot even
cultures voorop stellende en hiermede het belang
wicht tusschen de voortbrenging en de behoefte aan
van do schatkist tevens, bevatte dat artikel niette
voedingsmidddelen, rijst in do voornaamste plaats,
min voorschriften, die tot dool hadden de verschil
verbroken werd. Er kwam bij, dat door do vermin
lende belangen van de bij die cultures betrokken in
derde productie van voedingsmiddelen, waartoe hot
landsche bevolking in bescherming te nemen en had
herhaalde!ijk tegenvallen van do oogsten van rijst
het bovendien de strekking „om langzamerhand on
en tweede gewassen het zijne had bijgedragen, de
met voorzichtige schreden de ontwikkeling van de
vrijo teelt tegenover het cultuurstelsel en van den
prijzen liiervan aanzienlijk stegen, waardoor het
voor velen nog moeilijker werd om aan het noodige
vrijen arbeid tegenover bezwarende persoonlijke
voedsel te komen. Er kwam hier en daar gebrek, en
diensten te bevorderen.”
dit ging in do genoemde streken, waar de sawahs
Do lotgevallen der Gouvernementscultures na do
grootendeels niet bcvloeibaar doch van regen afhan
totstandkoming van artikel 56 R.R, komen,
kelijk waren en dientengevolge do oogsten bij afwij
kortelijk samengevat, hierop neder: De indigokingen in de weersgestclheid précair werden of mis
cultuur bleof drukkend voor en hiordoor gehaat
lukten, tot hongersnood over, waarbij de bevolking
bij do planters; herhaalde pogingen, die werden
van Dcmak en Grobogan, resp: 330000 en 98500
aangewend om do daaraan verbonden bezwaren
zielen in 1848, verminderde tot resp: 120000 en
weg to nemen (o.a. door inkrimping, vorhoogd loon)
9000 in 1850, — een ramp, die ontzetting teweeg
en vorboteringen in don toestand aan te brengen,
bracht en eindelijk de oogen opende zoowol in do
mislukten steeds, on toen hare baten voor hot Gou
kolonie als in het moederland (1849). Er was ontegenvernement geleidelijk minder geworden en ten slotte
zcggelijk veol overdrijving geweest van den kant van
tot een schijtitjo geslonken v’aren, werd zij in 1S65
hot cultuurproconton genietend bestuur bij do boopgehevon. Ook do theecultuur v'ord gestaakt, om
hartiging van de belangen dor Gouvernementscul dat zij verlies had opgoleverd. Hot zelfde lot onder
tures. Daartegen had do G. G. Kochussen wol
ging do kaneoloultuur om do zelfde redon. Do nopal
reeds gewaarschuwd, zelfs had hij door de indigocul(cochenille) cultuur moest om haro slechte geldolijke
tuur in te krimpen, waar dozo gebleken was te druk
uitkomston al meer en meer ingekrompen w’orden en
kend te zijn, door er op te wijzen dat „do rijstcul
betcekcndo in 1858 al niet veel meor; zij had aanhoutuur te zeer aohtcrgeslaan (heeft) voor do teelt van
dond verlies gegovon en word oindelijk medo in 1865
producten, welke hot Gouvernement naar Ncdorland
ingetrokkon. Do pcporcultuur, dio in 1S60 reeds onovermaakt,” door te vermanen tot meerdoro zorg
beduidond geworden was, was zeor bezwarend voor
voor de eigen cultures der bevolking, getracht eonigo
do bevolking en wierp slechts kleine voordcelon voor
verbeteringen aan te brengen. Maar bij do ambtena
hot Gouvornomont af; in 1S62 had haro afschaffing
ren, die geleerd hadden dat hun loopbaan in de corsto
plaats. Do tabakscultuur, zeer riskant door hare
plaats afhing van do financieclo figuur, wolko hunne
grooto afhankelijkheid van do w'corsgesteldhoid en
afdcelingen maakten, hadden die vormaningon wei onhoudbaar goworden, doordat zij onkol lasten en
nig of geen ingang gevonden. Misschien zagen zij don
geen lusten aan do plantors bezorgde, zoomedo geen
waren stand van zaken zelf niet in, — hoo hot zij, zij
voordooien voor hot Gouvernoment afwierp, hiold in
hadden hunne overdrijving niet gestaakt, hiordoor
1866 op Gouvorncmontscultuur to zijn. Do geschiede
was do boog te strak gespannen geraakt en eindelijk
nis der suikorriotcultuur na 1854 is er eono van
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vruchtelooze pogingen om strijdige belangen tot een
CURCULIGO fam. Amaryllidaceae. Ka'ari(MAL.,
heid te brengen; de behartiging van het volksbelang
mol.), M rasi (soend.), Lemba (uorneo). Fcn kruid
leidde noodzakelijk tot benadeeling van het belang
achtige plant, die in ijle bosschen groeit, in het bezit
der bij de zaak betrokken particuliere fabrikanten
van zeer lange smalle bladeren, waaruit, in sommige
contractanten, of omgekeerd; evenwel trachtte men
streken vaü den Archipel een vezelstof bereid
de aan de cultuur klevende bezwaren, voor zoover
wordt. Deze georuikt men voor rijstzakken en
klcedi gstukken. Do vruchten van Curculigo redit bij een dwangstelsel mogeiijk was, weg te nemen
curvata worden gegeten.
of te verminderen; hare baten waren stijgende en de
materieele belangen der vorengenoemde contractan
CURCUMA, fam. Ziugiberaceae. Overblijvende
ten waren vcelbeteekenend; ter bevordering van een
kruidachtige planten met een dikke wortelstok en
botere werking van het bedrijf werden in 1865 in de
grasachtige bladeren, uit wier midden de bloem
stengel te voorschijn komt, die aan den top een ge
ontwerp-Cultuurwet van Fransen van de Putte
drongen dikke aar draagt. Uit do schutbladeren
voorschriften van die strekking opgenomon, doch,
deze kwamen niet tot uitvoering door de intrekking
van deze aar komen de meest geel gekleurde bloevan het ontwerp; eerst in 1870 verkreeg men in deze
mer te voorschijn.
een oplossing, want toen werden, als aanvulling van
Verschillende soorten komen in Nederlandsch
artikel 56 R.R. (wet van 21 Juli 1870), nadere rege
Indië voor, bijna alle worden gekweekt.
lingen uitsluitend voor de Gouvernemen ts suikerrietCURCUMA AERUGINOSA Roxb. Temce itam(MAL.),
cultuur in het leven geroepen, die een trapsgewijze
Koneng i ideung (soend.), Tcinoe iring (jav.). Een
vermindering van de beschikking over de bouw vel
weinig gekweekte soort, waarvan de wortelstok als
den der bevolking voorschreven en hiermede een toe
inlandsch geneesmiddel gebruikt wordt en ook wel
stand van overgang van de gedwongen in een vrije
dienst doet om bij het verven met andere Curcumacultuur schiepen; de aanplant van 1890 was de laat soorten de kleurstof een grootere vastheid te geven.
Cürcuma amada Roxb. Tem e mangga (mal.),
ste binnen den gestelden termijn, en daarmede
verviel ook de Gouvemcmentssuikerrietcultuur.
Temoe lalab (soend.), Koe :ir poetih (jav.). Een ge
Sedert dien bleef alleen do koffie als eenige Gou
kweekte soort, waarvan de wortelstok algemeen op
vernementscultuur over, doch ook deze kan door
de pasars te vinden is en bij de spijsbereiding en als
de intrekking van artikel 56 (Wet van 8 Mei
inlandsch geneesmiddel dienst doet.
1915 Ned. Stb: no. 216) beschouwd worden als
Curcuma longa L. De meest bekende en meest
tot de geschiedenis te behooren (zie hierover na
gebruikte soort, waarvan twee variëteiten worden
der in het artikel KOFFIECULTUUR). Thans
aangetroffen en wel:
heeft het cultuurstelsel opgehouden te bestaan.
lo. de var. major. Temoe lawak (mal., jav.),
Literatuur: Van Soest, Geschiedenis van het KulKoneng gede (SOEND.). Zelden aangeplant, meest
tuurstelsel, Rott: 1869/71, 3 dln.— S. van Deventer,
inliet wild of althans verwilderd gevonden. Gebruikt
Bijdr. t/d kennis van het landelijk stelsel op Java,
worden de ronde wortelstok en de daaruit te voor
Zalt-Bommcl 1865 — N. G. Pierson, Het cultuur schijn komende vingerdikke wortels, als inlandsch
geneesmiddel tegen leverkwalen. Ze bevatten een
stelsel, Amst. 1868, en Koloniale politiek, Amst.
1877 — D. C. Steijn Parvé, Het koloniaal monopo intens gele maar niet zeer bestendige kleurstof, die
liestelsel getoetst aan geschiedenis en staathuishoud door toevoegen van zuren een grootere vastheid
kunde, Zaltbommel 1850, en de nadere toelichting
krijgt.
daarop, Zalt-Bommel 1851 — J. Boudewijnse en G.
2o. de var. mino r. Koenjit (mal.), Koneng te
H. van Soest, de Indo-Nederlandsche wetgeving, 2do
men (soend.), Koonir (jav.). Dit is de belangrijkste
deel, Haarlem 1878 — Mr. C. W. Margadant, Het
en best betaalde van alle temoe-soorlen. Zc wordt
Regeerings-Reglement van Ned. Indië toegelicht,
vooral op erven en tegalgronden op open plekken
2de deel, ’s Gravenhage 1895; Eindverslagen Welgekweekt. Do wortelstok en het wortelstelsel zijn
vaartonderzoek Xadeel I, Xb deel II, Batavia 1914.
veel intenser geel dan bij de variëteit „major” en
L. E. D. v. R.
worden wegens hun specerijachtigen reuk en smaak
CULTUURWET. Naam, dien herspraakgëbTuik' veel gebruikt, o.a. bij het bereiden van kerrie. In
gegeven heeft aan het op 30 Sept. 1865 ingediend
de inlandsche geneeskunde speelt de plant een
en op 18 Mei 1866 in de Tweede Kamer ingetrokken
groote rol bij allerlei kwalen. Ook als klcurmiddel.
wetsontwerp van minister Fransen van de Putte
o.a. bij het gcelkleuren van vlechtwerk wordt Koen
„tot vaststelling der grondslagen, waarop onderne jit veel gebruikt. Het schijnt dat de uit Britschmingen van landbouw en nijverheid in NtderlandschIndië veel naar Europa uitgevoerde kleurstof TurIndie kunnen worden gevestigd”. Zie AGRARI rneric eveneens van deze soort afkomstig is.
SCHE WETGEVING, GROND (RECHTEN OP
Curcuma viridjflora Roxb. Een soort, die
DEN) en PUTTE (FRANSEN VAN DE). De
veel overeenkomst met de vorige vertoont en in
„Handelingen” over dit ontwerp zijn later uitgege Sumatra en Bantam in het wild voorkomt. Er zijn
ven in 3 afzonderlijke deelen.
twee variëteiten'van bekend en wel:
CÜMINUM CYMINUM L., fam. Uinbelliferae.
lo. De var. Tin g gang. Temoe 1 is (mal.),
Djinten poetih (mal., soend.), Djïnten bodas
Kone» g tinggang of J<. pinggang (soend.). Zeer
(soend.). Kruidachtige plant, de Komijn, hier en
algemeen gekweekt op Java en als inlandsch ge
daar om de vruchtjes gekweekt.
neesmiddel gebruikt.
CURACAOSCHE AMANDELEN. Zie ARACHIS.
2o. De var. g i r i n g. Temoe giring (mal., jav.).
CURANGA AMARA Juss. fam. Scrophu 'ariaeme.
Ook deze vorm wordt bijna uitsluitend als genees
Dacenkoekoeran (mal.). Koen 1 ao tjao, (chin.). Neer
middel gebruikt. In Midden-Java maakt men zet
liggende kruidachtige plant met roode bloemtros meel uit den wortelstok.
sen, in de inlandsche geneeskunde tegen vele kwalen
Curcuma zedoaria Roxb. Temoe poetih (mal.,
gebruikt. De Chincezen drinken een aftreksel van
(jav.), Koneng bodas (soend.). Een soort met een
het gedroogde kruid met Arak als „obatkapoekoel”
witten of zeer lichtgelen wortelstok, die voorname
bij groote vermoeidheid maar vooral ter genezing
lijk als inlandsche medicijn gebruikt wordt.
van kneuzingen en builen. ‘
Convolvulo,-
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ceae. Madja Moedjoe (Jav). Woekerplant, alleen
bestaande uit dunne draadvormige windende sten
gels met kleine bloemen. Do plant komt op Java
zoowel gekweekt als in het wild voor om de genees
krachtige zaadjes, die echter gewoonlijk uit China
worden aangevoerd. De Chineczen gebruiken ze veel
bij ziekten van do urinewegen.
CYCAS CIRCINALIS Roxb. fam. Cycadaceae.
Pakoe adji (jav.), Pakoe hadji (soend.). Lage boom
met een kroon van geveerde bladeren en daardoor
veel op een palm gelijkend, echter meer met de
Coniferen verwant; van een palm direct to herken
nen door de in den knop opgerolde bladeren. De
plant is over een groot deel van Zuid- en Zuid
oost-Azië verspreid. De jonge bladeren worden als
groente gegeten.
CYCLOOP-GEBERGTE. Naam gegeven aan het
gebergte aan de noordkust van Ncd. Nieuw-Guinea,
ten westen van de Humboldt-baai en ten noorden
van het Sentani-mcer. Dit gebergte, reeds in 1643
door Abel Jansz. Tasman waargenomen en op eene
kaart aangegeven, werd in 1768 aldus genaamd
door den Franschen reiziger de Bougainville. Het
werd herhaaldelijk bezocht door Nederlandsche
onderzoekers, o.a. in 1903 door de expeditie A.
Wichmann. De hoogste top is de Sinakob (G. Sor),
welks hoogte door de militaire exploratie in 1911
bepaald werd op 1959 M. Geenc bevolking werd
toen op dit gebergte aangetroffen.
CYMBOPOGON C1TRATUS Stapf (Andropog on
citratus D. C.) fam. Gramineae. Zie GRASOLIËN.
CYMBOPOGON MARTINI Stapf. Zie GRAS
OLIËN.
CYMBOPOGON NARDUS Rendie (= And.ropogon Nardus L.). Zie GRASOLIËN.

CYMBOPOGON SCHOENANTHUS. Kameclgras.
(= Andropogon Schoenanthus L.). Zie GRAS
OLIËN,
CYNOGLÓSSUM JAVANICUM Thnb. fam. Borraginaceae. Noepan noepan (jav.), Oepan cepan (jav.).
Kruidachtige plant van do hoogere bergstreken
van Java, ook in andere declen van den Archipel;
wegens de blauwe bloemen het „Javaansche Vergeetmijnietje” genoemd. De Europeesche Vergeetmijniet behoort tot dezelfde familie.
CYNOMETRA CAULIFLORA Lam. Leguminosae-Caesal-pinae. Andjing andjing (mal.), Namram
(mal., jav., soend.). Lage boom, vermoedelijk inheemsch in Britsch-Indië, in den Archipel veel ge
kweekt als sierboom en om de eetbare peulen, die
meest als moes gekookt bij wijze van appelmoes
gebruikt worden. De korte bloeiwijzen zitten in groe
pen op knobbels aan den stam en. aan de oudere
takken.
'
• ■ . '
CYPERUS. fam. ' Cyperaceae. Akar teki, Teki
(mal.). Een groep van z.g. Cypcrgrassen, die meest
op vochtige plaatsen voorkomen, en waarvan enkele
soorten, b.v. C. malaccensis Lam. (Darengdeng,
Kedot), voor het vlechten van ruwe matten gebruikt
worden, andere, C. tubekosus Rottb., wortelstok
ken of wortelknollen hebben, die in de inlandsche
geneeskunde gebruikt worden. (Teki wangi).
CYPHOMANDRA BETACEA Sendtn. fam. Solanaceae. Terong blanda (soend.), Boomheester uit
tropisch Amerika, op Java vooral in de bergstreken
vaak gekweekt om de smakelijke op pruimen gelij
kende vruchten, die meest gestoofd gegeten worden.
CYRTOSTACHYS RENDAH BI. fam. Palmae.
Pinang merah (mal.). Wegens de fraaie bloedroode
bladschecden als sierplant vaak gekweekt.
'

1

D.
DABO. De hoofdnederzetting op liet eiland Sing- j een bevoegd plaatsvervanger van den stichter der
kep (Kieuw en onderhoorigheden), alwaar de Sing- i larekat, na hot recitcoren der vereischte gewijde
kep-Tin Maanschappij ook hare hoofdvestiging
teksten on formules, die bestemd zijn om bij de door
God begunstigde broeders eenen toestand van exal
heeft, Zie LINGGA.
tatie en godsdienstige overspanning op te wekken,
DABOES-SPELEN zijn voorstellingen van godswelke o. a. ook hunne onkwetsbaarheid ten gevolge
dionstigen aard, waarbij do vortooners zich, in geest
heeft. Deze vortoonon dan, door zich met wapens
vervoering, verwondingen toebrengen. Naar eene,
to stooton, don omstanders Gods almacht en de voor
mot name ook in den Islam zeer verbreide opvat
treffelijkheid van den meester hunner orde. De broe
ting zijn sommige personen, die zich door eenen
bijzonder godsdionstigen lovonswandel onderschei ders spelen tot eigen oefening on stichting, maar
geven ook wel, op verzoek, uitvoeringen ter opluis
den, door Gods genade in staat, om zonder letsel
handolingon to verrichten, dio voor anderen hoogst
tering van feesten en bijeenkomsten. — In Atjèh,_
gevaarlijk zijn (zooals glasscherven eten, slangen
waar men het verwondings-instrument dciböih en het
den kop afbijton, zich met wapens steken, gloeiende
spelen daarmede meudaböili noemt, is tevens do be
ketens om zich heen slingeren, onz.). Vooral do lo
naming rapa'i-spol gebruikelijk, llapa’i duidt de
den van verschillende Mohammedaanscho broeder
tamboerijn aan, waarmede men het reciot zoowel bij
schappen (zie TAREICAT) plachten zich sinds
deze als bij andere spelen begeleidt; het is oor
eeuwen op het verrichten dezer gevaarlijke kunsten
spronkelijk ccno verbastering van Rifa’i (den naarn
toe te leggen. — Ook in don Archipel drongen dozo
van den in 11S2 ovorledon stichter der wijd ver
vertooningen na do invoering van don Islam door,
breide Rifa’ijjah-orde).
on waren daar — vooral vroeger — zeer verbreid.
Literatuur. C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers
Den in Ned.-Indië gebruikelijken naam daboesII, 256—260 (The Achehnoso, II, 249—257) en in
(idëboes- of gëdëboes-) spelen hebbon zij ontleend aan
H. Colijn’s Nederland’s Indië I, 261 (met afbeeld ’
het Arabische woord dabboes, een ijzeren priem,
ding). — C. Poenson, Het daboes van Santri Soonda
waarmede do vertoonors zich verwonden. Naar in(Meded. Ned. Zend. Gen. XXXII (1888) 253—259;
/!>
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landscho opvatting bohooren deze govaarlijko gods
mot naschrift van do redaotie). v' . . ï
.0^
•
dienstoefeningen plaats to hebben onder leiding van
DADAP (mal.). Soorten van hot geslacht ERY-
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DADAP—DAENDELS (Air. HERMAN WILLEM).

THRINA, (zie aldaar), meest vrij groote hoornen,
waarvan er enkele als sohaduwboom, andere als
sierplanten worden gekweekt.
DADAP AJAM (jav. en soend.). Zie ERYTHRI
NA CRASSIFOLIA en E. INDICA.
DADAP BLENDOENG (soend.). Zie ERYTHRINA INDICA.
DADAP BONG (jav.). Zie ERYTHRINA MI
CROCARPA.
DADAP DOERI (mal.). Zie ERYTHRINA LITHOSPERMA.
DADAP LAOET (jav.). Zie ERYTHRINA IN
DICA.
DADAP SEREP (jav.). Zie ERYTHRINA LITHOSPERMA.
DADAP RI (jav.). Zie ERYTHRINA LITHOSPERMA.
DADAP SOLO (jav.). Zie ERYTHRINA CRASSIFOLIA.
DADAP TJANGKRING (jav., mal., soend.). Zie
ERYTHRINA OVALIFOLIA.
DADELHOORNS. (Oliva). Tot de Prosobranchia
behoorende slakken (zie GASTROPODEN), van
welke een aantal soorten in den Indischen archipel
voorkomen, die in helder water op zandgrond leven
en met groote snelheid al kruipende zich kunnen
voortbewegen. In de Moluksche zee komt onder an
deren Oliva maura voor met hare met geel en zwart
geschakeerde glanzende ^bruine kleur. De naam is
ontleend aan de overeenkomst met de Oost-Indisehe
vruchten, de dadels.
DADELPALM. Zie PHOENIX.
DAEMONOROPS DRACO BI. fam. Palmae. Djernang (mal.). Een rotansoort, die vooral op Borneo
voorkomt en zich onderscheidt door de vruchten, die
aan de buitenzijde een roode hars afscheiden, het
z.g. Drakenbloed. Dit wordt gewonnen door de vruch
ten in een bak met water te stampen. De hars wordt
■dan door het water opgenomen, en verzamelt zich,
nadat de resten van de vruchten verwijderd zijn,
•op den bodem van de bak. Het water wordt dan
•afgegoten en de hars in mandjes gedaan, waarin hij
na een dag of 10 hard wordt. ALs geneesmiddel heeft
Drakenbloed geen groote beteekenis meer. Het
wordt nog als_kleurstof gebruikt in lakken en ver
nissen. De uitvoer bedroeg in 1913 ruim 27.000 K.G.
Ook andere soorten van Daemonorops schijnen in
geringe hoeveelheid Drakenbloed te leveren. Als
rotan hebben, deze soorten geen waarde. DAEMONOROPS CRINITUS BI. fam. 'Palmae.
Rotan roembi (mal.). Een Rotansoort van Borneo,
vermoedelijk ook van Sumatra, die een dunne taaie
zeer soepele rottan levert, die.vooral voor het
vlechten van manden gezocht
DAENDELS (Mr. HERMAN/WILLEM). Geb. te
Hattem 21 Oct. 1762, uit het huwelijk van Mr B.
XUaeniTels, Burgemeester van Hattem, en J. C. Tul
leken. Na zijn studiën in de rechten te Harderwijk
volbracht te hebben reet eene promotie op 10 April
1783, sloot hij zich bij de patriotten aan, werd in 1788
genoodzaakt naar Frankrijk te vluchten, trad in
1792 in Franschen dienst en maakte als brigade
generaal den veldtocht mede, die de verovering der
Republiek der Vereen. Gewesten ten gevolge had.
In 1705 tot Luitenant-Generaal in dienst der Bataafsche republiek benoemd, was hij de voornaamste
aanlegger van de omwenteling, die den 22en Januari
1798 tot het optreden van het uitvoerend Bewind
leidde, maar bewerkte kort daarna (10 Juni 1798)
een tweede omwenteling, door het Vertegenwoordi
gend 'Lichaam gewapenderhand te overvallen. Aan

het afweren van den inval van een Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland (1799), nam Daendels
een groot aandeel. In 1802 vestigde hij zich op do
hem door het Staatsbewind geschonken gronden in
het Heerderdal, om deze in cultuur te brengen. In
1806 werd hij benoemd tot staatsraad in buitenge
wonen dienst en opperbevelhebber van de afdeeling
van het Hollandsche leger, op de grenzen van de
Eems gestationneerd. Als zoodanig veroverde hij
Oost-Friesland en werd daarna tot Gouverneur dier
provincie benoemd (Oct. 1806). In hetzelfde jaar
werden hem verschillende militaire betrekkingen
opgedragen: den 28en Jan. 1807 werd hij benoemd
tot Gouv.-Generaal van Indië en Opperbevelhebber
van ’s Konings land- en zeemacht aldaar, terwijl
hem in Febr. d. a. v. de rang van Maarschalk van
Holland werd toegekend Ten einde de Engelschen
te ontkomen, reisde hij onder den naam Van Vlierden
over Parijs., Lissabon en de Kanarische eilanden
naar Java. Den SênTJau. 1808 kwam hij te Ba tavia
aan en trad 14 Jan. d. a. v. als Gouv.-GenCraal op.
Met krachtige hand werd het bestuur door hem ge
voerd en aan menig misbruik een eind gemaakt,
zonder dat iemand of iets ontzien werd, want de
oud-patriot was, zoodra hem de macht in handen
werd gegeven, een echt despoot geworden, die zich
weinig meer om de revolutionnaire beginselen be
kommerde. De zware eischen gesteld aan den Sultan
van Bantam voor levering van werklieden aan de
versterkingen aan de Meeuwenbaai, deden dezen tot
verzet overgaan, hetwelk zwaar werd gestraft door
eene expeditie onder Daendels, gevolgd door de af
zetting van den Sultan, de ter doodbrenging van
diens Pvijksbestierder en de inlij ving van een gedeelte
van Bantam, weldra door een nieuwe inlijving ge
volgd, toen ook de opvolger van dien Sultan den
Gouv.-Gen. niet kon voldoen en eveneens werd afge
zet. Voor zijne maatregelen in Cheribon zie CHERIBON. Het Gouv. van Java’e Noordoostkust werd
door hem opgeheven, en de functie van Gouver
neur aldaar, onder genot van de daaraan verbonden
emolumenten, door hem tijdelijk waargenomen. Het
vernederend ceremonieel voor de residenten aan do
vorstenhoven op Java werd door hem afgeschaft;
de den Europeanen vijandig gezinde Sultan van
Djokjakarta, Sepoeh, werd na eene expeditie onder
Daendels, waarbij de Kraton werd ingenomen, afge
zet en met Soerakarta enDjokjakarta werd een voor
ons voordeelig contract gesloten, dat echter bij de
aftreding van Daendels nog niet was uitgevoerd.
Onder zijn bestuur eindelijk gingen de Molukken
verloren en werd onze nederzetting op Bandjormasin ingetrokken.
In de administratie voerde Daendels verschil
lende hervormingen in, waartoe hij in staat werd ge
steld door de groote macht, hem bij zijne aanstelling
gegeven, daar hij gemachtigd werd de Regeering
(Raad v. Indië) te ontbinden, en nieuwe leden van
dien Raad aan te stellen en zelfs, zooals de Min. v.
Kol. hem schreef: „hier, zoo immer, de middelen
geoordeeld zouden worden door het doel gerecht
vaardigd te zijn”. De groote wilskracht, door hem
betoond, die echter niet zelden in dwingelandij en
soms zelfs in wreedheid overging, was wel geschikt
het aanzien van het Europeesch bestuur, dat onder
de vorige landvoogden veel geleden had, te herstel
len; de naam alleen van den „donderenden Maar
schalk” was vaak voldoende om een eind te maken
aan alle verzet en de ambtenaren en inl. hoofden tot
de uiterste krachtsinspanning te nopen. Van blijven
de waarde waren de hervormingen, door hem in hot

DAENDELS (Mr. HERMAN WILLEM)—DAI of DAIK.
Binnenlandsch Bestuur en rechtswezen aangebracht.
De aanleg van den grooten weg op Java, ofschoon
schatten gelds en niet weinige menschenlevcns kos
tende, bewees veel nut, daar dientengevolge de reis
van het cene eind van het eiland tot het andere, die
te voren 40 dagen vorderde, tot 6 a 7 dagen werd
terruggebracht. Door Daendels werd een begin ge
maakt met de afschaffing van do contingenten en
verplichte leverantiën, vroeger door de regenten op
te brengen; daarentegen werd aan de Gouv.-koffie
cultuur een zeer groote uitbreiding gegeven en de
bevolking verplicht het product onmiddellijk aan de
regeeringsbeambten te leveren, terwijl ook het
Boschwezcn door hem gereorganiseerd werd. De
verhuur van dorpen werd door hem verboden;
do heerendiensten voor de Eur. ambtenaren wer
den beperkt, maar weder ruimschoots gcëischt
voor den arbeid aan wegen enz. en voor de koffie
cultuur. Het financie-wezen bleef ook onder zijn
bestuur in treurigen toestand, zoodat hij zich op
allerlei wijze geld moest trachten te verschaffen
o. a. door den verkoop van groote landstreken
in Tangcrang, Krawang, Besoeki met Panaroekan
en Probolinggo; alsmede door het uitgeven van
papieren geld en zelfs door het doen van buiten
gewone heffingen, zooals het zich toeëigenen van
gelden van uitlandigen tegen verband der produc
ten in de magazijnen aanwezig. Uit het moeder
land kon geen hulp worden verleend; do handel van
Java was door den oorlog met Engeland geheel vorloopen, zoodat Daendels wel op allerlei wijzen zich in
financieele zaken moest trachten te redden. Ditzelf
de geldt ook van het krijgswezen, dat door Daendels
zooveel mogelijk hervormd werd ; echter zonder gun
stig resultaat, zooals bleek bij den inval der Engelschon na zijn vertrek. Een uitmuntende maatregel
was de bepaling, dat de ambtenaren, die tijdens do
Compagnie geringe bezoldigingen genoten, en grootendeels van bijverdiensten, vaak niet op de eerlijkete wijze verkregen, moesten loven, behoorlijk zou
den worden betaald; zware straffen werden echter
bedreigd togen do ambtenaren, die ’s lands gelden
ontvreemdden. Voor zijn eigen belangen zorgde
Daendels op eigenaardige wijze, door zich hot land
goed Buitenzorg door de Regcering in vollen eigen
dom te laten afstaan (waartegen h\j van het tijdelijk
bezit van Weltevreden afzag), en dat meteen buiten
sporige winst weder te verkoopen, — gedeeltelijk we
der aan den lande, — waartoe hij cnkclo be
palingen in het belang dor bevolking dier landen
genomen, introk.
Roods in 1809 had Daendels hcrhaaldelijk zijn ont
slag gevraagd. Na de inlijving van het Koninkrijk
Holland werd hem dit door Keizer Napoleon ver
leend, en legde Daendels diens volgens op 1G Mei
1811 hot bewind neder. Na zijn terugkomst in Euro
pa word hij tot divisie-gcnoraal in het Fransche leger
benoemd, maakte het begin van den veldtocht naar
Rusland mede, doch werd reeds Oct. 1812 tot bevel
hebber der Poolsche vesting Modlin benoemd. Na
den val van Napoleon Werd hij 27 Juli 1815 tot Gouv.
Gen. der Ned. bezittingen ter kust van Guinea be
noemd on overleed to St. Gcorge del Mina den 2on Mei
1818. In 1814 deed hij te ’s Grav. hot licht zien zyn
„Memorie over den Staat dor Ned. O. I. bezittingen
1808—1811”, 4 dln., waarin hjj do daden van zijn
bestuur heeft toegelicht on vordedigd. Zij werden
aan een scherpe kritiek onderworpen door N. Engel
hard t. Ovorzigt van den Staat dor N. O. I. bezittin
gen, ’s Grav. 1810 en in Briovcn belroffcndo liet be
stuur der koloniën Amst. 1810. Vgl. ook: Brief, in-
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houdendo eenige onpartijdige aanmerkingen op den
Staat, ’s Grav. 1815.
Zie over Daendels: J. Mondeis, Herman Willem
Daendels, vóór zijne bevordering tot Gouv.-Gen.
’s Grav. 1890. D. J. Baron Mackay, De handhaving
van het Ned. gezag en de hervorming van het rechts
wezen onder het bestuur van den G.-G. Daendels.
’s Grav. 1801. De opkomst v. h. Ned. gezag in O.-Indië door De Jonge en Van Deventer. Dl. XIII,
’s Grav. 1888.
DAËNG. Boegineesche en Makassaarsche adellijke
titel, voor personen tot de voorname familiën des
lands, maar niet tot die der vorsten en regenten
behoorende.
DAFTAR. Officiëele inlandsche benaming van
„kohier”, b.v.: daftar padjeg faal (kohier der be
drijfsbelasting). Het is een Perzisch woord, dat beteekent: lijst, register, bock, catalogus, journaal.
DAGBLADEN. Zie DRUKPERS.
DAGM-DAGM. Collectiefnaam op Sumatra voor
baardvogels, behoorende tot de geslachten Cyanops
Chotorhea en Xantholaema, b.v.: Dagm-dagm gedang, Chotorhea chrysopogon; Dagm-dagm ketjil,
Xantholaema duvaucéli. De Maleiers op 0.ostr_Sumatra noemen Cliotorea chrysopogon Lopang, terwijl
deze vogel op West-Sumatra Takoeh-belangan ge
noemd wordt. Andere soorten zijn aldaar: Pïlopogon pyrolopha of Lewajen, een naam ook gegeven
aan Dendrocilla occipitalis en Phoenicophaës erythrognathus; voorts Xantholaema haematocephala
of Tagoh-tagoh. Cyanops lineata heet op Java Koetoek, naar zijn stemgeluid; hij wordt aldaar in kooi
en gehouden, met bananen gevoed en als lekkernij
gegeten.
DAGOB. Volgens de legende is de asch van Boed
dha in kleine hoeveelheden door de geheele Boed
dhistische wereld verspreid. Waar een Boeddhisti
sche gemeente werd opgericht en men deze asch of
andere reliquieën bezat, werden zij in een urn of vaas
onder een grafheuvel begraven. Zulk een grafheuvel
van steen of door steenen muren of gebouwen bevei
ligd en bijeengehouden noemt men dagob, een woord
ontstaan uit het Sanskrit dhdtoegarbha, reliekenreceptaculum. Do Singhaleczen passen ’t woord
dógaba too op den geheelen stoëpa.
DAGVLINDERS. (Rhopalocera s. Lepidoptera
diurna). Zijn buitengewoon talrijk in geslachton en
soorten vertegenwoordigd in don Indischen Archipel
Zie VLINDERS.
DAHA. Ilindoerijk op Java, waarvan do zetel
waarschijnlijk tusseken Ponorogo en Madioen ge
weest is, althans vindt mon daar nog een paar desa’s
van dien naam, en de vormoedelijko overblijfselen
van den kraton, een oude begraafplaats met twee bij
de bevolking in hoog aanzien staande graven en een
badplaats uit den Hindootijd alsmede vele over
blijfselen van beeldwerk. Mon meent dat het rijk
zich uitstrokte over het Oostelijk deel van Madioon
en over Kediri. Het rijk zou in de negende eeuw
onzer jaartelling zijn gesticht door den beroemdon
vorst Djajabaja, dio don scepter van do vorston van
Ngaslina geërfd, on aan wiens hof de Kawi-literatuur haar hoogsten bloei bereikt zou hebben.
Literatuur. II. Hoopormans, Het Hindoeryk van
Doho. In T. v. h. Bat. Gon. XXI (1875), 140 Vgk.
Vcth, Java, II, bladz. 105 vv.
V
v v
DAI. Ei land jo bohooroiide tot do Babar-eilandon (zio aldaar) mot 2 toppen van 570 on 020 M.
hoogte.
DAI of DAIK. Do hoofdnedorzotting op hot oiland Lingga (Riouw en ondorh.) on vroeger residen-
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tie der Sultans van Lingga-Riouw. Zie LÏNGGA.
DAIRI.JjP-het Noord Sumatraansch boven - of bin
nenland. In meer beperkten zin wordt met dezen
naam bestempeld een landstreek in liet hoogland
tusschen Singkel en het Toba-mccr,_en wordt de
daar wonende stam der Batak’s daarnaar Daïriers
of Daïri-Bataks genoemd. (Zie BATAKS en PAKPAK)
DAIRI-LANDEN. Naam eener onderafdeeling
vair-de afdeeling Bataklanden der residentie Tapanoeli. De hoofdplaats is Sidikalang. (Zie BATAK
LANDEN).
—
DAJA. Verzamelnaam voor de N. landschappen
: o. Cj
der onderafdeehng Tjalang, afdeeling Westkust
van Atjèh, met namen: Koeala Daja; Lambeusöë
met de onderhoorigheden Lam Mè en Lam Nö;
Oenga met Panté Tjeureumèn; en Kloeang. Er wo
nen ^ 2000 geregistreerde mannen. De rijstvelden,
hoewel onbevloeid, zijn best, en ook de veestapel,
bestaand uit karbouwen en runderen, valt te lo
ven. Overigens is Daja berucht om zijn intriges en
zijn tijgers. Over den Tjöt Eumpèë loopt een weg
naar de XXII Moekims van Groot-Atjèh, over den
Glé Groetèë naar Lhöng, en langs de kust loopt de
de groote weg naar Tjalang.
Koeala Daja aan de monding der Dajarivier (N.
uitwatering van de Krocëng Lambeusöë) is een
zelfstandig landschap met ^ 400 volwassen man
nen. Het landschapshoofd voert er den titel T. Hakém.
Bij de verzande Dajamonding wordt aangetrof
fen het graf van een vorst van Daja: Soellan ’Alafr
ad-dxn RP ajat Sjah, gestorven 12 November 1508.
Hij was een zoon van den te Dar al Kamal zetelen
den vorst van Atjèh Radja Inajat Sjah. In 1520
werd Daja veroverd door Atjèhs soellan Ali Moeghajat Sjah en diens broeder Radja Ibrahim. De
vorst van Daja (zoon van soeltan ’AJa'- ad-din vd)
vluchtte naar Aroe, en zijn zuster werd de vrouw
van soeltan Ali Moegbajat Sjah, wien zij gezegd
wordt te hebben vergiftigd onT haren broeder te
wreken. Haar graf ligt ook te Koeala Daja en blij
kens het grafschrift stierf zij den Gen December
1554.
In de bewoners van Lam Nö worden gezien de
afstammelingen der oer-Dajancezen. Hun taal
vertoont eenige afwijkingen van het gewone Atjèhsch. Zoo wordt in uilgangssyllaben de open a
uitgesproken als eu, de èë als ö, en de öë als aj.
DAJAK-RIVIER (GROOTE) of KAHAJAN.
Rivier in de Z. en O. afdeeling van Bornco. (Zie
BORNEO IV. D.).
DAJAK-RIVIER (KLEINE) of KAPOEAS MOEROENG. Rivier in de Z. en O. afdeeling van Borneo. (Zie BORNEO IV. D.).
rc DAJAKS. Naamsooksprong. Onder den algemeenénhraam Dajaks vat men gewoonlijk de inheemsche,
niet-Mohammedaansche bevolking van het eiland
Bomeo samen.
De beteekenis van dien naam of liever van het
Maleische: orang Dajak is oorspronkelijk
Bovenlander of Binnenlander, en als zoodanig
equivalent met Tor ad ja, den Boegineeschen
naam voor de heidensche bewoners van het binnen
land van Midden Celebes. Evenals met dezen naam
het geval is geweèst^'möet dus ook door de Ma
leiers der kuststreken aan den naam orang Dajak
de beteekenis gehecht zijn van: dorper, kinkel, hei
den. Hieruit is dan ook te verklaren dat de Dajaks
zelf zich met dien naam niet noemen; zij geven aan
de stammen den naam van de rivier, waaraan zij
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wonen of gewoond hebben. De gewone onderschei
ding tusschen de kustbevolking en die van bet bin
nenland, welke dan respectievelijk Maleiers en Dajaks genoemd worden, gaat echter niet geheel en al
op, omdat bijv. in Serawak ook Dajaks aan zee wo
nen, terwijl anderzijds de bevaarbaarheid van Borneo’s groote rivieren oorzaak geworden is, dat tot
ver in het binnenland zich Maleiers hebben neer
gezet. Bovendien wonen op vele plaatsen aan de
kust niet alleen Maleiers als immigranten, maar
ook Boegineezen, Chineezen enz. Voorts dient men
er op te letten, dat de namen Dajak en Maleier
niet meer louter een ethnographische onderscheiding
beteekenen, daar de Maleiers zich sterk met de
Dajaks vermengd hebben, terwijl de afstammelin
gen uit deze gemengde huwelijken althans in
naam Mohammedaan zijn geworden en zich dus
geen Dajak meer noemen, doch Maleier. En zoo
zullen zelfs Dajaks van zuiver bloed, die tot het
Mohammedaansche geloof zijn overgegaan, allengs
tot de Maleiers gerekend willen worden, vooral om
de vernederende bijbeteekenis van den naam Dajak,
cenigzins synoniem met heiden en koppensneller, te
ontgaan.
Stamindeelino. De Dajaks zijn verdeeld in een
groot aantal stammen, wier namen, gelijk boven
gezegd, meestal ontleend zijn aan de rivieren,waar
aan zij hun woonplaatsen hebben. Opsomming van
al die stamnamen schijnt overbodig, te meer, daar
de Dajaks gevoegelijk in cenige groote stammencomplexen verdeeld kunnen worden. Wegens het
tot nu toe ontbreken van omvangrijke anthropologische onderzoekingen berust die indeeling in
hoofdzaak meest op cthnologischc onderscheiding;
echter komt Dr. Kohlbruggc op grond van zijn be
werking van de door Dr. Nieuwenhuis bij J35 Da
jaks uit gevoerde antbropologische metingen, tot
het vermoeden, dat Centraal Borneo door minstens
twee onderscheiden volksgroepen bewoond wordt:
de eene dolichocephaal, tot welke de 0 o 1 o o - A j o r
Dajaks aan de Mandai (linkerzijnvier van de K apoeas)gerekcnd worden; de andere brachycephaal,
waartoe do K a j a n s aan de Mendalam (rcchterzijrivier van de Kapoeas) behooren; volgens Dr.
Nieuwenhuis zijn deze groepen ook ethnologisch
scherp gescheiden. Deze K a j a n s nu behooren
tot één groot complex van verwante stammen, do'
Bahau-Ken ja - Kajan-Dajaks, welke
een groot deel der bevolking van Centraai-Bornco ,
vormen. Bahau’s noemen zich de stammen-''
aan do Boven- en Midden Mahakam; Kajan’s
aan de Mendalam ‘) en aan de Boven-Iicdjang (in
Serawak); Ken ja’s in het binnenland van Koetei aan de Kajan- of Boelocngan-rivier en aan do
Tawang en de Berau; voorts in Serawak aan do
Boven-Baram; Kindjin’s in de binnenlanden
van Boelocngan. Al deze stammen hebben het brongebied van de Ka jan-rivier, dat Apoc Ka jan of PoKedjin genoemt wordt, tot stamland; vandaar uit
zijn successievelijk verschillende stammen naar den
midden-of benedenloop der rivieren gekomen; daar
bij hebben zij zich sterk vermengd met daar woon
achtige stammen, zoodat de Kenjastammen van
Apoe-Kajan als de zuiverste vertegenwoordigers
van dit stammencomplex te beschouwen zijn. Dio
volksverhuizingen cp groote schaal begonnen reeds
in het begin der 2° helft der 18° eeuw; do laatsto
*) Dg e stelt in dit artikel in vreemde namen
steeds de stomme e voor, behalve in bekendo
woorden als Borneo enz.
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groote verhuizing uit de Apoe Ka jan had + 1876
plaats.
De namen der afzonderlijke stammen, waarin do
Bahau’s en Kajan’s verdeeld zijn, beginnen meest
al met M a, afkorting van O e m a = huis, daar
het hun gewoonte is, zich te noemen naar de rivier,
waaraan zij wonen of gewoond hebben. Ma-Soo1 i n g beteekent dus letterlijk: Huis aan de
Soe1ing.
Van de stammen in de Z. en O. Afdeeling ver
dienen vermelding: de Biadjoe’s, welke niet
alleen tusschen de monding van de Barito en het ge
bergte van Kota-Waringen wonen, maar ook hoo
ger stroomopwaarts in de onderafd. Boentoek
(Docsoenlanden), de Ot-Dan om, in Katingan,
aan de Boven-Kahajan, Kapoeas en Doesoen; do
Olon - Maan jan, eveneens in Boentoek, een
kleine stam, maar in velerlei opzichten merkwaar
dig. De algemeene naam, die wel eons aan de
meeste stammen derZ. en O. Afd. gegeven wordt, nl.
Olo-Ngadjoo = menschen van hot
bovenland, is minder toepasselijk op do stam
men, die aan den benedenloop der rivieren wonen.
Een algemeene naam voor de Dajakstammen in
de Wester-Afdeeling van Borneo bestaat niet;
onder het groot aantal stammen, door Enthovcn
(Bijdrage tot de Geographic v. Borneo’s Westkust)
genoemd, zijn als hoofdstammen te onderschei
den: in het Boven-Kapocas-gebied: de E m b a1 o c h-D a j a k s, de Kajan’s aan de Mendalam (reeds genoemd), de Oeloc -Ajcr-Daj a k s in het Mandai gebied en aan de Boven-Melawi, verwant met de Ot-Danom van do Z.
en O. Afdeeling; de Sekadau-Dajaks en
R i b o e n ’ s in de landschappen Sanggau en Seka
dan; terwijl van hel landschap Tajan nog gonoomd
kunnen worden de Dósa-Dajaks, wegens hun
beweerde afkomst van do Hindoe-Javaanscho ko
lonisten; de Manjoekó- Dajaks in Landak, cn
eindelijk do Batang-Loepars, zijnde Zee-Da
jaks uit Serawak, afkomstig van de Batang-Loopar.
In Serawak en Britisch Noord-Borneo vindt men,
behalve de reeds vermelde Kajan’s en Kenja’s
nog vier hoofdgroepen: de Zoo-Dajaks of
Iban’s, de M o c r o e t ’ s, do Land-Daj a k s en de P oenan’ s.
Laatstgenoemde groep, de Poenan’s vindt
men ook in Centraal-Bornco; zij vormen dat deel
der bevolking van hot binnonland, hetwelk nog een
zwervend loven leidt; tot deze nomadische bevol
king behooron ook de Bokotan’s, cndoBoek a l ’ s; in de binnonlandon van de Z. on 0. Afd.
de Olo-Ot; in Bocloengan do Basap’s. Zio
POENAN.
Voorkomen en karakter. Gelijk te verwachten
is, doen zich onder de talrijke hoofd- en bijstammen
der Dajaks een aantal verschilpunten voor, zoowel
wat betreft hunne physische als hun psychische
eigenschappen. Ziet men van deze verschilpun
ten af, dan kan de Dajak in het algemeen be
schreven worden als welgebouwd, hoewel onder do
gewone middelmaat der Europeescho rassen: vol
gens de metingen van Dr. Nieuwen huis en de „Cambridgo Expedition” naar Serawak in 1890, was het
hoogste gemiddelde der vorschillendo groepen
1.585 M. en wol bij do Zee-Dajaks. Do hoofdvorm
is bij de Zee-Dajaks, do Konja’s, do Kajan’s on de
Poenan’s overwegend brachycephaal; bij de overige
stammen, in ’t bijzonder do Ocloe-Ajcr-Dajaks,
dolichocophaal, hoewel ook daaronder brcedschodeligon voorkomen.

557

Het haar is over ’t algemeen zwart, en sluik of
golvend; gekrulde haren vormen een uitzondering.
De huidskleur is donker-geel tot bruin, het donkerst
bij de Zee-Dajaks. Van de Bahau’s en Kenja’s zegt
Dr. Niouwenhuis, dat hun huid in de jeugd meest
eer lichtgeel dan bruin genoemd kan worden, zoodat in ’t algemeen de donkere huidskleur op lateren
leeftijd door den invloed van het zonlicht bewerkt
wordt. De gezichtsvorm bij dit op den voorgrond
tredend ras der Dajaks is ovaal; de oogen zijn
levendig en donker-bruin; de zoogenaamde „Mongolenspalte” komt niet voor. De neus is in ’t alge
meen plat, zonder bijzonder breede vleugels. De
mond is niet buitengewoon groot, bij sommige
vrouwen zelfs klein; de lippen zijn niet zeer dik.
Bij beide geslachten vindt men vooral in de jeugd
zeer dikwijls welgevormde en open gelaatstrekken.
Ook in de karaktertrekken der Dajaks vertoonen zich vele individueele en stamverschillen; maar
toch blijven er genoeg gemeenschappelijke over, om
een algemeene karakterschets te rechtvaardigen.
Onder do goede eigenschappen der Dajaks worden genoemd: gastvrijheid, eerlijkheid, openhartig
heid. Zij zijn zeer gevoelig voor de meening van an
deren, en bevreesd, beschaamd gemaakt te worden
voor hun omgoving. Hun gevoeligheid openbaart
zich verder in hun afkeer van gewelddadigheid, en
medegevoel voor het lijden van anderen, al strekt
zich dit dikwijls niet verder uit dan tot eigen fami
lie- of stamgenooten. Het koppensnellen en de ge
woonte vroeger om slaven te slachten na den dood
van een hoofd zijn geenzins als bewijzen van aan
geboren wreedheid op te vatten, daar deze gebruiken
met hun godsdienstige voorstellingen verband hou
den of hielden. Zie blz. 566.
Krijgshaftig, oorlogszuchtig en dapper kunnen
de meeste Dajakstammen niet genoemd worden;
wellicht zijn de Zee-Dajaks van Serawak nog dege
nen, dio het meest als zoodanig kunnen worden aange merkt.
Over het algemeen wordon de Dajaks in zedelijk
opzicht hoogor gostcld dan de op Borneo aanwezige
Maleicrs; de invloed dezer laatstcn is van zeer ongunstigon aard geweest voor de onder hun bestuur
staande, en aan hun afpersingen blootgostelde stam
men. Zoo is b.v. do hartstocht voor dobbelspelen en
hanengevechten bepaaldelijk aan den omgang mot
de Maleicrs te wijten. Do onmatigheid echter in eten
en drinken bij godsdienstige feesten, welke weder tot
grove onzedelijkheid aanleiding geeft, do losheid
van zeden, o.a. bij do priesters en priesteressen aan
de Bovon-Barito on bij do stammen van het BovenMelawi-gebied, zijn zekor niet, of niet geheel, aan
Maleischen invloed toe te schrijven. Ook in deze opzichton staan do Bahau-Ivajan- on Konja-stammen
veel hooger.
Als schaduwzijden van hun karakter kun
nen genoemd wordon: gebrek aan onergie on
zelfvertrouwen, wolko veroorzaakt wordt, deels
door ongunstige lovonsomstandigheden tongevolgo
van ziokten (malaria, syphilis) bij do stammen
aan den midden- of bovenloop der groote rivioren, deols door eeuwenlange ondordrukking en uit
zuiging van do zijde dor Maloische vorston; voorts
vorgedroven nieuwsgiorighoid on bedolzucht.
Do goede verstandelijko aanlog der Dajaks toont
zich o.a. in hun gemakkolijlc aanlcoren van vreemde
talen; hun kunstzin is bijzondor hoog ontwikkeld,
en boporkt zich niet tot onkolo individuen.
Kleedino, sieraden, tatoeage, lichaams-
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Ook onder de nog zwervende stammen als Poenan’s, Beketan’s en Bockat’s vindt men geen per
sonen meer die geheel naakt loopen. Behalve de
bedekking der schaamdeelen is het doel der eigen
lijke kleeding bij de Dajaks vooral de bescherming
tegen de zonnestralen; als sieraad dient de klee
ding slechts zelden, hoewel het soms voorkomt: bij
de Mendalam-Kajan’s bijv. worden de fraaiste kos
tuums alleen bij het Nieuwjaarsfeest gedragen.
De dagelijksche kleeding is zeer eenvoudig en in
hoofdtrekken bij de verschillende Dajakstammen
gelijk. De mannen dragen een lendendoek, van ^
90 cM. breedte en 3.5 a 7 M. lengte, die éénmaal tusschen de beenen wordt doorgehaald, en verschei
dene malen om het middel wordt gewikkeld, ter
wijl een stuk van ongeveer 1/2 M. vóór afhangt. Ver
der een rotan zitmat in den vorm van een vierhoek
met een driehoek boven op, die door middel van 2
koorden om de heupen wordt bevestigd en dient om
den drager te beschermen bij het zitten op vochtige
of vuile plaatsen. Buitenshuis wordt meestal een
baadje gedragen, meest van katoen, bij den veldar
beid ook wel een van geklopte boomschors; en
een zeer groote zonnehoed van palm- of pandanus
blad, of bamboereepen, in doorsnede soms wel
80 cM., en meer dan 20 c.M. hoog. Deze hoeden wor
den vaak zeer fraai versierd, van boven met kralenwerk of schelpen, de rest der bladvakken met figu
ren van katoen of flanel. In huis wordt door den
man dikwijls een band van rotan om het hoofd ge
dragen, die in breedte afwisselt van een enkelvoudigen band tot een compleet mutsje. Hoofddoeken
worden alleen in navolging van de Maleiers gedra
gen, en vinden hoe langer hoe meer verspreiding;
echter meer onder de hoofden dan onder de gewone
bevolking.
Het materiaal voor lendengordel en baadje was
oorspronkelijk geklopte boomschors en is dat in
vele streken van het binnenland nog; bet wordt
echter hoe langer hoe meer door ingevoerd goedkoop
katoen vervangen.
Als sieraad dragen de mannen halskettingen van
kralen, dikwijls zeer oude en dan van hooge waarde;
aan de Boven-Barito bestaan die halskettingen uit
agaatsteenen, bij aanzienlijken afgewisseld door
ruwe brokjes gedegen goud, of wel paarlen. Welge
stelde Ot-Danoems dragen aan die halsketting nog
twee of drie groote, dunne platen in den vorm van
een halve maan. Verdere sieraden der mannen zijn
been- en armringen, en oorsieraden; de beemïngen
beslaan uit rotan of lianen en worden onder de knie
gedragen.de armringen, bij de Kajan’s en Bahau’s
uit dezelfde stof of van schelpen of hout vervaar
digd en boven den elleboog gedragen, zijn bij de
Dajaks der Boven-Barito van metaal, soms wel van
goud; bij hen draagt men er soms tot vijftien aan
eiken arm.
Bijzonder in het oog vallend zijn de oorversieringen der Dajaks, omdat bij de meeste stammen het
de gewoonte is, de oorlellen zeer lang uit te rekken,
door in de doorboorde oorlel zware ringen te dragen
(Bahau’s) of de gaatjes te vergrooten door er tel
kens dikkere pinnetjes of opgevulde bladeren in te
brengen tot men er schijfjes van ijzerhout, aan de
buitenzijde met een dun gouden plaatje belegd,
in dragen kan. De Kajan’s en Bahau’s hebben bo
vendien een gaatje geboord in de boven-oorschelp,
waarin zij die door dapperheid uitmunten do hoek
tanden van den Boroeoschen panter, of ook wel
beretanden mogen dragen. Bij de Zee-Dajaks ko
men de uitgerekte oorlellen zeer weinig voor; een

bijzonder oorsieraad bij hen is een rij van klei- .J?
ne koperen ringen rond de schelp van ieder oor.- -'
De gewone kleeding der Dajaksche vrouw £o
huis bestaat uit een schortje van boombast of ka
toen, ongeveer een handbreed beneden den navel
om ’t lijf gebonden; bij de Kajanvrouwen tot aan
de enkels reikend, komt het bij vele andere stam
men niet verder dan tot de knieen. In het veld aan
’t werk zijnde, dragen ook de vrouwen meest een
dergelijk baadje als de mannen; evenzoo wordt
vaak buitenshuis een lange sarong gedragen. Afwij
kend is het kostuum der Zee-Dajak-vrouwen, be
staande in een benedenlijfskleed van katoen, met
eigenaardige patronen in verschillende kleuren, of
met schelpen versierd en tot even over de knie rei
kend, een dergelijk baadje, en een soort corset, be
staande uit een groot aantal boven elkaar geplaat
ste rotan-ringen, dat het lichaam van borst tot dij
bedekt. Iedere ring is in kleine ringen van geslagen
koper gevat.
Om het hoofd wordt een band van rotan of kralenwerk gedragen; buiten aan het werk zijnde dragen
ze zonnehoeden van grooter afmetingen dan die der
mannen. De voornaamste sieraden der vrouwen
zijn van denzelfden aard als die der mannen, boven
dien ook gordels van kralen; de oorbellen der Kajan vrouwen zijn nog langer uitgerekt dan die der man nen; soms tot 1 d. M. beneden de schouders; bij do
Kenja-vrouwen zijn de oorringen gewoonlijk lich
ter, terwijl bij vele andere stammen de vrouwen
ronde schijfjes van hout of metaal in de ooien
dragen.
Kinderen loopen meest tot hun zesde of zevende
jaar naakt, en worden daarna gekleed op dezelfde
wijze als de ouders.
/
Zeer algemeen verspreid is onder do Dajakstammen de gewoonte zich te tatouëeren; wel zijn er
sommige stammen die die gewoonte niet hebben,
doch het schijnt, dat zij vroeger bij hen wel bestond
maar verdwenen is onder den invloed van de Maleisehe kleederdracht, dio zij hebben aangenomen; do
Land-Dajaks van Serawak echter, die tot do niettatoeëerende stammen behooren, beweren ook, dat
zij nooit het gebruik gekend hebben. Onder do
meest-getatoeëerde stammen nemen de Kajan’s
een voorname plaats in, aan hen danken vele der
andere stammen zoowel hun kennis van hel ge
bruik als het meerendeel hunner patronen; ook on
der de Zee-Dajaks is tatoeage zeer algemeen, verder
bij de Poenan’s, Beketan’s en Biadjoo’s (ZuidWest Borneo). In Midden Borneo, waar de onder
linge verschillen in den aard der tatoeage samen
vallen met het verschil van stamgroep, stam en
mannelijk of vrouwelijk geslacht, kan men volgens
Dr. Nieuwen huis drie groepen onderscheiden: le
groep: Bahau’s, Kenja’s en Poenan’s. 2e groep:
Boekat’sen Beketan’s, 3do groep: Stammen van de
Barito en de Melawi, en Oeloc Ajer’s van deMandai.
De eerste groep tatoeëert met donkerblauwe
lijnen; bij de vrouwen worden behedenarmen, han
den, dijen e» voeten bewerkt, bij de mannen schou
ders, armen en borst.
De tatoeage in de tweede groep heeft slechts bij
mannen plaats; het geheele lichaam, van de onder
kaak tot aan de enkels wordt bedekt met groote,
donkerblauwe vlakken, waartegen de eigenlijke
figuren in de natuurlijke huidskleur afsteken.
De mannen der derde groep krijgen eerst grootere
of kleinere schijven op de kuiten, later worden de
armen, de romp en de hals geheel met samen hangende figuren, uit donkerblauwo lijnen bestaan-
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de, bedekt. Bij de vrouwen worden vooral de knieën,
de onderbeenen en de handen versierd.
Bij de eerste en tweede groep wordt de kunst van
tatoeëeren door vrouwen uitgeoefend, bij de derde
door mannen. Alleen bij de eerste groep worden de
figuren eerst en relief op kleine plankjes uitgesneden,
deze met roet bestreken en vervolgens het patroon
op de huid afgedrukt; de tweede en derde groep
brengen de tatoeëering uit de vrije hand aan.
De Oeloe-Ajer-Dajaks gebruiken een 10 c.M. lang
en 1 c.M. breed koperen plaatje, dat aan de eene
zijde rechthoekig omgcbogcn in een scherpen tand
eindigt; door met een stukje hout op het plaatje te
slaan wordt de tand in de huid gedreven, waarna
roet van damar of roode verf in de openingen wordt
gebracht. De Bahau- on Kenja-vrouwen gebruiken
een rechthoekig gebogen stukje hout, in welks om
gebogen einde 2 of 3 koperen naalden door middel
van gutta-percha bevestigd zijn; dit werktuig wordt
in een mengsel van water en damarroet gedoopt,
waarna door kloppen de roetdeeltjes onder de huid
worden gedreven volgens het daarop afgedrukte
patroon.
Bij de verschillende stammen heeft men in ver
band met het tatoeëeren tal van voorschriften en
verbodsbepalingen; bij de vrouwen staat het ge
bruik nog eenigszins met godsdienstige voorstel
lingen in betrekking, terwijl het bij de mannen
hoofd zakelijk dient als versiering en om als dapper
bekend te staan.
Onder de overige lichaamsmutilaties moet in do
eerste plaats het tanden vijlen genoemd worden, dat
zeer algemeen voorkomt; de tanden van boven- en
benedenkaak worden hetzij van voren concaaf ge
vijld, of puntig tocloopend. Ook worden wel gouden
of koperen stiften door de tanden gedreven.
Naar het schijnt vooral tot do Kajan’s en~ de
bewoners der bovenlanden van Koctei beperkt is do
porforatio penis, om er een metalen stift in te dragen,
en do gewoonte om een ring, b.v. uit do schubben
van bet schubdier vervaardigd, achter de corona
glandis te dragen; dit laatste bij de Kajans,'en al
leen als voorrecht voor hoofden en dappere mannen.
De voornaamste aan vals wapenen, der Dajaks zijn zwaard, speer en blaasroer. Het Dajaksclio
zwaard, bekend onder den naam van m'alat bij do
Kajans, parang ilang bij de Zcc-Dajaks en mandau
in de Z. en O. Afdceling heeft een zeer zwaar lemmet,
dat van boven een dikte van ^ D/a C*M. heeft, en
zich kenmerkt door een uitholling aan de eene
vlakke zijde, een eoncavon kant aan de andere zijde;
het wordt met zeer veel zorg gesmeed, en is zoo
scherp en hard, dat men er con spijker mee kan
doorslaan. Het wordt niet slechts als wapon ge
bruikt, maar dient den Dajak ook evenzeer tot het
afslaan van takken, het behouwen van planken en
het hakken van brandhout. Do van hard hout of
hertshoorn gemaakte greep is meestal zeer fraai uitgesneden; dit is ook het geval mot de beide, door
bamboevlechtwerk bijeengehouden dunne plankjes,
waaruit de scheede beslaat. De scheeden zijn voor
zien van een aantal aanhangsels, die hetzij tot ge
bruik op reis dienen, b.v. bamboedoosjes met vuur
steen en rookbenoodigdheden, hetzij als sieraad of
amulet. De scheede biedt verder plaats aan een kloin
mesje met een lang heft, waarmee men o.a. op een
sneltocht randjau’s of voetangels, en droog hout,
om door wrijving vuur to maken, snijdt.
Bij sommige stammen van Noord- en West-Borneo heeft men zwaarden en scheeden, die van die der
Kajan’s c. s. en Olo-Ngadjoo’s nogal afwijken.
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Bijna even onafscheidelijk als van zijn zwaard is
de Dajak van zijn speer, die een stalen punt heeft ^
&-*-! i<
van ongeveer 1 voet lengte, terwijl de grootste
>
• ' .... ^
breedte ^ 7 c.M. bedraagt; bij de krijgssperen der (
•
•
Kajan’s is het blad eenigszins uitgehold; de schacht
is ongeveer zeven voet lang.
/ fr ï
Het blaasroer, dat als krijgswapen weinig betee- •
kenis heeft, en meer voor de jacht gebruikt wordt,
’
bestaat uit een gelijkmatig uitgehold, ongeveer 2 M. '
lang hard en rond stuk hout, aan het uiteinde waar
van nog vaak een lanspunt bevestigd wordt. Het
dient tot het wegblazen van zeer lichte ^ 2 d.M.
lange pijltjes, welker punt vergiftigd is met plant
aardig gif; aan het achtereinde wordt een stukje
zeer licht hout of merg bevestigd, om in het blaas
roer het kanaal af te sluiten. Tot het bewaren dezer
pijltjes dient een pijlkoker van een dikke bamboegeleding vervaardigd, met een ronden stop van bam
boe of hout en een haak om hem aan den gordel te
hangen.
Als afweerwapen dient het schild, dat bij de
meeste stammen zeer breed is, en bestaat uit één
stuk zacht bout; de voorkant vertoont zich als twee
vlakken, die elkaar onder een zwakken hoek snij
den. Het schild der Kajan’s is meestal weinig ver
sierd, maar voor meerdere stevigheid omwonden
met rotanreepen. Bij andere stammen zijn de schilden •
meer bewerkt, vooral die der Kenja’s zijn bedekt
met relief-figuren, waaronder in liet midden een
gestyleerd menschclijk gelaat zichtbaar is. Liefst
wordt bij hen het schild verder versierd met haar
van verslagen vijanden. Aan de Kapoeas echter
wordt tegenwoordig een dergelijk sieraad niet meer
aan de scliilden aangebracht, terwijl het daar ook
verboden is, menschenhaar van den eigen stam als
sieraad voor wapenen te gebruiken. Voor de schildversiering koopen de Kajan’s daar vooral haar van
de Taman-Dajak’s, die hun eigen haar daartoe be
schikbaar stellen.
De krijgslcleeding bestaat uit dieren vellen,
liefst van panters, anders van beren of geiten, soms
vorsiord met kralenwerk rond de halsopening en ve
deren van den rhinoceros-vogol; en uit een van rotan
gevlochten muts, aan de randen en van boven ver
sierd, en op den top vederen van den argusfazant of
den rhinocerosvogel dragend, of soms een haarpluim.
Onder den krijgsmantel dragon de Kajan’s ook nog
een soort buis zonder mouwen, mot kapok opgevuld,
en tweo mouwen afzonderlijk, slechts door een 2 d.M.
brecdo strook verbonden.
Woning, iitjiskaad. Het kenmerkende der huizen
van bijna alle Dajakstammen is, dat zij op hooge
palen staan, en zeer lang zijn, daar zij niet slechts één
familie, maar eon groot aantal verwante families,
ja soms een geheelon stam herborgen.
Het meest verbreid is do huisvorm der Kajan’s
aan de Mahakam; zij zijn het ook, dio de meeste zorg
aan hun huizen besteden. Een Kajanhuis staat op
palen van 1—5 M. hoogte, en heeft con lengte van
150 tot 250 M., een diepte van 12—14 M. en een
hoogte (boven de palen) van 8 M. Het huis is over
zijn gofieole lengte door eon 3 a 4 M. hoogen wand
in tweo doelen gescheiden, waarvan hot voorste deel
do gemeenschappelijk voorgalerij vormt, die aan de
voorzijde van het huis door con 1 M. hoogen wand
van trnliowork is afgesloten. Hot achterste deel, mot
geheel gesloten achterwand, is in zooveel vertrekken
verdeeld als er afzonderlijko families in het huis
wonen. Meestal is in het midden van hot stamhuis
het gozinsverblijf van hot hoofd, dat zich gewoonl\jk
door grootor frontbreedte en diepte van do andere
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do woning evenwijdig loopend met de voor- en
gezinsverblijven onderscheidt, en waarvan ook hot
achterwanden een gemeenschappelijken gang, waar
dak eenigszins hooger uitsteekt.
op de afzonderlijke familie-ver trekken uitkomen;
De gewone gezinsverblijven of vertrekken hebben
in den rechterhoek van het huis vindt men over de
een front broedt o van ongeveer 8 M. bij een diepte
geheele diepte van het huis een ruimte, bestemd tot
van J. 6M.; ouders en kinderen met uitzondering
ontvangst van gasten, en tot slaapplaats voor vreem
van de volwassen zoons, slapen en eten daar; de
den en ongetrouwde jonge mannen. De gemeen
gezinsvertrekken zijn niet in kleinere vertrekken
schappelijke gang komt dus op deze ruimte uit. Ook
onderverdeeld, maar bevatten gewoonlijk wel een
vindt men bij hen wel den gang langs den voorwand
aantal slaapplaatsen, een soort van alkoven; verder
loopen; in het midden van dien wand is de deur,
een vuurhaard; rekken voor borden, brandhout en
tegenover de deur de ontvangst- en slaapruimte,
levensmiddelen, aan de wanden bamboekokers voor
tot aan den achterwand toe, links en rechts van deze
water,kleedingstukken, wapenen enz.; is de eigenaar
ruimte de gezinsvertrekken; bovendien is het ge
de gelukkige bezitter van tëmpajaii’sof heilige potten,
heele huis met een zware ijzerhouten palissadeering
dan staan die ook tegen den wand geschaard. Door
omgeven. Dit laatste is ook het geval met de huizen
middel van een, dikwijls fraai bewerkte, houten deur
der B i a d j o e-D a j a k s; doch de inwendige verstaat zulk een familie-vertrek in verbinding met de
gemeenschappelijke voorgalerij, bestemd voor aller deeling van het huis is anders; ook hier is, als bij de
Kajans, het huis over zijn geheele lengte door een
lei dagelijksche bezigheden, en tot ontvangst van
wand in tweeën verdeeld, en is het voorste deel de
gasten; tevens als slaapgelegenheid voor de vol
gemeenschappelijke galerij; maar de achterste helft
wassen jongelingen en bezoekers. Met tusschen ruimten van 10 a 14 M. vindt men in deze gemeen is nog weder in t wee gedeelten verdeeld, waarvan het
voorste deel dienst doet als gang midden door het
schappelijke galerij eveneens haarden. Zij dient
huis, terwijl het deel tegen den achterwand in een
voorts tot bewaarplaats van roeiriemen, vischnetten,
aantal vakken verdeeld is voor de afzonderlijke
en allerlei zaken van dagelijksch gebruik; men vindt
families. Hier vindt men ook algemeen op de rivier
er ook de houten rijstblokken, waarin de vrouwen de
padi stampen; en eindelijk ook een reeks van ge vóór elk huis een vlot, waarop een huisje dat tot
snelde koppen, hetzij in een lange rij of boven een
badkamer en privaat dient; het vlot zelf wordt ge
der stookplaatsen. Van den grond af geven een aan bruikt als aanlegplaats en waschplaats.
tal ladders, gewoonlijk bestaande uit balken met
Bij een aantal Dajakstammen der We i ci - a fd eeinkepingen, toegang tot de galerij.
ling vindt men niet de fraaie en groote huizon als
Een anderen bouwstijl vindt men bij den stam der
o.a. bij de Kajan’s en Kénja’s, daar de bedoelde
D o n g g J a t’s, ook tot het Bahau-Kenja-complex /Dajaks vooral tengevolge van de langdurige onder
behoorende, en aan de boven-Mahakam gevestigd/ drukking door de Malciers in zeer kommervolle om
' Daar wordt de geheele ruimte tusschen vloer en dax
standigheden leven. Waar men bij de Kupocasingenömen door de gezins-vertrekken, die door
stammen grootere huizen vindt, zijn dcz>- ongeveer
deuren in de zijwanden met elkaar in verbinding
van de Kajansche bouworde, doch veelal van min
staan. In dé plaats van de gemeenschappelijke voor
der duurzaam materiaal; bij stammen, die veel van
galerij der Kajans treedt bij hen een t weede vloer,
vijandelijke overvallen te lijden hebben of tot voor
op slechts eenige voeten boven den grond tusschen
kort hadden, zijn de huizen gepalissadeerd.
de palen van het huis aangebracht. Onder de woon
Als afwijkend huis-type verdient vermeld ie wor
huizen loopt dus eigenlijk hier de weg door de neder den dat der Sanggau-Dajaks in de W. Afd. Do vloer
zetting. Een tweede onderscheid met de Kajanligt op ongeveer 3 M. boven den grond en rust op
huizen bestaat hierin, dat het hoofd bij de Longwildhouten palen; het dak sluit aan de beide langste
glat’s een afzonderlijk huis bewoont, waarvan de
zijden onmiddellijk bij dozen vloer aan; alleen aan
benedenvloer naar voren, de voorste wand naar bene de smalle zijden van het huis (hier vóór- en achter
den is verlengd, terwijl het dak van voren tot op i
wand) zijn zijwanden van bladeren of boomschors.
1M. boven dezen vloer wordt voortgezet, zoodat een
In het midden van den voorwand is een deur, waar
beneden voorgalerij ontstaat, waarvan ook do zij toe een ruw bekapte boomstam als trap toegang
wanden gesloten worden. Deze galerij wordt ge geeft. Door deze deur komt men in de middengalerij
bruikt voor vergaderingen en voor de ontvangst van
van 1 a 2 M. breedte; rechts daarvan vindt men de
gasten.
familievertrekken; links de stookplaatsen voor do
Veel overeenkomst met de huizen der hoofden van
gasten en ongehuwden, daarvóór (dus verder naar
de Longglat’s hebben de huizen van den kleinen
links) weer een gemeenschappelijke, doorloopendo
stam der M a-T o e w a n, die onder de heerschappij
galerij, welke dus door één zijde van het dak is afge
der Longglats staan. Ieder gezin heeft daar een dor sloten. In het dak zijn kleppen aangebracht, waar
gelijk huis met ben eden voorgalerij; deze galerijen
door men uit de laatstbeschreven galerij op een open
hebben echter geen zijwanden, en daar de huizen
bordes komt, ontstaan door de verlenging van den
aan elkaar staan, loopt deze galerij onafgebroken
vloer buiten het dak; dit dient, tot het drogen en
langs alle huizen heen. Ook de benedenvloer onder
stampen van rijst, terwijl er ook de groote feesten
de woonruimten ontbreekt; van de galerij komt men
gegeven worden.
door middel van ladders naar boven in de woonver
Zooveel mogelijk wordt bij de Bahau-Kenja-stamtrekken.
men hout, liefst ijzerhout of een andere harde houtEvenals bij de Kajan-huizen vindt men in do
soort, als materiaal voorde huizen gebruikt; wanneer
onmiddellijke nabijheid van de laatstbeschreven o
dat niette verkrijgen is, ook bamboe en bladeren. Bij
soort veelal afzonderlijke bamboestellages om rijst
vele andere stammen, waar men niet zooveel werk
en andere levensmiddelen te drogen. Bij de huizen
van den huishouw maakt, worden deze laatste mate
van andere stammen kan men hoofdzakelijk de
rialen meer gebruikt, terwijl ook voor de afschei
volgende verschillen met die der Kajan’s opmerken.
dingen binnenshuis minder duurzaam materiaal,
De huizen der O t-D a n o m-D a j a k s van de
bijv. boombast, wordt aangewend. Voor de dakbe
/>. en O. Afdeeling hebben, in plaats van een gemeen dekking gebruikt men liefst houten dakpannen (in
schappelijke voorgalerij, ongeveer in het midden van
het Maleisch sirap genaamd); bij de Bahau’s van
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ijzerhout voor het dak van het hoofd, van tengkawanghout voor de andere stamgcnooten.
Een eigenaardigheid van de meeste Dajakstammen is, dat zij hun huizon slechts tijdelijk gebruiken;
wanneer de bebouwbare grond in den omtrek der
nederzetting uitgeput raakt, zoekt men een andere
plaats van vestiging, en bouwt daar een nieuw huis.
In sommige deelen van Wcst-Bornco, waar men
soms maar ecnige jaren op dezelfde plek blijft wo
nen, oefent deze gewoonte een slechten invloed op
de zorg, dien men aan den bouw van het huis be
steedt. Maar zelfs bij de Bahau’s, waar de bouw van
de groolc, stevig in elkaar gezette, en met fraai snij
werk voorziene huizen een aanmerkelijken arbeid
van de stamgcnooten eischt, bestaat deze gewoonte;
ook andere oorzaken kunnen tot het verwisselen van
woning leiden b.v. langdurige ziekten, door de be
woners aan den invloed van booze geesten toegeschrcven, en vijandelijke overvallen. Wanneer het
huis niet door vijanden in brand gestoken is, neemt
men bij een dergelijke verhuizing zooveel mogelijk
de duurzame materialen van het oude huis mede.
Een bijzonder groote plaats wordt bij den huis
houw ingenomen door de godsdienstige plechtighe
den, die ten doel hebben, de geesten gunstig te stem
men en alle onheilen ver te houden van de bewoners.
Tal van offers worden gebracht, vooral bij het op
richten van de zwaarste palen; vóór den invloed
van het Europeesche bestuur was het o.a. in Serawak bij sommige stammen de gewoonte, om in den
kuil waarin een der zware hoekpalen werd geplaatst,
een jonge slavin te werpen, welke dan door den paal
verpletterd en gedood werd; dit offer aan de geesten
van den grond is thans door dat van een varken
of kip vervangen. Menigvuldig zijn ook de verbods
bepalingen, welke van toepassing zijn bij het inza
melen on bewerken der materialen; daarbij, zoowel
als bij den tijd, bestemd om den bouw te beginnen,
wordt oj) allerlei voorteckenen, in het bijzonder de
vlucht of bet geschreeuw van omineuze vogels,
acht geslagen.
De huizen staan bijna altijd in de onmiddcllijko
nabijheid van een rivier, en wel met de langste zijde
evenwijdig daaraan; ook hierin vormen de huizon
der Sanggau-Dajaks een uitzondering. Bij velo
stammen bestaat het dorp uit één dergelijk lang
huis; bij andere wordt de nederzetting door ecnige,
zelden vele, van zulke huizen gevormd. Bchalvo
deze stamhuizen heeft men bij de stammen aan den
bovenloop van de Barito in het dorp ook nog de z.g.
balei, een gebouwtje in de onmiddcllijke nabijheid
van het vlot, dat tot aanlegplaats dient; deze balei
is bestemd om vreemdelingen te herbergen, voor
raad- on rechthuis, en voor vergaderingen. Bij do
Bahau’s e.a. hebben do vorgaderingen plaats in de
galerij van hot huis van hot stamhoofd.
In de bovenlanden der Z. en O. Afd. vindt men
vaak hot gohecle dorp nog door een palissadeoring
van ijzerhout omgoven.
Do groote stamhuizen worden niet door allo be
woners gedurende het geheele jaar bewoond, want
zeer algemeen is de gewoonte om tijdens den druksten tijd van de land bouwwerkzaamheden lijdelijke
huizen op de volden te betrekken. Zelfs komt hot
voor, dat stammen die sedert gcruimon tijd weinig
meer van vijandelijko overvallen to lijden hebben,
aan het afzonderlijk wonen de voorkeur geven.
Vermelding verdient nog, dat do stammen, dio
een sterk uitgesproken type van huishouw hebben,
dit bewaren wanneer zij naar een ander gebied vorhuizen.
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Gelijk in het begin van dit artikel reeds werd opgemerkt, zijn erin de binnenlanden van Bomeo nog
eenige stammen, welke geen vaste woonplaats heb
ben; deze Poenan’s, Boekats e.a. beschutten zich
slechts tijdens den nacht of slecht weder door afda
ken van takken en bladerep\/\.
Stamorganisatie. Bestuur. Rechtspraak. Bij
de beschouwing van de stamorganisatie der Dajaks
dient in het oog te worden gehouden, dat de naam
stam ten opzichte van deze volken in verschillenden zin gebruikt wordt. Het minst verwarrend is,
naar het voorkomt, om dien naam niet toe te passen
op geheele complexen als Bahau’s, Kajans e.d. doch
slechts op de onderdeden daarvan; soms woont
zulk een stam in één groot huis, soms in meerdere
huizen in één nederzetting; soms over verschillende
nederzettingen verspreid. Derhalve kan het ook
voorkomen, dat in één huis slechts een onderstam,
stamdeel of geslacht woont. Bij de Kenja’s b.v.
van Apoe Kajan vindt men een aantal stammen
(Oetna-Tow, Oema Djalan enz.) die elk van 200 tot
300 familiën lellen, en dus niet in één huis samen
wonen ; soms ook niet in één nederzetting. Ook bij
de Kajan’s van Britsch Bomeo bestaan de dorpen
bijna altijd uit verscheidene lange huizen.
In de meeste gevallen nu kan liet karakter van
rechtsgemeenschap, met eigen gezag, eigen recht
spraak en eigen vermogen, alleen worden toegekend
aan den stam, hetzij deze in één groot huis samen
woont, of over meerdere huizen verspreid in één
nederzetting; de leden zijn, met uitzondering der
slaven 1), aan elkaar verwant; dus is de rechtsge
meenschap» van genealogischen aard. Waar de stam
in één nederzetting, bestaande uit een aantal
huizen, woont (Kajans Br. Borneo), heeft ieder
huis toch ook ’zijn eigen hoofd voor de minder
gewichtige en zuiver-interne aangelegenheden. Ook
kan het voorkomen dat verschillende stammen on
der de heerschappij van een anderen staan; in Apoe
Kajan b.v. komt aan den stam der Oema-Tow dio
leidende positie toe; terwijl aan de Boven-Mahakam
de Longglat’s samen wonen mot andere, kleincro
stammen, die hun eigen hoofden bezitten, welke
echter den Longglat-hoofdman moeten gehoorza
men. In sommigo stroken echter komt reeds hot
territoriale dorp, bewoond door loden van verschil
lende stammen, als rechtsgemeenschap voor.
Bij do Kajan’s aan do Mendalam bestaat een
stam uit één hoofdman, de families der vrijen,
en de slaven. Do waardigheid van den hoofdman
is erfclijk, waarbij ook op de geschiktheid van do
zoons voor het ambt wordt acht gegeven, zoodat niet
altijd de oudste zoon opvolgt. Ook lichaamsgebreken
kunnen do opvolging verhinderen. Hoewel zoons
voorgaan, kan ook een vrouw do waardigheid van
hoofd bobben; alsdan geniet zij dezelfde onderschei
ding als een mannelijk hoofd.
Het hoofd vertegenwoordigt zijn stam naar bui
ten, oefent de rechtspraak ovor do stamgonooton
uit, en laat de priesters of priesteressen alle gods
dienstige ceremoniën bij den landbouw uitvoeren.
Hij beheert het algemeeno vermogon van den stam,
en beschikt over de slaven, die den stam toebehooren.
Daartegenover moet hij zorg dragen voor do ont-
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‘) Wanneer hier on elders in dit artikel gespro
ken wordt van slaven dient in hot oog to worden
gehouden, dat op Borneo slavernij alleen nog voor
komt in landstreken, waar ons gezag nog pas kort
of nog niet stevig govestigd is. Zio hot artikel SLA
VERNIJ.
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vangst en het onthaal van vreemde gasten, en do in
den stam ontstaande geschillen beslechten.
Zijn rechtsprekend o macht, gelijk in het algemeen
zijn overwicht, berust alleen op de overtuiging der
stamgenooten, dat hij de handhaver van de adat is.
Ter raadpleging over hetgeen het adatrecht eischt
roept hij het oordeel in van zijn mantri’s, dat zijn de
bekwaamsten en aanzienlijksten onder de vrije man
nen van den stam. Vóór iedere rechtshandeling wor
den ook de betrokken partijen en alle bewoners van
het huis, ook de slaven en vrouwen, tot een verga
dering opgeroepen, waarin ieder het recht heeft
zich vrij uit te spreken.
?
Volgens het adatrecht staan op bijna alle over?
—4
tredingen alleen boeten, die het karakter dragen
2-<C*
van schadeloosstelling aan de benadeelde partij.
Aan de mantri’s is de tenuitvoerlegging der straffen
• O / : - , s opgedragen, waarbij.zij over geen eigenlijke dwang'• 'V
■ " 7 } middelen beschikken, maar steun vinden in het
ontzag dat de Kajan’s hebben voor de openbare
meening, en in de vrees voor ziekte, als straf der
geesten op overtredmg der adatregelen. Tegenover
het hoofd hebben de vrije Kajan’s geen andere ver
plichtingen dan hem te helpen bij den bouw zijner
woning en bij anderen zwaren arbeid, en ieder ge
durende een dag voor hem te werken bij iedere peri
ode van den rijstbouw.
De bemoeienis van het hoofd met de privaat-aangelegenheden van zijn onderhoorigen blijkt o.a. uit
den eisch, dat hij zijn toestemming moet geven, als
een jongeling met een meisje uit een ander dorp wil
I
trouwen; bij ontstentenis van andere bevoegden
heeft hij de voogdijschap over weezen en het beheer
hunner vermogens tot aan hun meerderjarigheid.
Het stamhoofd heeft de beschikking over de sla
ven, die het eigendom van den stam zijn; eigenlijk
wordt dus dit levende eigendom door hem als ver
tegenwoordiger van den stam geadministreerd. Zij
moeten, onder toezicht van de familieleden van het
hoofd, of door hem aangestelde personen, allerlei
werk in het bosch, op het veld of in huis verrichten;
f
bijzonder bekwame slaven worden wel door het hoofd
op maandenlange handelsreizen gezonden, waarbij
een deel van de winst voor hen Ls, zoodat ook slaven
het zeer goed tot welgesteldheid kunnen brengen.
!
Het lot der slaven is bij de Kajan’s zeer dragelijk
niet alleen, maar kan over het algemeen zeer goed
genoemd worden; men laat hun hun lagere positie
weinig bemerken, zij kunnen in den priesterstand
worden opgenomen en zelfs aanvoerder in den oorlog
worden. De onderscheiding in standen bij de Kajan’s
aan de Boven-Mahakam is in het algemeen dezelfde
als die bij hun stamgenooten aan de Mendalam;
alleen is bij den Bahau-stam der Long-glat’s op te
merken, dat in hun dorpen verschillende kleinere
stammen met hen samen wonen, wier hoofden het
1
stamhoofd der Long-glat’s gehoorzamen moeten;
terwijl bij hen ook de meeste slaven door huwelijk
in den stam zijn opgenomen. Overigens is juist bij
de Mahakam-stammen de scheiding tusschen de drie
standen veel grooter dan aan de Boven-Kapooas;
het hoofd geniet veel grooter aanzien, en de adat
regelen worden er strenger gehandhaafd.
Omtrent de Kenja’s kan opgemerkt worden dat
in groote dorpen, b.v. Long-poetih, dat uit een lOtal
groote huizen bestaat, wel ieder huis zijn hoofd heeft,
maar het geheele dorp nog weer een opperhoofd, zoo
als dit ook bij de Kajans van Sera wak het geval is.
Bij de overige Dajakstammen van Borneo is do
stamindeeling niet zoo scherp omlijnd als boven
beschreven werd; zoo hebben de hoofden der Ot-
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Danom’s en Olo-Ngadjoe’s gewoonlijk niet veel in
vloed. Van een aantal stammen in de Wcsterafdeeling worden of werden tot voor korten tijd de
hoofden door de bevolking gekozen b.v. bij de stam
men aan de Mandai, soms daarna door den Europceschen ambtenaar in hun betrekking bevestigd;
bij anderen,zooals deEmbaloeh-Dajaks, is het hoofd
schap erfelijk. Van een scherpe indeeling in standen
vindt men bij deze Dajaks weinig vermeld; enkele
evenwel, o.a. de Ot-Danoms aan de Mclawi, houden
slaven, zoodat is aan te nemen dat ook hier de onder
scheiding in hoofden met hun familie, vrijen, en
slaven bekend is. Bij de Dajaks in het stroomgebied
van de Melawi dient voorts onderscheiden te worden
tusschen do z.g.n. mardaheka of vrijc-stammen
en de sera/i-stammen, die sedert tientallen van jaren
aan de Maleische potentaatjes onderworpen geweest
zijn, en bij wie dus van de oorspronkelijke staminstellingen niet veel meer over is.
Voor zoover geen Gouvemementsreclitspraak is
ingevoerd, of de rechtspraak niet bij de Maleische
vorsten berust, is zij, gelijk boven reeds bleek, in
handen der stamhoofden. De bij de Bahau-stammen
gebruikelijke manier, om bijna alle overtredingen
en misdrijven alleen door boeten te straffen, vindt
men ook elders, b.v. bij vele stammen der Westerafdeeling. Waar deze bepalingen van bestuurswege
gesanctionneerd zijn of waren, is dit op te vatten
als een overgangstoestand tot een scherper scheiding
van straf op overtreding en op misdrijf.
Bij de oorspronkelijke rechtspraak der Dajaks van
de Z< en 0. Afdeeling nemen godsoordcelen een zeer
belangrijke plaats in; evenzoo bij vele stammen van
de Westerafdeeling; bij de Bahau’s daarentegen
wordt er slechts zeer weinig gebruik van gemaakt.
Zie GODSGERICHTEN.
De eed is algemeen gebruikelijk; bij de Ngadjoo’s
bestaat hij in het strooien van rijst door den beschul
digde, waarbij het heelal en de daarin huizende gees
ten tot getuige van zijn onschuld worden aangeroe
pen, onder zelfvervloeking over zich en zijn na
komelingen, als hij gelogen heeft. Daarna werpt hij
een steen in het water en snijdt een rotan door als
symbolische aanduiding van het lot dat zijn geluk
moge ondergaan, indien hij een valschen eed gezwo
ren heeft. Bij de Bahau’s wordt de eed afgelegd op
den tand van een koningstijger, of onder het lang
zaam dooden van een hond, met welks bloed degene,
die den eed aflcgt, zich besmeert. In geval van meineed gelooft men dat de schuldige later door den
geest, die in den hond huist, vervolgd en gedood zal
worden. Zie EED.
Rechten op den grond. Landbouw. Andere
middelen van bestaan. Bij de beschrijving der
Dajakscho woningen werd reeds vermeld, dat zelfs
de gezeten stammen soms maar 8 a 10 jaarin het
zelfde huis wonen, vele zelfs nog korter, en dat die
verwisseling van woonjdaats deels veroorzaakt wordt
door hun wijze van landbouw. Hoewel er in de on
toegankelijke en onbewoonde wildernissen van Cen
traal-Bornco nog uitgestrekte streken zijn,, waarop
door niemand rechten gepretendeerd worden, zoo is
elke stam toch niet geheel vrij in zijn keuze van
gronden bij hot voortdurend rondtrekken; iedero
stam heeft een bepaalde landstreek, waarover hij
het beschikkingsrecht heeft, en dikwijls grenst het
gebied van den eenen stam onmiddellijk aan dat
van een andoren.
Do uitingen van dit beschikkingsrecht van den
stam zijn in groote trekken gelijksoortig mot het
geen men elders in den Archipel aantreft; bij die
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stammen, waar de oorspronkelijke instellingen het
meest ongeschonden bewaard zijn, vindt men ook
slechts weinig onderlinge afwijkingen; vermeld
worde hier, dat in de onderafdeeling Boentoek van de
afdeeling Doesoenlanden (res. Z. en 0. Afd.) de rech
ten van de genealogische gemeenschappen tengevol
ge van bestuursbemoeienis zijn overgegaan op het
district, een administratieve eenheid.
De leden van den stam hebben dus in de eerste
plaats het recht om binnen den beschikkingskring
grond te ontginnen; bij de Bahau’s zelfs de slaven.
In overleg met het hoofd wordt bij hen door ieder de
grond gekozen, dien hij meent noodig te hebben.
Voorts mogen zij er boschproductcn inzamelen,
waarvoor echter in sommige streken het noodig is,
vergunning aan het hoofd te vragen; bij de Bahau’s
laat het hoofd ze ook wel door zijn slaven zoeken,
waarvoor zij hem l/io van het ingezamelde moeten
afstaan. Jacht in de bosschen en vischvangst in de
rivieren staat eveneens den stamleden vrij.
Een elders veel voorkomende uiting van het be
schikkingsrecht, dat n.1. vreemden niet dezelfde
rechten hebben op ontginning binnen den kring van
een andere gemeenschap, tenzij met vergunning vra
gen aan het betrokken hoofd en tegen betaling eener
recognitie, wordt onder de Dajaksche stammen niet
overal zoo streng gehandhaafd; een bloote kennis
gave, anders een aanvrage tot vergunning, die bijna
nooit geweigerd wordt, wordt in sommige streken
alleen verelscht; in enkele slechts een recognitie of
klein geschenk/AVegens de groote beteekenis, die in
den laatsten tijd sommige boschproductcn van Borneo gekregen hebben, o.a. djeloetoeng, wordt ge
woonlijk overal door de rechthebbende gemeen
schap een zeker percentage, meest Vio» van de op
brengst geëischt. Daar zulk een helling geheel en al
gebaseerd is op de algemeone adat, die in Koetei b.v.
door liet sultanbcstuur steeds erkend werd, zoo
wordt zoowel het in concessie-geven van reusachtigc
terreinen door het Gouvernement tot inzameling van
djeloetoeng, als het vaak willekeurig optreden van
benden Maleische boschproducten-jagers door de
Dajaks als een grievende inbreuk op hun rechten
aangemerkt. De bemoeienis, die de gemeenschap
blijft behouden over den reeds bebouwden grond,
blijkt bij verschillende Dajakstammen, o.a. uit eon
verbod van vervreemding en uit de gewoonte, dat
bebouwde grond, die tot den staat van woestheid is
teruggekeerd, weer onder het beschikkingsrecht der
gemeenschap terugvalt.
Uit het recht van ontginnen, dat aan ieder lid van
de gemeenschap toekomt, die het beschikkings
recht heoft, ontwikkelt zich het inlandsch bezit
recht voor don ontginner. Zoo bezit bij de Bahau’s
iedere familie haai- eigen rijstveld, terwijl volwassen
zoons en dochters ieder eveneens een eigen rijstveld
krijgen. Bij hen blijft een eenmaal bebouwd stuk
grond, ook al is het sedert jaren verlaten, het bezit
van den eersten ontginner. De beperking, dat do
grond niet verkocht mag worden, komt ook bij hen
voor; wel mag de bezitter hem ruilen of aan stam
leden verkoopen.
Bij alle gevestigde Dajak-stammen is de 1 a n db o u w een hoofdmiddcl van bestaan, en welde ver
bouw van rijst. Met den rijstbouw hangt voor een
groot deel hot leven dor Dajaks samen, terwijl deze
bezigheid op het nauwst met hun godsdienstige
voorstellingen is verbonden en religiouse plechtighe
den en tal van verbodsbepalingen er onafscheidelijk
van zijn. Daar het hoofd alle noodigo formaliteiten,
die iedere periode moeten openen, door de priestors
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of priesteressen Iaat uitvoeren, is hij ook bij den rijst
bouw een persoon van groot gewicht.
Ondanks het gewicht, dat aan den rijstbouw op
Borneo toekomt, staat hij er nog op zeer lagen trap,
en kan hij niet anders dan roofbouw of z.g. „brandcultuur” genoemd worden. De ploeg is onbekend,
behalve bij de Doesoen’s in Noord-Borneo, die ’t ge
bruik van de Chincezen geleerd hebben; sawah-bouw
komt behalve bij do Kalabits aan de Baramrivier in
Serawak, ook voor bij de stammen in de nabijheid
der kusten wonende.
De gewone wijze, waarop een stuk boschgrond tot
droog rijstveld wordt gemaakt, is, dat men de hooge
boomen velt, gewoonlijk op een flinke hoogte boven
den grond ze afhakkende, wegens de enorme wortellijsten. Heeft men een hellend terrein, dan wordt wel
geveld over een stuk grond in den vorm van een V,
de punt van de letter het hoogst liggend, door de la
ger liggende stammen eerst in te kappen, en daarna
den bovensten boom tegen alle lagerstaande te doen
aanvallen.
Het hout moot daarna eerst eenige dagen drogen
voor men ’t in brand steekt, vandaar dat men het
ontginnen bij voorkeur in den drogen moesson ter
hand neemt. Zoodra do asch koud is, kan men met
het uitplanten beginnen; in ’t algemeen wordt niet
gezaaid, doch de mannen maken met houten plantstokken gaten in den grond, waarin de vrouwen de
korrels werpen. Hoewel meestal iedere familie zijn
eigen rijstveld heeft, wordt bij de moeilijke werk
zaamheden onderling hulpbetoon toegepast.
Tot bepaling der seizoenen wordt in vele streken
van Borneo, b.v. bij de Zee-Dajaks, in de afdeeling
Doesoenlanden en in West-Borneo naar den stand
van h'et sterrenbeeld de Pleijaden gerekend; bij de
Kenja’s door het afmoten van de schaduw van een
loodrecht opgcsteldcn stok; elders weer door een
verticaal geplaatste bamboe met water, met een
merktceken van buiten. Deze bamboe wordt telkens
in een schuinen stand gebracht, zoodat hij wijst naar
een bepaalde ster, waarbij er wat water uit vloeit, en
deze handeling wordt zoolang herhaald tot ’t water
aan het (door do ondervinding) bepaald merkteeken
reikt.
Bij do verschillende perioden vau den rijstbouw
hebben, bij de Bahau- en Kenja-stammen, grooto
feesten plaats, die alle een godsdienstig karakter
dragen; al do gevorderde ceremoniën worden gehou
den op een klein afzonderlijk tot dat doel aangelegd
rijstveld. De grooto beteokenis van do rijst als voed
sel heoft ook bij de Dajaks, gelijk bij de moeste Indo
nesiërs, geleid tot de opvatting dat de rijst bezield is
niet alleen, maar ook, dat deze ziel of zielestof onge
veer gelijkwaardig is mot die van den mensch. Gaan
de rijstziclen weg, hotgeen soms kan gebeuren, dan
verliest do rijst haar voedingswaarde of er ontstaat
misgewas; vandaar o.a. bij de Mahakam-Kajan’s de
maskerdansen, welke dienen om de rijstzielen terug
te halen; do grotcsk-geiuaskerden stellen geesten
voor, die machtiger gedacht worden dan de menschen.
Wegens het lage standpunt, waarop grondbewer
king en landbouw bij do Dajaks staan, wordt gowoonlijk eon bepaald stuk land slechts één jaar be
bouwd, en daarna laat men hot tweo jaar braak lig
gen; in het 3do jaar is dan weer voldoendo opslag
gegroeid om hetzelfde stuk land weer in gebruik to
nemen. Als op deze wijzo binnen een periode van
12 a 15 jaar holzolfde land drie a vior malen ge
bruikt is, wordt do opbrongst zoo gering dat men be
sluiten moet, een nieuw stuk maagdelijken grond in
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gebruik te nemen; is er in de onmiddellijke omgeving
geen geschikte grond te vinden, dan moet dus het
gehcele dorp naar een andere woonplaats omzien.
Hiervoren werd reeds vermeld, dat tijdens de druk
ste werkzaamheden iedere familie in een afzonderlijk
huisje op de rijstvelden woont. Ter bescherming van
het gewas tegen de vogels wordt een hutje op ’t veld
opgcricht, waarin rotan-draden samenkomen, waar
mee men bamboestaken met geraasmakende werk
tuigen in beweging kan brengen; het wieden ge
schiedt veelal door vrouwen, die trouwens bij de gehecle cultuur en vooral bij de godsdienstige ceremo
niën, daaraan verbonden, een hoofdrol spelen.
Groote feesten worden gevierd na het binnenbren
gen van den oogst; bij de Kajan’s aan de Mendalam wordt dan het Nieuwjaarsfeest gehouden, het
voornaamste van het geheele jaar, waarbij ook de in
den loop van het jaar geboren kinderen hun definitieven naam ontvangen en volop van den overvloed
van den nieuwen oogst wordt genoten. Ook dit feest
gaat met tal van godsdienstige ceremoniën gepaard,
zoodat de dajoenq's, de priesteressen der Kajan’s,
daarbij een voorname rol vervullen.
Onder de overige landbouwproducten nemen bij
de Dajaks mals, suikerriet, aardappelen en tabak do
eerste plaats in; ook pisang- en papajaboomen wor
den wel op het rijstveld geplant; andere vruchtboomen, zooals doerian, djamboe en doekoe, benevens
sirihplanten, plaatst men in kleine omheinde tuintjes
in de buurt van het gemeenschappelijke huis. Van
zeer veel belang zijn voor de Dajaks de producten
hunner bosschen, hetzij als voedingsmiddelen bij
schrale rijstoogsten, — vooral de wilde sago wordt in
zulke tijden veel gebruikt — hetzij als handels
artikelen, in de eerste plaats djeloetoeng, voorts
kamfer, rotan, en producten van de wilde bijen.
Ook de vischvangst is voor de Dajaks een
belangrijk middel van bestaan, wegens den buiten
gewonen vischrijkdom van Bomeo’s rivieren. Men
vischt met hengels, netten, vischsperen en fuiken, of
wel door middel van toeba. Onder dit laatste verstaat
men een verdoovend middel, bereid uit het melksap
van verschillende wortels en basten; de wortels of
basten worden geklopt en daarna in het water ge
worpen, waardoor de visschcn boven komen, en met
allerlei werktuigen gevangen kunnen worden.
De jacht, bij de zwervende stammen een der
hoofd middelen van bestaan, neemt bij de gezeten
Dajaks slechts een ondergeschikte plaats in. Vooral
op wilde zwijnen, wilde katten en hoenderachtige
vogels wordt gejaagd; van een aantal dieren, b.v.
herten, is wegens hun godsdienstige opvattingen aan
vele Dajakstammen het vleesch verboden. Bij de
jacht wordt algemeen gebruik gemaakt van honden.
Daar op het maatschappelijk standpunt, dat de
Dajaks innemen, de behoeften zoowel als de midde
len om daarin te voorzien voor alle leden van de gegcmeenschap ongeveer gelijksoortig zijn, bestaat er
bij hen in het algemeen geen handel tusschen de
leden der gemeenschap onderling. Daarentegen is de
handel tusschen de verschillende stammen of mot
vreemde kooplieden wel degelijk van groot belang.
De eigen produkten en de voortbrengselen der bosechen worden verkocht ; zout, gedrukte katoentjes,
tabak, kralen, ijzerwaren enz. worden ingekocht.
Voor een deel is het nog een werkelijke ruilhandel,
doch ook geld wordt als ruilmiddel gebruikt.
De handelstochten der Dajaks strekken zich soms
zeer ver uit, en kunnen dus maanden duren; zoo
gaan er wel tochten van de Boven-Mahakam tot
naar Serawak. Wanneer, zooals bijv. bij de Kenja’s

van Apoo Kajan, de sneltochton oorzaak zijn, dat
vreemde gebieden voor een stam gesloten zijn, leidt
dit er toe dat handelstockten slechts door een groot
aantal personen tegelijk ondernomen worden. Ook
door slaven laat men vaak handelsreizen doen.
Een voornaam doel van de handelsreizen der Dajaks is het inkoopen van kralen; het bezit van oude
kralen wordt n.1. bij verschillende stammen van het
binnenland buitengewoon op prijs gesteld; boven
dien worden kralen tot versiering van allerlei kle
dingstukken, en bij godsdienstige plechtigheden ge
bruikt. Voorts dienen zij binnen den stam als ruil
middel en vervangen er dus vaak het geld.
Vermelding verdient nog het bouwen van booten
door de Olon-Maanjan van Padjoe-Empat (onderafd. Boentoek, in de afdeeling Doesoenlanden, Z.
en 0. Afd. v. Borneo). Vijf a zes mannen trekken
soms dagen ver ’t bosch in, bouwen er een tijde
lijke nederzetting, en werken daar tot ze ongeveer 80
tot 100 booten gereed hebben; deze worden naar ’t
naaste riviertje gesleept en daarlangs naar de Barito
gebracht, waar ze tot groote vlotten aaneengebon
den worden. In Marabahan, Negara, Bandjermasm
en andere plaatsen brengen ze dan gemiddeld / 10.—per stuk op.
De industrie kan in het algemeen bij de Dajaks niet gerekend worden onder de middelen van
.bestaan, daar zij bijna geheel huisindustrie is en bij
na uitsluitend dient ter voorziening in de behoeften
van den vervaardiger en zijn gezin. Een uitzonde
ring op dezen regel wordt gevormd door het smidswerk, daar de benoodigde ijzeren werktuigen door
een smid, die in ieder dorp te vinden is, worden ver
vaardigd. Het smeden, dat bij alle Dajakstammen
bekend is, bedient zich als materiaal in hoofdzaak
tegenwoordig van ingevo'erd ijzer; soms smelt men
nog wel zelf ijzer, b.v. bij de Longglat’s aan de Boven-Mahakam. Vooral ook het smeden van zwaai
den kan als een middel van beslaan worden opgeval.
De huisindustrie der Dajaks houdt zich
voornamelijk bezig met het vervaardigen van kle
dingstukken, hetzij uit boombast of door middel van
weven, het versieren daarvan, o.a. door kralenwerk,
het vlechten van hoeden, matten, manden, enz. van
bamboe, rotan, pandanus- en andere bladeren; het
bakken van potten; het snijden van houten zwaardscheeden, van hoornen zwaard gevesten en besnijden
van bamboekokers.
In al deze takken van industrie toont zich bij vele
stammen een hoog ontwikkeld kunstgevoel; en daar
de kunst ook bij allerlei voorwerpen van dagelijksch
gebruik wordt aangewend, kan de huisindustrie met
recht kunstinduslrie genoemd worden. Vooral in het
hout- en beensnijwerk, het versieren van bamboeko
kers on het kralenwerk toont de artistieke aanleg fier
Dajaks zich op zijn hoogst. De meest gebruikte versieringsraotieven zijn menschen-en dierengestalten
(hond, slang, rhinocerosvogel), terwijl bij de Bahau’s
en Kenja’s veel gcnitaal-motieven voorkomen, we
gens de voorbehoedende kracht, daaraan toegeschre
ven.
Huwelijks- en erfrecht. In het algemeen
heerseht bij de Dajaks monogamie; onder den
invloed van de Mohammedanen echter komt het wel
voor, dat hoofden meer dan ééne vrouw nemen;
ook kan dit veroorzaakt worden door den wensch
van een hoofd om in familiebetrekking te komen
tot een hoofd van grooten invloed, of om een tal
rijke familie te bezitten.
Behalve verboden graden van familiebetrekking
bestaan er bij de Dajaks geen huwelij les verbod en
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(elcutherogamie); men kan ze tot de endogame
volken rekenen, wanneer men, met Wilken, onder
endogamie verstaat de gewoonte om met stamgenooten te huwen, zonder dat een bepaald ver
bod bestaat tegen huwelijken met niot-stamgenooten. Alleen wordt het voor hoofden en hun kinderen
niet onverschillig geacht, met welke families van
vrijen zij door het huwelijk in betrekking komen,
wanneer zij niet met huns gelijken trouwen kunnen.
Een vrije man kan wel met een slavin in het huwe
lijk treden, doch neemt daardoor do verplichtingen
van een slaaf op zich; bij echtscheiding krijgt de
man zijn vrijheid weder. Huwelijken van vrije
vrouwen met slaven komen minder vaak voor.
De gewoonte om bij voorkeur met stamgenoot en
te huwen is zeer algemeen onder do Dajaks ver
spreid; evenwel schijnt men het begrip stamgenooten dan eenigszins ruim te moeten nemen, zoodat
b.v. Kajans wel zelden met Pnihing’s, Longglat’s
enz. trouwen, doch huwelijken onder stamgenooten, die niet in dezelfde nederzetting wonen, meer
voorkomen.
In verband met de endogamie is het verwantschapsstelsel parentaal, hoewel er menige trek is aan
te wijzen, waaruit blijkt, dat het matriarchaat of
moederrecht eenigszins overweegt ; zoo o.a. de zeer
veel voorkomende gewoonte dat bij het huwelijk de
man bij de vrouw intrekt, althans de eerste jaren na
’l huwelijk. Het sterkst komt dit matriarchale
karakter uit bij de M a n j o o k é - Dajaks
van Landak; daar gaat in den regel de huwclijksaanvragc van het meisje uit, en steeds is dit het
geval wanneer het de oudste dochter geldt; deze, de
a n a k pangkala n,' blijft steeds in het huis
harer ouders wonen, en treedt, als zij trouwt, als
hoofd van het huisgezin op.
Toch beslaat bij de meeste Dajaks ook de bruid
schat, maar de betcekenis van koopsom kan er niet,
althans niet meer, in gezien worden, daar er van loskoopen uit den stam geen sprake is, omdat immers
man en vrouw tot denzelfden stam behooren.
Tengevolge van deze instellingen is de positie der
vrouw onder de Dajaks zeer hoog; zij treedt in
’t algemeen als gelijkgerechtigd met den man op, en
heeft ook op den gang van zaken vaak groolen in
vloed.
Over het algemeen heeft het huwelijk geen ge
meenschap van goederen tengevolge; bij echtschei
ding met onderling goedvinden behoudt dus elk der
partijen haar deel.
Echtscheiding kan zoowel van den man als van de
vrouw uitgaan en komt zeer dikwijls voor; zijn er
kinderen dan kunnen deze, bij de Mendalam-Kajans,
zelve beslissen of zij vader of moeder volgen willen;
de kloinslen gaan dan meest met de moeder mee.
De huwelijksaanvragc gaat meestal van de zijde
van den man uit; maar met de keuzo van het meisje
wordt wel degelijk rekening gehouden. Kinderhu
welijken komen in vele streken van Borneo voor; bij
de Kajan’s aan de Bloo-oc is hot zelfs het meest ge
bruikelijk, dat een huwbaar jongeling zijn ouders of
andere familieleden laat onderhandelen over een hu
welijk met een ongeveer G-jarig meisje. Hij komt, als
de ondcrhandelingen gunstig vorloopen zijn, dan da
delijk in het huis zijner a.s. schoonouders wonen,
terwijl hij aan hen en aan het meisje een klein ge
schenk doet overhandigen; werkt voor zijn schoon
ouders en wordt dan, zoodra het meisje huwbaar is,
zonder verdere ceremonie haar echtgenoot.
Ook bij de meeste andere Dajakstammon heeft do
huwelijkssluiting, bolialvo bij aanzienlijken, slechts
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met weinig ceremonieel plaats; do ook elders in den
Archipel voorkomende symbolische handelingen als:
het sameD eten, het samen gebruiken van sirih enz.
worden ook bij verschillende Dajakstammon aange
troffen .
Terwijl het verkeer tusschen jongelieden van bei
derlei sekse over het algemeen zeer vrij is, wordt de
echtelijke trouw zoowel van mannen als van vrou
wen geëischt, en bepaalt de adat strenge straffen,
meest in boeten bestaande, op overspel.
Het erfrecht toont weder de gelijkstelling
van man en vrouw; terwijl soms man en vrouw niet
van elkaar erven, hebben dochters dezelfde rechten
als zoons; bij de verdeeling zullen de zoons wapenen,
gong’s enz. krijgen, de dochters klecderen, huisraad,
e. d.; soms, zooals bij do Kajans aan de Mendalam,
erven de dochters meer, omdat de zoons gemakkelij
ker zelve den kost kunnen verdienen. Bij het matri
archale huwelijk van de anak pangkalan
(Manjoeké-Dajaks) is deze erfgenaam van 2/3 van de
bezittingen der ouders, zoo de oudste broer in de
kampong blijft wonen en deze ontvangt dan do
rest, maar als hij er niet woont, ontvangt de oudsto
dochter alles. Hetgeen de andere kinderen ontvan
gen is als een gift van oudste dochter of oudsten zoon
te beschouwen.
Godsdienst. Animisme enz. Zooals boven reeds
werd opgemerkt, is een deel der Dajaks door den in
vloed der Maleiers tot het Mohammedanisme over
gegaan, en wordt daardoor allengs tot de Maleiers
gerekend. Evenwel is de kennis on het in praktijk
brengen van de voorschriften des Islams bij die Mohammedaanscho Dajaks over het geheel zeer gering,
en staan zij in vele opzichten nog volkomen gelijk
met hun Heidensche stamgenooten.
De godsdienst der Dajaks bestaat in do vereering
van een groot aantal geesten, waarbij men onder
scheiden kan: do geesten vau de voorouders, vooral
van do geesten van machtige hoofden, die langza
merhand tot halfgoden geworden zijn; de geesten
van bergen, bosschen, rivieren, en de verpersoonlijk
te natuurkrachten; vooral onder do laatstgenoemde
categorie vallen er vele, die men als godheden kan
beschouwen, zooals van den donder, den storm, enz.;
en ten slotte een Opperwezen, dat bij do verschillen
de stammen andere namen draagt, waarvan sommi
ge verbasterd-Arabisch of Sanskrit zijn; hieruit mag
evenwel nog niet worden afgeleid, dat hot begrip
zelf niet oorspronkclijk-Indonesisch zou zijn; to
minder, omdat o.a. bij do Bahau’s en Kajans dat
Opperwezen den zuiver Dajakschen naam draagt
van T a m o i T i n g o i = o n z o H o o g c Va
der. Bij de Olon-Maanjan b.v. heet do hoogste
Godheid M a h a t a 11 a — eon verbastering van
het Arabischo Allah t a a 1 a; bij de Oio Ngadjoe
Mahatara — een samentrekking van het Sans
krit M a h a-b a t a r a. Dozen zelfden naam b at a r a vinden we waarschijnlijk terug in het woord
Petara der Zee-Dajaks; hieronder is echter niet
hetzelfde to verstaan, wat mot do verwante namen
bij de andere stammen wordt uitgedrukt, want bij do
Zee-Dajaks schijnt het woord een meervoudigo beteekonis te hebben, zoodat ieder gezegd wordt zijn
Petara to hebben.
Zeer uitvoerige mededeolingon over do opvattin
gen omtrent do geestenwereld bij do Bahau’s hobben
wij to danken aan Dr. A. W. Nieuwenhuis ; in velo opzichton kunnen zij als type gelden van hetgeen ook bij
andcro stammen voorkomt. Terwijl de gewone Ba
hau’s zich voornamelijk bezighoudon met de t o, do
geesten die hun geluk of ongeluk bezorgen, boschou-
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wen de hooger ontwikkelden,dohoofden cn priesters,
de t o als do directe of indirecte werktuigen van
Tamei Tingei. Deze, een goede geest, bestuurt met
zijn gemalin Oeniang Tenangan het heelal,
en heeft, behalve do to, nog andere góden onder zijn
bestuur, o.a. Djaja Hip oei, de moeder der
Kajan-wereld en heerscheres over de goede geestep.
Tamei Tingei is alwetend, beheerscht ’s menggKen
lot, straft en beloont- reeds hier op aarden*'?
De goede geesten, die de priesters, en oolc desme■den, tatoeëerkunstenaars enz. bezielen, maken door
middel van droomen en dieren de Baliau’s met den
wil en de plannen van Tamei Tingei bekend, en geven hun daardoor te kennen, wat zij doen en laten
moeten. Van daar heeft zich bij hen een zeer ingewikkeld stelsel van waarzeggerij en voorteekenen
ontwikkeld, waarbij vooral de vlucht van sommige
vogels een groote rol speelt.
Ook het algemeen in den Archipel voorkomend
pe m a 1 i-systeem, of stelsel van verbodsbepalingen is bij de Bahau’s niet alleen, maar bij alle Dajaks buitengewoon uitgebreid, en legt hun geheele
leven aan banden, die zelfs door economische noodzakelijklxeid niet altijd verbroken kunnen worden;
door inachtneming dezer verbodsbepalingen meenen
zij zich tegen allerlei ongunstige invloeden te beschutten. In het Boesang’sch, de algemeene
omgangstaal van Centraal-Borneo, heeten deze verbodsbepalingen p e m a 1 i; wat in godsdienstigen
zin verboden is heet lali (als bijv. naamw. gebruikt).
Ook door bemiddeling van priesters of priesteressen trachten de Dajaks in betrekking te komen tot
de góden- en geestenwereld. Bij de Bahau’s heeten
de priesters of priesteressen — de laatste categorie is
het talrijkst — d a j o e n g. Hun hulp wordt in ge
roepen bij allerlei ongeluk en ziekten, die den mensch
treffen, bij den dood en bij slechte droomen, terwijl
ze ook een groote rol spelen bij de landbouwfeesten,
en bij alle gelegenheden, waarbij aan de geesten offers
worden gebracht. Vóór men in den dajoeng-stand
wordt opgenomen gaat een leer- en proeftijd vooraf.
De dajoeng’s kunnen als sjamanen beschouwd wor
den, daar ze vóór hun werk door een goeden geest
bezield moeten worden; extatische toestanden ko
men echter bij de dajoeng’s der Bahau’s slechts wei
nig voor. Zij staan bij de bevolking in hooge achting,
en hun zedelijk leven Ls onberispelijk. Geheel anders
is het gesteld met de priesters (basir) en de prieste
ressen (balian) der Dajaks aan de Barito; vooral in
de Benedenlanden zijn de vrouwelijke sjamanen te
vens publieke vrouwen en geven de mannelijke zich
aan tegennatuurlijke ontucht over. Ditzelfde ls het
geval met de manang bali, de mannelijke sjamanen
bij de Zee-Dajaks. Bij de Doesoen-Dajaks (Serawak)
heeten zoowel de mannelijke als de vrouwelijko
sjamanen balian of w a d i a n; ze worden door
toegevoegde namen onderscheiden, naarmate liet
medicijnmeesters zijn, of ze bij doodenfeesten optre
den. Noch bij deze Dajaks noch bij de Olon-Maanjan zijn de balian’s bekend om hun onzedelijkheid,
zooals de basir’s en balian’s aan de Kahajan.
Een der voornaamste bezigheden van de sjamanen
bij de Dajaks is het genezen van zieken; bij do ma' nang’s der Zee-Dajaks is dat zelfs bijna de cenige be
zigheid. Aangezien ook bij de Dajaks de animisti
sche beschouwing heersebt, welke ziekte toeschrijft
aan de afwezigheid van een der zielen, die den mensch
toegeschreven worden (de z.g. „persoonlijke zielefltof”), zoo bestaat het genezen van zieken in het te
rugbrengen door allerlei middelen en bezweringen,

van deze zielestof en bij sommige stammen in het gcleiden van de ziel naar het zielen land (zie beneden).
De vereering of het aanroepen der vooroudergeesten door beelden als mediums komt bij de Dajaks slechts weinig voor, wel vindt men bij verschillende stammen beelden in verband met den
godsdienst staande,' maar dan zijn het b.v. beelden
van menschen, dieren cn voorwerpen, die men den
góden wijdt, opdat de gana, de ziel dier beelden,
het eigendom dier góden zal worden; of die bij
ziekte den plaatsvervanger van den kranke raoeten voorstellen; of wel, zooals bij de Kenja’s in
Noord-Bomeo, zijn het beelden van góden, die het
huis beschermen; ook kunnen beelden dienen om
booze geesten af te schrikken; deze beelden zijn
meest van groote genitaliën voorzien, omdat deze
de geesten op de vlucht jagen,
Een bijzondere plaats in het religieuze systeem
der Dajaks wordt ingenomen door de vereering der
gesnelde koppen; bij allerlei gelegenheden, o.a. bij
het opheffen van den rouw over een gestorven
hoofdman, wordt een vcrsch gesnelde kop vercischt;
waar tengevolge van het optreden van het Europeescho bestuur aan het koppensnellen een eind
gemaakt is, of waar het in onbruik is gekomen als
bij de Kajan-Dajaks aan de Mcndalam, worden de
ceremoniën meteen ouden, van andere stammen gcleenden, kop uitgevoerd. Moge oorspronkelijk ook bij
de Dajaks een der oorzaken van het koppensnellen
de wensch geweest zijn om zijn eigen levenskracht
(of „zielestof”) te versterken met die van den verslagene, thans schijnt bij sommige stammen de be
schouwing meer deze te zijn, dat do koppen dooi
een geest bezield zijn, die men te vriend moet bou
den.
De beschouwingen omtrent het bezield zijn van
planten, dieren en lovenlooze vooi’werpen, (flus liet
animisme in meer beperkten zin) wijken in beginsel
niet af van hetgeen bij andere animistische volken in
don Archipel wordt aangetroffen. Hetzelfde kan ge
zegd worden omtrent de denkbeelden met betrek
king tot het leven na den dood. Ook de Dajaks stel
len zich het leven in liet hiernamaals voor als een
voortzetting van liet leven hier op aarde, zoodat wie
hier tot de aanzienlijken behoort, ook daar een hoo
ger rang zal bekleedcn dan anderen. De plaats van
het ziclenland denken zij zich meest boven de aarde,
in den wolkenhemel gelegen; de tocht van de zielen
daarheen gaat met tallooze moeilijkheden gepaard,
waaronder vooral bij verschillende stammen ge
noemd wordt het overtrekken van een rivier, waar
over, zooals b.v. de Kajan’s zich voorstellen, zwie
pende .boomstammen als bruggen, en wegen zoo
scherp als zwaarden voeren; bij dc Olo-Ngadjoc’s
o.a, moet do ziel over een waterval van vuur. Daar
de begrafenisgebruiken met deze voorstellingen in
het nauwste verband staan, moet hieronder daarop
nog worden teruggekomen.
Onder de fetlsen der Dajaks verdienen bijzondere
vermelding de z.g. tempajan’s of b o 1 a n g a ’ s, groote verglaasde potten of vazen, waaraan
door de Dajaks een bovennatuurlijke afkomst
wordt toegeschreven. Er bestaan een aantal soor
ten van deze tempajan’s en de Dajaks betalen voor
do echte soms fabelachtigo prijzen; de Sultan van
Broenci bezat er een, waarvoor hem zelfs tevergeefs
ƒ 24.000 zou geboden zijn. Zij worden voor gelukaanbrengend en onheilafwerend gehouden; zelfs
aan scherven van de echte tompajans wordt grooto
waarde gehecht, en aan water, dat in deze potten
gestaan heeft, schrijft men genezende kracht toe.
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schillende feestelijkheden, welke op bepaalde perio
den in het leven of bij bijzondere gelegenheden ge
vierd worden, dragen bij de Dajaks alle een godsdien
stig karakter, zoodat de priesters of priesteressen
daarbij een voorname rol spelen; steeds gaan deze
feestelijkheden met offers aan de góden of geesten
gepaard, terwijl er ook meestal maaltijden mee .ver
bond en zijn. De voornaamste feesten hebben plaats
bij de naamgeving, bij het betrekken van een nieuw
huis, bij huwelijken, bij het begin van het zaaien, en
bij den oogst. Dit laatste feest is Bij de Kajan’s aan
de Mendalam tevens het Nieuwjaarsfeest, gevierd
als de oogst binnen is, zoodat overal overvloed
heerscht. Terwijl de Kajan’s aan de Mendalam dit
feest ieder jaar Aderen, omdat zij meestal ieder jaar
op een goeden oogst kunnen rekenen, heeft het aan
de Mahakam slechts om de 2 a 3 jaren plaats,
wegens veelvuldig voorkomend misgewas.
Bij de feesten, die met den rijstbouw in verband
staan, is het er niet slechts om te doen, de geesten
gunstig te stemmen, maar evenzeer, de ziel van de
rijst aan te lokken of te doen blijven. Dit blijkt
o.a. uit de maskerspelen, die bij de Kajan’s aan do
Mahakam tijdens den zaaitijd plaats hebben; de
gemaskerden stellen geesten voor, die, machligcr
dan de menschen, de broexca parei of rijstzielen te
rug moeten halen, als ze te ver zijn afgedwaald.
Tal van verbodsbepalingen gelden tijdens de ver
schillende perioden van den zaaitijd, en wijzen der
halve op het religieuse karakter van de daarmee
gepaard gaande feesten. Een voornaam moment
dezer plechtigheid wordt gevormd door het dan
sen der priesters of priesteressen; merkwaardig is
hot, dat bij de Kajan’s aan do Mendalam de vol
wassen mannen tijdens den zaaitijd zich bezighou
den met lollen, anders alleen een kinderspel.
Bij de Dajakstam men van de Z. en O. Afd. zijn
de voornaamste feesten verbonden met do lijkbe
zorging; derhalve zal hier eerst iets over de b e gr afenisgeb ruiken der voornaamste stammen
gezegd moeten worden.
Naar het schijnt is bij vele Dajakstammen oor
spronkelijk het verbranden der lijken in zwang ge
weest; thans komt dit gebruik nog slechts in enkelo
streken voor, o.a. in Serawak bij de Land-Dajaks,
in do Z. en O. Afd. bij de Olon-Maiinjan en do
Dajaks van Sidin (Oostelijk deel van Sambas). Meer
algemeen is de gewoonte, om de lijken kort na het
overlijden in een voorloopige doodkist te deponeeron ;
daartoe wordt dan veelal gebruik gemaakt van
een uitgcholden boomstam; dezo voorloopige kist
wordt meest zeer nauw genomen, uit vrees dat do
doodo andors gezelschap wil hebben, en dienten
gevolge weldra een ander lid van de familie zal
sterven. Bij sommige stammen worden de lijken
eenvoudig op een stellage in hot bosch geplaatst, en
daargelaten tot zo tot ontbinding zijn overgegaan;
vroeger werden bij de Oeloen-Maanjan de lijken van
aanzienlijken gemummificeerd; van enkele Docsoonstammen (in Britseh Noord-Borneo) wordt hot
balsemen der lijken doormiddel van kamfer vermeld.
Bij de Bahau’s worden de lijkkisten niet begraven
maar op bepaalde plaatsen, liefst onder overhangen
de rotsmuren, geplaatst.
In verband met de beschouwingen omtrent hot
. leven der ziel in het zielenland (z. boven) staat het
zeer algemeen bij de Dajaks voorkomondc gebruik
om allerlei zaken bij do lijkkist op te stellen; do
zieleslof dezer voorworpen gaat met don overledene
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mee. Terwijl thans bij de Bahau-stammen geen
nadere definitieve lijkbezorging meer plaats heeft,
werden vroeger aan de boven-Mahakam de beende
ren, nadat de weeke deelcn vergaan waren, gereinigd
en in een aarden pot gelegd, welke daarna in een
grot werd bijgezet. Waarschijnlijk heeft dus ook bij
die stammen vroeger een dergelijke plechtigheid
plaats gehad als thans nog in zwang is in de Z. en
O. Afd. n.1. het groote doodenfeest. Doel daarvan
is, de ziel, die voorloopig nog bij ’t graf, althans op
aarde vertoeft, voorgoed naar het zielenland te
brengen. Buitengewoon veel werk wordt van dit
feest gemaakt in de Z. en O. Afd.; bij de Olo-Ngadjoe’s heet het tiwah en duurt soms tot zeven
dagen. Wegens de vele toebereidselen duurt het
soms zeer lang, eer men het tiwah-feest voor een
overledene kan vieren; vandaar, dat men het vaak
voor meerdere zielen tegelijk doet. De bezigheid
der priesteressen of sjamanen bij het feest is, de
zielen naar het zielenland over te brengen. Eigen
lijk geschiedt dit door Tempon-Telon, den
Dajakschen Charon, doch de priester of priesteres be
weegt dezen daartoe door zijn of haar tooverzangen;
in een lange litanie worden de ervaringen der ziel
bij den overtocht opgenoemd. Daar een aan
tal buffels bij dit feest geslacht worden, wier
vleesch door de deelnemers genuttigd kan worden
(de zielen gaan met die der overledenen mee), ter
wijl rijkclijk toewak gebruikt wordt, ontaarden
deze feesten in groote zwelgpartijen, waar de grof
ste onzedelijkheid bedreven wordt.
Vroeger werden bij deze definitieve lijkbezor
ging, waarbij ook de rouw voor de overledenen
wordt opgeheven, niet slechts in de Z. en O. Afd.
maar ook in andere streken, vooral voor hoofden,
wel slaven of pandelingen geslacht; waar het Gou
vernement nog geen voldoenden invloed kan doen
gelden gebeurt dit wellicht nog wel eens. De be
doeling daarvan was, aan de zielen der overledenen
de zielen dezer slachtoffers als dienaren mee te ge
ven naar het zielenland.
Ook bij de Olon-Maanjan van Padjoe Empat
komt een doodenfeest voor, Siwa genoemd, waar
bij vroeger een slaaf werd geslacht; een maand te
voren heeft do verbranding van de voorloopige
doodkist met het stoffelijk overschot plaats gehad;
deze plechtigheid gaat vergezeld van een tiendaagseh feest, het idjambè. Do verbranding van
schedels en beenderen is echter niet volledig; do half
verkoolde overblijfselen wordon onder een afdak op 4
palen, waaronder zich nog een lijkkist in den vorm
van een prauw bevindt, geplaatst; huisraad en an
dere bezittingen van den doodo worden op een andore
kist geplaatst. Ook bij de andcro Dajakstammen
komen dezo soort van praalgraven voor, waarheen
de overblijfselen ten slotte worden gevoerd; bij do
Ken j a’s, o.a. worden voor de hoofden en hun af
stammelingen zcor hoogo, fraai bewerkte stellages
mot afdak opgoricht, dio met allerlei voorwerpen
behangen worden. Bij do stammen, dio een dooden
feest vieren, worden bij dio gelegonhcid de over
blijfselen naar dezo permanonte graven gevoord;
bij do Olo-ngadjoo’s heeten zo sandong, bij de Ka
jan’s salong.
Taal- en letterkunde. Zie DAJAKSCH.
Literatuur. Voornaamste goraadpleogde literatuur;
Dr. C. A. L. M. Schwaner, Borneo (1853—54). Dr.
P. J. Voth, Borneo’s Wostor-Afdeoling (1S54—56).
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Seka ang-Dajaks (Tijdschr. I. T. L. cn V. Dl. 39,
1S92). XDr. G. A. Wilken,Handl. tot de beoef. der
Volkenkunde v. d. O.-I. Arch. (1S93). Id^
ver
Verspreide Geschriften. E. L. M. Kühr, Schetsen
njt^Bonïeö’s West er-AidëëIxhg73irdr.''Tr L. en~VT
yDl. XLTV1, (1S96). Ling Roth. The natives of SarawaE“arid"Bnt1sir North Bornco (1896). P. C. van
der Willigen, Medcdcelingen omtrent een reis door
Bomeo, van Pontianak naar Bandjermasin, langs
Melawan en Kehajan in 189-1 (T. A. G. 2e Serie Dl.
XV, 1S98). H. E^JD.JSngelhard. De afdeeling .Doe, ■> Regenlanden (Bijdr. T., L."en V. Dl. LIL 1901 ).AV.
Bl Fumess, ThcTïïóhie life of Bornco head-hunters
^ (1902). J. J. K. Enthoven, Bijdr. tot de geographie
van Bornco’s Wester-Afdeehng (1903). Dr. A. W.__
/Nieuwenhuis, Quer durcli Bornco (1904jTTTGra/ bowskyrDerTIaüserbau, die” Doffer und Th ie Befestigungen bei den Dajaken (Süd-Ost Borneo’s Globus Band XCII, 1907). Missionar H. Sundermann,
Religiöse Anschauungen und Gebriiuche der heidnischen Dajakken auf Borneo (Allgem. Missions-Zeitschrift 35er Jahrg., 1908). M. C. Schadee, Het famibeleven en familierecht der Dajaks van Landak cn
Tajan (Bijdr. T. L. en V. Dl. LXIII, 1910). Hose and
Mc Dougall, The pagan tribes of Bornco (1912). P.
te Wechel, Erinncrungen aus den Ost- und WestDusun-Landern (Bomeo). -Internat. Archiv. für
Etbnogr. Band XXII (1914). Borneo. Pandecten van
het Adatrecht: Het beschikkingsrecht over grond
en water (Uitgave v? h. Koloniaal Instituut).
T. J. B.
^(.DAJAK'SCH. De talen der verschillende stammen,
welkë~BOTneo-bev,olken, en in tegenstelling tot de
Maleiscïïëen andere kolonisten als de meer oorspronkelijke bevolking van het eiland kunnen worden be6chouwd, zijn over het geheel nog zeer weinig bekend, zoodat de onderlinge verhouding nog niet is
vast te stellen. Voorloopig bestaat er dus nog geen
bezwaar al deze talrijke talen en tongvallen onder
den algemeenen naam „Dajak’sch” samen te vatten.
Van hetgeen gesproken wordt op NcderlandschBomeo is het best bekend de taal der Ngadjoe-Dajaks in de Zuider- en Ooster-afdeeling, met eenige
dialectische afwijkingen in gebruik bij de stammen
Poeloepetak, Mangkatip, Mantangai en Kapocas,
Kahaian, min of meer ook bij de stammen Sihong en
Patai. Dc taal is tamelijk rijk aan prefixen en dubbelprefixen, doch als suffixen komen alleen an (soms a)
en n voor, welke bovendien zeer zelden gebezigd worden; infixen komen als levend element niet voor. In
sommige opzichten zou men kunnen zeggen, dat de
taal eene midden-stelling inneemt tussehen de talen
van Javaen Suma.tra, en die van Qelebe.s., (meer bepaaldcTijk Noord-Celebcs, enz.). Verschil van tijd
wordt bij het werkwoord uitgedrukt door partikels;
ook de conjunctief of optatief wordt niet nader aangeduid of blijkt eveneens alleen uit partikels; als imperatief treedt de stam-vorm op. Vervoegde vormen
komen niet voor. Het passivum wordt gevormd door
het prefix i, waarbij zich de bijzonderheid voordoet,
dat een neus-klank, welke in de plaats getreden is
van den beginnenden mede-klinkcr van een stamwoord niet verdwijnt, bijv. naast manakau, stelen,
van lakau ; inakau, gestolen worden. Niet zelden
valt de i echter weg, zoodat men bijv. naast inakau
ook nakau zeggen kan, en somtijds het grond-woord
in het passivum kan optreden, bijv. naast rnaharak,
wegjagen: luirak = iharak, weggejaagd worden.
E<5,1C 8e1nitief-bcPaIing volgt, volgens den algemeen Mal. Pol. regel, op het bepaalde woord; eindigt
het bepaalde woord opmeen klinker, dan wordt met
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enkele uitzonderingen eene ?i*tocgcvoegd, bij v. kaju-n
djihi-n huma-n ama-fcu, hot hout van de stijlen van
het huis van mijn vader. In bepaalde gevallen kan do
genitief-betrekking ook door middel van den genitief-vorm van het pronomen van den 3den pers. aangeduid worden; ook kan zij met nadruk omschreven
worden door middel van ai, bijv. huma ai-n apa-ngku
in plaats van: huma-n apa-ngku, het huis van mijn
vader, welk ai, (nevens aju), ook kan gebezigd worden met de genitieven der pers. voornaamwoorden.
Bij de pers. voornaamwoorden is opmerkelijk het
voorkomen van een dualis, en zelfs van een trialis.
Dewijl het Ngacljoe’sch alleen spreektaal is, bezit
het,uitdenaardderzaakgeeneigenlijkelctterkunde,
al leven onder het volkook verhalen, raadsels, enz.
nog voort. Gelijk te begrijpen is, zijn het Bandjareesch, het Jav. cn vooral het Mal. niet zonder
invloed op het Ngadjoe’sch gebleven; in de laatste taal worden zelfs uitsluitend dedindang (= Mal.
pantoen) opgesteld. Bij godsdienstige plcchtigheden, als bij het dooden-feest, bij bezweringen,
bedienen de priesters of priesteressen zich van
een soort zangen, vervat in diehter-taal, welke
den naam draagt van „basa sangiang", góden-of
geesten-taal. Echter ook in andere zangen, waaronder dier-fabelen, wordt zooveel mogelijk van die
basa sangiang gebruik gemaakt. Het voorkomen van
zulk een diehter-taal met de kenmerken, welke ook
de basa sangiang vertoont, is dan ook een zeer ge
woon verschijnsel.
Eenigszins nader is thans ook de taal der Olon
Maanjan bekend geworden, welke stam voornamelijk den linker-oever van de Barito bewoont, van
Boentoek tot 2° en 3° Z.B. De taal verschilt in
sterke mate van het Ngad joesch, maar vertoont
toch over het geheel hetzelfde type; vele prefixen,
waarnaast als suffixen eigenlijk alleen au en cn voor
komen, (maar naar het schijnt meer in gebruik dan in
hetNgadjou’sch). Als infix wordt nog»* (=• Mal. Pol.
urn) gebruikt, echter zeldzaam. In de gcnitief-constructie wordt geen n toegevoegd als het bepaalde
woord op een klinker eindigt, bijv. leivu olon, het
huis der menschen; overigens kan ook hierdegenitief omschreven worden: leivu v;al olon. Bij de pers.
voornaamwoorden schijnt geen dualis of trialis voor
te komen. Opmerkelijk is de vorming van het passief
door middel van een prefix na, (i heeft hier eene gehocl andere functie), bijv. naast rnulcul, slaan: napukul, geslagen worden,
Het Boesang’sch is de taal van eenige Dajaksche
stammen, welke voornamelijk zich bevinden in de
Boven-Kapooas der Wcstcr-afdeeJing, en in de ondcr-afd. Boven-Mahakam der Zuider- en Oostcr-afd.
v. Borneo. De taal wordt bovendien als omgangstaal door meerdere stammen verstaan. Wel anders
dan verwacht werd, blijkt deze taal tamelijk verloopen te zijn. In de eerste plaats geldt dit van den vorm
der woorden, (naar de Woordenlijsten te oordeelen,
moet dit verschijnsel zich in nog sterkere mat e voor
doen bij andere talen in die omgeving gesproken, als
hetPenihing’schJietLong-Gölat’seh, enz.); geheel in
tegenstelling tot het Ngadjoe-Dajaksch. Maar ook in
grammaticaal opzicht is dit het geval: suffixen sehijnen als .levend element geheel verdwenen te zijn, al
leveren enkele woorden nog bewij zeil van een vroeger bestaan daarvan op; ook slechts enkele prefixen
komen voor, benevens het infix ha (= urn), waarvan
het evenwel niet duidelijk is, of het al of niet noglevende kracht heeft. Een eigenlijke passief-vorm van
het werkwoord komt niet voor; daarentegen komen
sporen van vervoeging voor, ofschoon do constructie
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---------------zeer verloopcn is. Bij de pers. voornaamwoorden
komt eene, naar het schijnt, niet meer recht levende,
dualis voor, terwijl de meervouds-vormen bewijzen,
dat vroeger ook een trialis in gebruik is geweest.
Sporen van eene n in de gcnitief-constructic bij
woorden, welke (althans oorspronkelijk) op eene
vocaal eindigen, komen, ten minste in samenstel
lingen, voor, bijv. mata-n do, de zon.
Iets, doch nog zeer weinig, is bekend geworden
van het Tidocngsch (Tarakansch), en van het Boeloengansch.Het laatste zou, naar opgave, zeer sterk
door het Mal. geïnfluenceerd zijn, en ook zou dit, vol
gens opgaven van Beech, het geval zijn met het Ti
docngsch (Tarakansch), hoewel in mindere mate.
Echter is op te merken, dat het daar gegevene niet
steeds overeenstemt met het elders vermelde. Zoo
geeft den Hamer voor het Tidocngsch eene menigte
vormen met infix um, hetgeen door Beech zelfs niet
vermeld wordt.
De overige talen op Ned. gebied zijn zoo al, alleen
door Woordon-lijsten bekend.
Literatuur. „Versuch eincr Grammatik der Dajackschen Sprache”, en „Dajack-Dcutschcs Wörterbucli”, beide door Aug. Hardeland, Amsterdam, Frcderik Müller, 1858 en 1859. The Tidong dialects of
Bomeo, bij Mervijn W. H. Beech, M. A., with preface and notes bij Dr. A- A. Fokker, Oxford at the
Clarendon Press, 1908. Boesangsoh-Nederlandsch
Wdb., door J. P. J. Barth, Batavia, Landsdrukkerij,
1910. Dajakkische Fabeln und Erzahlungen”, von
II. Sundermann, II, (bevatten stukken in de talen dor
Olon Maanjan en der Oloh Ngadjoe), Bijdr. T.-, L.en Vlk. v. Ned. Ind., Dl. GO, 1911. „Der Dialect der
Olon Maanjan (Dajak) in Siid-Ost-Borbcö^dopr dep'-'
zelfden in genoemde Bijdr. Dl. 67, 1912. /Nederlandsch-Könja Dajaksclic Woordenlijst, doOT P. van
Genderen Stort, Verh. v. h. Bat. Gen. v. K. en W.,
Dl. LIX, derde stuk, 1914. The languages of Bomeo,
by Sidncy H. Ray, M. A., in „The Sarawak Museum
Journal, Vol. 1, 1913, London, West, Newman and
Co., waarin ook eene bibliographio van wat overi
gens verschenen is over de talen van Bomeo.

J. C. G. S/J
DAJEUHLOEHOER (DAJALOEHOER). Thans
do naam van het n.w.lijkste district van dc afdeoling en het regentschap Tjilatjap,..residentie Banjoemas, 478 KM2 groot. Tegenwoordig is Wanaredja de districtshoofdplaats.
Dc naam „Dajcuh loehoor”, botcekent in het
Soend an ccsch: hooggelegen hoofd plaats,
residentie en duidde vroeger een van Bunjocmas geheel afgescheiden, aan den Socsoehoenan bchoorend landschap aan, ongeveer bestaande uit dc
tegenwoordige districten Dajaloohoor, Madjcnang
en Pegadingan. Hot tegenwoordig district is door
de Tjidjolang van het Cheribonsche regentschap
Galoch, en door het Këndöng-gebergte van het
Cheribonsche regentschap Koeningan gescheiden,
terwijl de grens met de Preanger-rcgentschappen
gevormd wordt door de Tjilandoei, waarvan de ge
noemde Tjidjolang een zijrivier is. Hot N. deel is
bergachtig, bosehrijk en woest, en gaat in liet Z. over
in laag en zelfs moerassig land, daar de ten N. van do
Tjikawoeng (ook een zijrivier van do Tjitandoci)
gelegen rawah Gedó, waaruit zich do 113 M.
hooge heuvel Pasir Lereng verheft, gedeeltelijk
in dit district ligt. Hot telde in 1905 ± 21.000
bewoners. In de laatste jaren zijn er gronden in
erfpacht uitgegeven, vooral voor do teelt van
caoutchouc.
DALAM. Zoo noemden de Atjèhers des Soel-
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tans woonplaats, door ons herdoopt in „Kraton”
en „Koeta Radja”.
DALANG. Vertooner van de wajang (zie aldaar)
en voorlezer bij de hofdansen (Zie DANSEN).
DALBERGIA LATIFOLIA Roxb. fam. Lerjuminosae-Papilionatae. Sono keling of Sono kling. Een
hooge dikke boom van Voor-Indië; in den maleischen Archipel alleen van Midden- en Oost-Java
bekend, en daar meest in kleine complexen in dè
vlakte voorkomend. Het hout is om de prachtige
kleur en de groote duurzaamheid zeer hoog geschat
als mcubelhout, vooral voor tafels en kasten.
DALEM. Vorst, vorstelijk, ook de woning van vor
sten of andere grooten.
DALI (jav.). Zie RADERMACHERA.
DALIMA (jav., soend.). Zie PüNICA.
DALODO. Zie BABIROESA.
DALOE-DALOE. Plaats op Sumatra, aan de ri
vier Sosa, linkcr-zijrivier van de Rokan-Kanan, ge
legen in het landschap Temboesi, behoorende tot de
onderafd. Rokan (afd. Bengkalis, Gouvt. Oostk. v.
Sumatra). Deze plaats heeft in de geschiedenis
bekendheid, doordat de Toeankoe van Temboesi
hier een sterkte had, waar hij zich zelfs na den
val van Bondjol in 1837 staande hield, totdat den
29sten December 1838 die sterkte door de onzen
werd overrompeld, waarmedo het laatste verzet van
de Padri’s geëindigd was.
DALOEWANG (jav., soend.). Zie BROUSSONETIA.
DAM (Mr. PIETER VAN),geb. te Amersfoort 8 Oct.
1621, overl. te Amsterdam 17 Mei 1706. Promoveer
de 1644 te Leiden, werd toen eerst advocaat voor
den Hove van Holland, in 1651 advocaat voor het
Hof van Utrecht, 17 Juli 1652 buitenbewindheb
ber der O. I. Cie ter kamer Amsterdam voor de pro
vincie Utrecht, 1S Sept. d.a. v. advocaat der O. I. Cie,
welke functie hij tot zijn dood, cl.i. gedurende bijna
54 jaren, bekleedde. Hij was als advocaat tevens
secretaris van de vergadering van H.H. Zeventie
nen. Bij resolutie van H.H. Zeventienen van 9
Juli 1693 werd hem, met ontheffing van den dagelijkschen arbeid der Cie, opgedragen „een pertinente
„en nacukeurige beschrijving te maken van de con
stitutie, regcering en handel der Compagnie, van
„haer begin en geboorte af”. Aan dezo taak werkte
hij bijna S jaren. 10 Maart 1701, bijna S0 jaar oud,
diendo hij hot resultaat van zijn arbeid in. Het vormt
8 boekdoelen, benevens 2 deelen met inhoud en re
gister. Het bestaat (een verloren geraakt deel uitge
zonderd) nog en berust op hot Algemeen Rijksarchicf te/s Gravenhage. Het vormde do hoofdbasis /
voor het werk van G. C. Klerk de Reus, Geschicht^
lichcr Ueberblick der administrativen, rcchtlichen
und finanziellen Entwicklungdcr N. O. I. Compag
nie, uitgekomen als deel XLVII (3ë stuk) der Verh.
Bat. Gen. (1894). Zie ook Nijhoffs Bijdragen 4e R.,
deel V. (1906), pag. 275 c.v. A. /C T2.
DAMAR (Dammer of Daam).' Eilandje in do^
Banda-zee, ten N.O. van Timor, behoorende tot de. v < ; et
onderafdechng'Wetar'dor afclcoling-'on' residentio Ti- ï
‘ i
mor en Qnderh., met een oppervlakto vjm 315 K.MT.2
Het bestaat uit een ouden vulkaanmantel (Ver
beek, Molukkcnverslag, p. 572), waarvan hot oostelijko deel is ingestort, waarin later minstens drie
jongere kegels zijn verrezen; do hoogste, Woerlali of
Woearlili gonaamd, is ongeveor 800 M. hoog. Op
verscliillendo punten komen solfataron te voor
schijn, doch erupties zijn niet bekend (over een onjuist bericht van Knüttel, zie bij Verbeek). Tusschen
twee der genoomde jongo kegels is con diope inham,de
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baai van Solat (of volgens Verbeek: van Koeloewati),
waaraan de hoofdplaats Woeloer, tevens stand
plaats van den posthouder, gelegen is, die éénmaal
in de 4 weken door een stoomschip der Paketv.Maatschappij wordt aangedaan. Verder liggen op
het eiland nog 7 of 8 negorijen van minder beteckenis, die op heuvels gebouwd en door steenen ring
muren omgeven zijn. De bevolking zal dz 1700 zie
len bedragen, die twee verschillende talen sproken en
geen anderen godsdienst kennen dan de vereering
van de zielen hunner afgestorvenen. Zij staan onder
hoofden, met den titel van Orang Kaja of Kapita,
. j die evenwel weinig gezag hebben. Van den landbouw
wordt nogal werk gemaakt, hoofdzakelijk door
. v. aanplanting van maïs en aardvruchten, welke met
sago het hoofd voedsel vormen; de handel is van
weinig beteekenis.
In 1909 werd een vergunning verleend tot mijnbouwk. onderzoek, ten doel hebbende de exploratie
der op het eiland aanwezige zwavel. In 1913 werd
daarvan 927 ton uitgevoerd.
DAMAR. Maleisch woord; verzamelnaam van
verschillende soorten van hars, die alle afkomstig
zijn van boomen uit de familie der Dipterocarpaceeën, waarvan de geslachten Hopea en Shorea ver
moedelijk de voornaamste zijn. Soorten van deze
familiè komen op Java weinig voor, veel meer vindt
men ze op Sumatra, Borneo en de Molukken .„Slechts
in weinige gevallen kent men de wijze, waarop Damar gewonnen wordt. De soort, die van de Molukken
komt, vloeit vanzelf uit den stam en de takken van
een reusachtigen boom, die tot het geslacht Hopea
behoort. Men kan de hars in harde stukken aan de
takken vinden, doch ook op den grond. Meestal
wordt de boom omgekapt. Men veronderstelt dat
het afscheiden van de hars een ziekteverschijnsel
van den boom is, en dat de boom ook maar geduren
de een zeer korten tijd van zijn leven damar pro
duceert .Men beweert dat 5 a 6 pikol van één boom
verkregen worden; van een Bomeo’schesoort wordt
>> vermeld, dat de boom door insnijdingen in den stam
getapt wordt, en dat de hars in zeer kleine hoeveel
heden, maar gedurende langen tijd blijft vloeien.
Doordat het produkt van zooveel verschillen
de standplaatsen komt, heeft het geen uniform
uiterlijk en samenstelling. De beste soorten zijn Katoog-damar (damar matakoetjing) en Glasdamar.
Het is een min of meer doorschijnende stof, die
tusschen 78° en 85° smelt. De grootste hoeveelheid
komt van Borneo, Sumatra en de Molukken. De
groote uitvoerhavens zijn Batavia met een jaar, ( ( ‘lijksche export van 2000 ton en Padang met 5—4>000- ton. In 1912 werd voor een waarde van ruim 2 millioen gulden uitgevoerd.
DAMAR DAGING (mal.). Zie AGATHIS ALBA.
DAMAR POETIH (mal.). Zie AGATHIS ALBA.
DAMASCEEREN. Zie PAMOR.
DAMPAR. Vorstelijke zetel, in den vorm van een
groote vierkante tabouret met vier pooten, gewoonlijk
van goud of verguld, terwijl de zitting van rood flu
weel is. Ook wordt het woord gebezigd als benaming
voor een tafel op zeer korte pooten, waaraan Java
nen, op den grond gezeten, plegen te schrijven. Op
inlandsche scholen en bij inlandsche ambtenaren op
Java is zoodanige tafel veelvuldig in gebruik.
DAMPELA’SCH. Zie TOMINISCHE TALEN.
DAMPIER (GEMIEN STRAAT) tusschen Waigeoe
met de Z.W. daarvan gelegen Jcf Eam- groep en de
N.W. kust van Nieuw-Guinea met het voorgelegen
Batanta, heeft, in het nauwe gedeelte, N.W. van dit
eiland, een met eilandjes en vele gevaren bezetten,

betrekkelijk ondiepen rug, doch is overigens schoon
en diep. De gebruikelijke veilige vaarweg door het
vuile gedeelte voert beZ. langs het smalle, hoogc,
steil uit zee oprijzende eiland Mansoear en is bijna
3 K.M. breed; ook in het midden der nauwte, tusschen het lage Duiven eiland en het zandige Djcrief,
beide met hoog geboomte begroeid, is een 4 K.M.
breede passage, welke echter minder gemakkelijk is
te bevaren. In het vaarwater langs den nagenoeg
schoonen, fjordachtig ingesneden Noordkust van
hot heuvelachtige Batanta, ligt aan den Oostkant
een reeks van gevaren. Door de Straat trekken steeds
getijstroomen t weemaal in het etmaal heen en we
der. Die, welke met den moesson medegaat, loopt
soms tot 10 uur lang en bereikt een grootste snel
heid van 9 K.M. in het uur. In het nauwe gedeelte
trekt de stroom echter in beide moessons over
wegend om de Oost; in den N.W. moesson gaat deze
soms gedurende een paar etmalen niet af, doch ver
mindert alleen in kracht. De verticale waterbewe
ging is overwegend dubbeldaagsch; de rijzing loopt
uiteen van 2 M. tot enkele d.M.
Nu straat Dampier is opgenomen, is deze voor
een zeilschip verkieselijk boven straat-Sa ge win, om
dat zij breed er is en men er in het nauwe gedeelte
ankergrond vindt. Zie Zeemansgids deel V.
DANAU. mal. woord, beteekent meer. Op Borneo is de naam gebruikelijk zoowel voorde groote,
ondiepe plassen met wisselende uitgestrektheid, die
men bijv. in het stroomgebied van Kapoeas en
Mahakam aan treft, als voor doode rivierbochten,
die kleine meren vormen langs beide oevers van
den benedenloop der groote stroomen. Zie ook
Borneo IV.
DANAU. District der onderafd. Manindjau (zie al
daar), Sum. Westkust./
DANAU Dl ATAS (= boven-meer). Meer bij Alahan Pandjang, ten z.o. van den vulkaan 'Palang
(Sum. Westk.). De waterspiegel ligt 1531M. hoog. Het
heeft een grootste lengte van 0430 M., een grootste
breedte van 3040 M., een oppervlakte van 12.0 K.
M.2 en een gemiddelde diepte van 44 M. Aan drie
zijden is het door kale
40 M. hoogcro bergen
omgeven, in het westen door het tot 2100 M.
stijgende Barisangebergte, dat naar het noorden
plotseling daalt, waardoor een breede, lage pas ont
staat naar het dal van de Batang Bajang. Het is
geen kratermeer zooals de Danau di baroeh, dat
iets noordelijke)- ligt, doch ontstaan door natuurlijke
afdamming. De afwatering is de Goemanti, zijrivier
van de Batang Hari (zie aldaar), welke rivier haar
dal steeds dieper uitschuurt, waardoor de om vang
van het meer in den loop der tijden afneemt. De
oever is op vele plaatsen moerassig.
DANAU Dl BAROEH ( — bcnedcn-mcer). Krater
meer ten O.Z.O. van den vulkaan Talang (Sum.
Westk.). De waterspiegel ligt 1464 M. boven den zee
spiegel, de lengte is 5600 M., de grootste breedte
3030 M., de oppervlakte 11,2 K.M.2, de grootste
diepte 309 M. Het is een ideaal type kratermeer, met
zeer steile wanden, die in het oosten tot ruim 2000 M.,
in het westen tot bijna 1600 M. stijgen. De afwate
ring heeft plaats door de Batang Lembang, die in
zijn n.w.lijke loop het water van een gedeelte der o.lijke Barisan-helling opneemt en zich met de Soemani vereenigt, die in hot meer van Singkarak uitloopt.
(Zie SOEMANI en DANAU Dl ATAS.)
DANAU Dl TALANG. Kratermeertje op de Z.O.
helling van den vulkaan Talang (Sum. Westk.),
waarvan de waterspiegel 1674 M. boven den zee
spiegel ligt. Het meer heeft een lengte van 1950 M.,

DANAU Dl TALANG—DANSEN.

571

op een breedte van 1050 M.; do oppervlakte be
geval met de danseressen van beroep, ronggeng of
draagt slechts 1,2 K.M.2.
talèdèk genoemd, die in den regel tevens prostituées
DANAU KETEK. Kraterraeertje van geringen
zijn; vrouwen, die van haren man wenschen te schei
omvang, bewesten de Danau di Talang (zie aldaar).
den, kunnen dit bewerken door als ronggeng op te
DANAU MOOAT. Meer in de Minahassau Zie
treden. Don slendang vóór den mond met beide han
CELEBES a. de Noordarm.
den uitbreidende, stooten of schreeuwen deze danse
DANAU RADJA. Zie DIAMANT.
ressen hare liederen, die meestal van zeer dubbelDANDANG-AIER. Naam op Sumatra van een
zinnigen aard zijn, uit, soms niet of bijna niet ver
Slangcnhalsvogel, Plotus melanogaster; op Celebes
staanbaar door den doek, die haren mond bedekt;
heet hij Dondohoeloe.
~ eène gewoonte, welke in de Gouv.-landen door do
DANGDEUR (soend.). Zie BOMBAX MALABAétiquette wordt voorgeschreven, doch in de Vorsten
landen niet bestaat. Haar dansen, Mal. tandak, Jav.
RICU1VI.
DANGILA. Zie KARPERACHTIGEN.
djögèd, dat geheel aan het beschreven model beant
DANGLOE (jav.). Zie ENGELHARDTIA.
woordt, stelt sommige zaken zeer plastisch voor,
DANI (TJI), ten rechte Sëdanè (Tji) (zie aldaar).
zooals een kip, die eieren legt enz. Niet zelden nemen
DANJOK. Zie HERTEN.
ook mannon, door de ronggeng daartoe uitgenoodigd
DANO (Danoe). Meer in het district Tjiomas van
aan den dans deel; nu en dan treden ook mannen als
de afd. Pandcglang, res. Bantam, een paar K.M.*
publieke dansers op, die eveneens ronggeng of talè
groot, het diepste deel vormend van een kratcrdèk, ook wel béksa worden genoemd. Bij de topeng
bodem, die verder grootendeels wordt ingenomen
babakkan, een soort van straattooneel, (zie TOOdoor een moeras, in 1910 ongeveer- 50 K.M.2 in
NEEL) dansen twee of meer gemoskerden onder
oppervlakte. Beide wateren af door een kloof in
begeleiding van trom en bekkens, en zingen daarbij
’t westen van den kraterwal, waar een 15 M. hooge
liedjes. De ronggeng treedt ook vaak op bij wajangwaterval gevormd wordt, de Tjoeroeg Betocng.
voorstellingen om de pauzen daarbij aan te vullen.
Het riviertje heet daarboven Tji Dano, er beneden
Ook in de Vorstenlanden, met name ïn DjokjaTji Posangtenang. Vroeger schijnt de val nog een
karta, worden dergelijke ronggengs aangetroffen,
paar meters hooger geweest te zijn, maar in 1835
talèdèk geheoten,die aan den vorst verbondenzijn, in
hoeft men de kloof er boven wat uitgediept met
eenon afzonderlijken kampong onder een eigen hoofd
het doel de rawfi droog te leggen. Dit- is slechts ge
of loorah wonen on eene vaste bezoldiging genieten.
lukt voor een strook in ’t zuiden, waar thans sawahs
Deze kampongs zijn tevens bordcelen; desniettegen
en dorpen liggen. In 1907—-’10 heeft men opnieuw
staande genieten deze ronggengs eenig aanzien en
don afvoer verruimd, ten einde de tot sawahs aan
worden niet zoo geminacht als gewone publieke
gelegde strook te verbroeden. Het Noorden is nog
vrouwen. Dit is voor een deel wel het gevolg van
moeras; men beschouwt dit moeras als een belang
hare hoogore ontwikkeling, maar tevens zien sommi
gen daarin een gevolg van do verwantschap, die tusrijk natuurmonument om zijn eigenaardige flora.
Bchon deze ronggengs en de vroegere Hindoesche
Hel is grootendccls begroeid met hoog opgaand
tempeldienarcssen zou bestaan, voor welke laatsten
geboomte. Van den kraterrand in ’t oosten heeft
de kunst hoofdzaak, do ‘prostitutie bijzaak of zelfs
men een prachtig uitzicht over de vlakte en tot in
privilege was.
Straat. Soonda. Hel meertje is tot 10 M. diep; er
Geheel andere personen zijn de sorimpi’s en bedöborrelen gassen uit op, die nu en dan modder uit
jó’s in de Vorstenlanden. Met die namen worden
werpen.
danseressen aangewezen, uit do aanzienlijksto vrou
DANOE-VULKAAN. Wordt door Verbeek (Java
wen van den kraton gekozen mot uitzondering van
858), een uit 3 verschillende deden bestaande, in
de dochters van den vorst. Zie J. Groneman, In den
O.W.-richting 13 K.M. metende ringwal genoemd, in
Kedaton te Jogjakarta, Loiden 1888. Zij behooren
zijn hoogste punt slechts 350 M. beroikonde, die in
als het ware tot het corps de ballot van den vorst,
N.W.-Bantam, omringd door jongere kegels op
dat te Djokjakarta uit 30 a 40 meisjes van hooge
treedt. Do ingesleten vlakte bevat in het N.O. een
geboorte bestaat, die zelden ouder dan 17 jaar zijn
meer van 3 K.M. lengteen */2 K.M. breedte, in maxi
en in den regel eerst op haar 13de of 14de jaar
mum slechts 12 a 13 M. diep. Do ringwal is volgens
kunnen optreden. Knapen van hoogo geboorte be
V. ontstaan door instorting van een drielingvulkaan,
hooren ook daartoe. Do namen duiden eigenlijk be
waarvan wellicht do in N.-Bantam optredendopuimpaalde dansen aan; do serimpi-dans wordt slechts
steontuffon afkomstig zijn.
door 4, in een enkel goval door 5 vrouwen verricht,
DANSEN. In het algemeen gesproken, en behou
nooit door mannen; do bedöjö-dansen kunnen echter
dens later te vermelden uitzonderingen, wordtin den
ook door als vrouwen vcrklecdo mannen worden op
Indischen archipel het dansen uitsluitend door vrou
gevoerd, waarbij negen danseressen of dansers op
wen beoefend en bestaat het hoofdzakelijk in het
treden, die oven zoovele nimfen van Ratoe Kidoel,
aannemen van zekere standen, het verrichten van in
den regel langzame lichaamsbewegingen on ver
do vorstin van het Zuiden, voorstellen. Do dans be
draaiingen van lendenen, armen en handen, terwijl
staat in bewegingon van allo lichaamsdeelen, zelfs
do voeten weinig gebruikt worden. Die bewegingen,
van vingers en teenen, naar vaste regels, dio het ka
in do oogen van den Europeaan vaak weinig beval
rakter der handeling, welke wordt voorgesteld, moelig, zijn dikwijls hoekig en steeds volgens van ouds
ton uitdrukken; degenen, die aan den dans deelne
her overgelcverde gewoonten; in den regel gaan zij
men, sproken niet, maar worden door de gamelan en
met zang gopaard.
een koor van zangors on zangoresson begeleid, torwijl do dalang, do vertoonor van do wajang, do inlei
Op Java wordt de dans voornamelijk door vrou
wen verricht, die daarvan haar beroep maken, of wel
ding tot hot op to voeren stuk voorleest. Do danse
in de Vorstenlanden door aanzienlijke meisjes, aan
ressen on dansers zijn prachtig uitgedost; hun tooi
den persoon van den vorst verbonden; in do Prcanverandert naar mate van het verhaal, dat zy voor
gor wordt de taak van danseres ook wol vervuld door
stollen. Een viertal vrouwelijko beambten begeleidt
vrouwen uit de desa, die daarvan geen beroep maken
do danseressen om onmiddellijk alle schade te hor
en een eerbaar leven leidon Dit laatste is niet het
stellen, dio gedurende den dans aan het toilet wordt
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toegebracht. Zulke dansen worden nooit dan in het
bijzijn van den vorst opgevoerd, en zelden buiten
den kraton; bij de officieelo feesten (nieuwjaar en
verjaardag der Koningin) komen de danseressen me* de in het gevolg van den vorst, om die feesten ten residentiehuizo met een dans te openen. Sommige regen
ten bezitten ook een corps danseressen en dansers,
maar mogen niet meer dan zeven hunner laten op
treden.
Op de Buitenbezittingen heeft men danseressen
van beroep in Palembang, waar zij pelandok (dwerg
hertje) genoemd worden; verder de padjoge’s bij de
Makassaren en Boegineezen, en de djogeds op Bali.
In verschillende streken van den archipel zijn dan
sen in zwang, waarbij mannen en vrouwen geza
menlijk zich bewegen, met of zonder gezang,
maar waarbij toch nooit, zooals bij ons, mannen en
vrouwen zich paarsgewijze omvatten, daar dit als
onwelvoegelijk beschouwd wordt. Elders, zooals bij
de Beloneezen op Timor, dansen weder uitsluitend
de vrouwen. Het menari op de Westkust van Sumatra wordt gewoonlijk door meisjes gedanst,
maar aan eene soort van dien dans, den menari
bedil of geweren-dans, nemen ook wel jonge man
nen deel. Vaak vereenigen bij deze Maleiers, en
ook bij do Lampongers, Redjangers en inboorlingen
van de ^Minahasa en Boeroejongcns en meisjes zich
’s avonds om elkander*tóe te zingen of te dansen.
Ook bij de Timoreezen dansen mannen en vrouwen
vaak te zamen, elkander bij de kleederen vasthou
dende, langzaam in een kring zich bewegende. Het
maramba is eene rijdans in de Minahasa gebruikelijk,
waaraan een groot aantal personen deelneemt, die in
lange rijen achter elkander gaan staan, met de rech
terhand op den rechterschouder van den voorman
geleund, om vervolgens zingend op een zekere maat
in een kring rond te loopen, steeds met den rechter
voet stampende. Iets dergelijks Is de lego der inboor
lingen van Boeroe, die alleen door mannen gedanst
wordt, welke in een kring gaan staan en op de maat
der muziek aanvankelijk langzaam en met kleine
pasjes, later weder vooruit en achteruit gaan, steeds
met den rechtervoet het eerst. Bij de Atjehers wor
den sedati’s, dansjongens, aangehouden, die in alle
lichaamsbewegingen onderricht worden, welke bij
inlandsche dansen vereischt worden en tevens voor
tegennatuurlijke ontucht worden gebruikt. Krijgs
dansen worden bij verschillende volkeren door gewa
pende mannen van den archipel verricht, zooals het
tjakalele in deMolukken; bij plechtige gelegenheden
wordt aldaar en in de Minahasa de kabesaran opge
voerd, een krijgsdans, door verscheidene, fraai uitge
doste personen uitgevoerd, die zich in twee rijen
j f-/ (l'
/-v scliaren en dan een soort spiegelgevecht houden.'
-• {
:: i/
DANTE MARIO. Bergtop op Celebes (zie aldaar
u (■ )c-‘i 'onder b. Midden Celebes).
■ •
DAO. Eilandje in de Timor-zee, ten zuidwesten
van het eiland Roti, ongeveer 34 K.M2. groot. De
grond is niet zeer vruchtbaar en levert behalve maïs
weinig op. De bevolking is voor een deel woonachtig
op het dicht in de nabijheid gelegen eilandje Doöh en
in zeden en gewoonten overeenkomende met de Rotineezen. De mannelijke bevolking staat bekend als
bijzonder bedreven in het smeden van goud, dat het
voornaamste middel van bestaan uitmaakt, daar
velen met dedoor hen vervaardigde sieraden de om
liggende eilanden afreizen en hunne waren voor voe
dingsmiddelen en lijnwaden verruilen. Het behoort
tot de onderafdceluig Roti, afdeeling Z. Timor en
Eil., resid. Timor en O. en wordt bestuurd door een
Radja./5 r ■(£

DAOEN. Maleisch woord, dat blad beteekent, en
vaak bij namen van planten gevoegd wordt.
DAOEN AREN (mal.), wiklcelblad voor inlandsche
sigaretten, zie ARENGA.
DAOEN ASEM KETJIL (mal.). Zie OXALIS.
DAOEN BIDJITAH (soend.). Zie CLAUSENA.
DAOEN BIROE (mal.). Zie INDIGOFERA.
DAOEN BOEROENG (mal.). Zie RHINACANTHUS.
DAOEN DJARONG (mal.). Zie ACHYRANTIIES.
DAOEN DOEDOEK (mal.). Zie DESMODIUM
TRIQUETRUM.
DAOEN ENTJOK (mal.). Zie PLUMBAGO ZEYLANICA.
DAOEN GATEL (mal.). Zie LAPORTEA en
FLEURYA INTERRUPTA.
DAOEN GENDONG ANAK(mal.). ZiePHYLLANTHUS URINARIA.
DAOEN HATI-HATI (mal.). Zie COLEUS AROMATICUS.
DAOEN KAKI KOEDA (mal.). Zie HYDROCOTYLE.
DAOEN KARTOE (mal.). ZieSAUROPUS ALBICANS.
DAOEN KATANG (mal. mol.). Zie IPOMOEA
BILOBA.
DAOEN KESIMBOEKAN (mal.). Zie PAEDERIA.
DAOEN KOEKOERAN (mal.). Zie CURANGA.
DAOEN KOENTOET (mal.). Zie PAEDERIA.
DAOEN KOEPANG (mal.). Zie CASSIA ALATA.
DAOEN KOER AP (mal.). Zie CASSIA ALATA.
DAOEN KOETJING (mal.). Zie MIMOSA PUDICA.
DAOEN LANDAK (mal.). Zie BARLERIA PRIONITIS.
DAOEN LOEDAH (mal.). Zie SPILANTHES.
DAOEN MENIRAN. Phyllanthm Niruri L. (incl.
P. Unnaria Willd.) Fam. Euphorbiacc.au. In de tro
pische gewesten verspreid kruid. De bitterstofhoudende bladeren, welke rijk zijn aan kaliumzoulen,
worden als diuretiseh en (met tcmoclawak) als
koortswerend geneesmiddel aangewend.
DAOEN OELAR (mal.). Zie GLOCHIDION.
DAOEN OERAT (mal.). Zie PLANTAOO.
DAOEN PAPEDA (mal.). Zie PANAX.
DAOEN PENGGAGA (mal.). Zie HYDROCOTYLE. d^cC> <
DAOEN PERAWAS (DAOEN TERAWAS). mal.
De gedroogde aromatische bladeren van verschillen
de Lauraccac der geslachten Cinnamomum lil., TeIranthcra Jaccj. on Litsea Lam., die als inl. drogerij
bekend zijn. De bluderen van Lilsta odorijera Val. be
vatten een aelherische olie, waaruit behalve een on
verzadigd kelon en een tweetal alkoholen, ook mcthylnonylketon, het hoofd bestanddeel van deaethorische olie van de wilde wijnruit, kon worden afge
scheiden.
DAOEN POETRI (mal.). Zie MUSSAENDA.
DAOEN POKO (mal.). Zie MENTHA.
DAOEN POKSOR (mal.). Zie PLUMBAGO ZEYLANICA.
DAOEN PRANSMAN. Zie EUPATORIUM.
DAOEN PR ASMAN. Zie EUPATORIUM.
DAOEN ROKO (mal.). Zie NIPA.
DAOEN SABRANG. Zie CAPSICUM ANNUUM.
DAOEN SAGA (mal.). Zie ABRUS.
DAOEN SANGKETAN (mal.). Zie ACHYRANTHES.
ü.
DAOEN SEKENTOET (mal.). Zie’PAEDERIA.
DAOEN SINOM. Zie TAMARINDUS.

i
DAOEN TIDOR-TIDOR—DAWIT.
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DAOEN TIDOR-TIDOR (mal.). Zie MIMOSA
Verder is ’t ook nog als gewoonte aangenomen
PUDICA.
door den kepala dati en de toeloeng’s dati, dat, als
DAOEN TOMBAK. Zie AGERATUM.
iemand wegens ziekte of hoogen leeftijd uit zijn be
DAOEN TRAWAS (mal.). Zie LITSEA ODORItrekking wordt ontslagen of vrijgesteld van hccrendiensten of van het betalen van belasting (bedrijfsFERA.
DAOEP-DAOEP. Zie VAARTUIGEN.
en andere inkomstenbelasting), onverschillig wie
DAON (soend., jav.). Zie NTPA.
het ook zij, ook zijn recht ophoudt om mee van de
dati te genieten.
DARA LAOET. Maleischo naam voor zeezwaluw In bijna alle dati-doesoens worden nieuwe aan
(Sterna) soorten.
plantingen gevonden, die bewerkstelligd zijn door
DARAM. Groep van eonige eilandjes, op de zee
den een of anderen kepala dati of toeloeng dati voor
kaarten als Valsche Pisangs aangegovenen
zich zelven. Sterven de erfgenamen van zoo’n recht
gelegen tussehen het eiland Misoöl en de westkust
van Nieuw-Guinea.
hebbende in de dati uit of gaan ze uit het dativerband, dan vervallen die aanplantingen aan de dati.
DARANGDAN. District in de afd. JKrawang,. res.
Batavia, met 38 desa’s en ruim 50.000 bewoners
Van „doessoen dati” bestaan registers, die op het
(uit. 1905), waaronder enkele Europeanen enChineeresidentie bureau te Amboina berusten. Sterft de
zen.
dati uit, dan wordenTïarë' doeSöens weer eigendom
DAR AT (ORANG). Zie ORANG DAR AT.
van de negorij en zijn dan beschikbaar voor een an
DARENGDENG (soend.). Zie CYPERUS.
dere dati, die geen genoegzame gronden heeft. —
DARINGO. Zie ACORUS.
Dergelijke doessoens heeten „linjap”.
DARIS of DERIS. Naam op Java voor de Kerk
DATJIN. Chlneesch. Een unster of weegstok, het
uil, Strix javanica; de Maleische naam is Serak; eene
bij inlanders en vreemde oosterlingen meest voor
andere soort, Qlaucidium castanopterum, heet aldaar
komende weegwerktuig. Ook een pikoel, een gewicht
Blo-watoe, Op Sumatra worden de uilsoorten aange
van 100 kati’s.
duid met een collectiefnaam, Boeroeng-hantoe,
DATOE (TANDJOENG). Kaap aan de N.W.-kust
Lang malam of Pon go bij de Maleiers; Toohook bij
van Bornco, op do grens tussehen het Nederlandsch
gebied en Serawak.
de inboorlingen.
DATOE, DATOEK, DATOEQ. Is de benaming
DARSANA (jav.). Zie EUGENIA MALACCENvoor een hoofd in verscheidene streken, door Ma
SIS.
leiers bewoond, en tevens de benaming voor eene
DASAR. Onder deze benaming (het woord beteegemeente of kampong in het landschap Singkcl (Su
kent „bodem”) verstaat men eene kale en dorre
matra).
vlakte, ook Zandzee genaamd, in het TcnggergeDATOEQ NAN BERAMPÉ SOEKOE of DATOEQ
bergte ter hoogte van 2080 tot 2150 M. gèlëgenydie'
AMPÉ. Landschap aan de Batang Asei, ressort v. d.
de oorspronkelijke kraterbodem van dat gebergte
controleur van Sarolangoen (res. Djambi); de welva
was, en waarin zich een vijftal bergen verheffen, van
rende bevolking is van Minangkabausche afkomst
welke de Bromo nog werkende is. De sikkclvormige
en wel van de Sookoes: 30 Koto, Pasisir en Tanah
vlakte, die in haar zuidelijk deel Roedjak genoemd
Datar; zij is vermengd mot Rawassers on eigenlijke
wordt, is gewoonlijk niet broeder dan 1500 u 1000 M.,
Djambiërs. De woningen op palen gebouwd, liggen
doch biedt door haar grooto lengte een imposanten
verspreid in de doesocn, zelden meer dan 6 bijeen.
aanblik van een der punten van den zich 150—500
De landbouw heeft plaats op droge en natte volden;
M. daarboven verheffendon rand. (Zie TENGGER.)
rijst wordt uitgevoerd naar de benedonstreken; er is
DASOON. Desa in Rembang, gelegen aan den
een grooto veestapel, vooral van karbouwen.
mond van de rivier van Lasem. Vroeger zeer welva
DATOEQ NAN BËTIGO. Landschap aan de Batang
rend, doordien er tal van inlandsche scheepstimmer
Asei, Limoen en Tembesi; ressort, bevolking, land
werven gevestigd waren, wolko tak van nijverheid
bouw enz. als bij DATOEQ NAN BERAMPÉ
echt er door de beperkendo bepalingen op het kappen
van djatihout in de latere tijden veel van haar be SOEKOE.
lang verloren heeft. Er is in 1908 eene scheepsbouw-JDATURA FASTUOSA L. fam. Solanaceac. Katjoeboeng (jav.), Lotjoeboeng (mal.). Een 1 tot 2 M.
ondornoming gevestigd, die in 1913 een 800 arbei
hooge plant, die in Indië gekweekt on vonvilderd
ders aan ’t werk had, de N. I. S. E. K., Nederlandsch-Indische Scheepsbouw en Kustvaart Mij.,
voorkomt. De plant heeft zeer groote witte of pur
peren bloomcn on gestckcldo vruchten, dio wel wat
die ook door motoren gedroven ijzeren vaartuigen
bouwt.
op die van don Europecsclien doornappel gelij
ken. Als geneesmiddel worden do zaden, bloemen
DASSEN. Zie WEZELS.
DATI. Het datistelsel in de residentie Amboina
on bladoren aangewend, de bladeron als pijnstillend
hangt ten nauwste samen met het grondbezit on
middel, door ze met olie to laten trekken. De blooword hier reeds vóór den tijd der O.-I. C. aangetrof
mon worden gedroogd on tegen asthma gerookt,
fen, Door deze word aan do „dati’s” (familiën of ge
terwijl do zadon inwendig als worindrijvond middel
slachten, waarin do bevolking —de burgers hier niot
gebruikt wordon. Allo doelen van do plant zijn in
onder begrepen — verdeeld is) als een soort belas
hooge mate vergiftig.
-'•«' '
• 1
ting de verplichting opgelegd om een deel harer gron
DAWAN. District van de ondorafdeeling-Kloongden voorde teelt van kruidnagelen af te zonderen on
koong, afdeeling Zuid Bali, rosidontie Bali on Lom
een zeker aantal monschcn voor do hongitochtcn lo
bok.
leveren. — Elke negorij heeft een bepaald aantal
DAWELOOR. Eilandjo behoorondo tot do Babardat i’s onder een „kapala dati”, welke titel van vader
eilanden (zie aldaar), hot hoogsto punt ligt 2(30 M.
op zoon on bij ontstentenis van dezen op do oudsto
boven zee. /■{ ) ’•? (*
dochter overgaat. Do leden van do dati (anale dati of
DAWERA. Eilandje behoorondo tot do Babartoeloeng dati) hebben van af hun 18e jaar het voort-., eilandon (zio aldaar); mot top van 328 M. hoogte.;
durend gebruiksrecht van de aan do dati toegewezen
DAWIT of GOGO-STITE. Javaansche naam voor
„doessoen dati”, maar vrouwen krijgen gewoonlijk
eeno vogelsoort, Timalia pilenlu. Zio MANOEK
dit recht niet gelijktijdig mot de mannen.
KASO en BOEROENG POEDING.
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DEBOES—DECENTRALISATIE.

DEBOES-spelen. Zie DABOES-SPELEN.
DECAPODEN. Onder dezen naarn worden Schaal
dieren samengevat, bij welke alle segmenten van het
borststuk met den kop vergroeid zijn. Zij bezitten
aan het borststuk 3 paar kaakpooten en 5 paar onvertakte looppooten. Men verdeelt ze in Natantia
(garnalen), vormen bij wie de achterlijfspooten tot
zwemmen gebruikt worden, en Reptantia, bij welke
de achterlijfspooten dikwijls gereduceerd zijn en door
gaans niet tot zwemmen gebruikt worden. Tot de
Reptantia behooren vooral kruipende vormen: de
Kreeften, Anomurcn (Hcremietkreeften, Klappcrkrab, enz.) en Brachyuren (Krabben). Vroeger wer
den garnalen en kreeften als Macrura (met lang ach
terlijf) samengevat, terwijl bij de Anomura het ach
terlijf min of meer gereduceerd is, welke reductie bij
de Brackyura nog verder gaat, waar het achterlijf te
gen de buikzijde van het kopborststuk teruggeslagcn
wordt. De fauna van den Indischen archipel telt zeer
talrijke soorten van kreeften en krabben. Zie
SCHAALDIEREN en OEDANG.
. DECENTRALISATIE. Met betrekking tot Ned.Indië'yrordt-deze 'term gebezigd in drieërlei zin,
al naargelang men denkt aan de inrichting van het
gouvemementsbestuur zelf, aan locale raden of aan
zelfbesturende landschappen.
I. Vooreerst wordt er onder verstaan dcccnlralisatie in den boezem van het gouver nemen tsbest uur
(décentralisation administrative), en wel door afwenteling van bevoegdheden hetzij van den wetgever of van dé Kroon op de Indische regeering,
hetzij (vooral) van den Gouv.-Gen. op departementshoofden of hoofden van gew. bestuur of hoofden van
nader in te stellen gouvernementen (Zie BESTUUR
aan het slot), hetzij eindelijk van het binnenlandsch
bestuur op het inlandsch bestuur (zie terzelfder
plaatse). Afwenteling van den landvoogd op anderen, telkens reeds geschied onder G.G. Van der Wijck
(1893—1899), is vooral voorgekomen onder G.G.
Van Heutsz (1904—1909); desondanks is de Indisehe regeering nog overladen met werk van lager
orde. Voor pogingen of plannen om de inmenging
der wetgevende macht en die van het opperbestuur
in te krimpen, zie OPPERBESTUUR; reorganisatie van den RAAD VAN INDIË komt bij dat artikel ter sprake; terwijl onder DEPARTEMENTEN
VAN ALGEMEEN BESTUUR gesproken wordt
over de meerdere zelfstandigheid, aan de hoofden
dier departementen in latere jaren toegekend. Omstreeks het jaar 1900 is het in en buiten de Kamers
een tijdlang gebruikelijk geweest, de afwentelingop
hoofden van gew. bestuur gelijk te stellen met „finantieele decentralisatie” en dan de oprichting van
locale raden als „administratieve decentralisatie”
daartegenover te stellen; doch dit verwarrend
spraakgebruik is gelukkig verdwenen.
II. In de tweede en voornaamste plaats kent men
decentralisatie in den zin van bestuur en regeling van
eigen huishoudeni benevens medebewind (autonomie
benevens selfgovernment), door zelfstandige reclitsgemeenschappen (geen inlandsche rijkjes zijnde),
staande onder Ned.-Indië zelf. Tot 1905 was deze decentralisatie weinig opvallend.Wel bestond zij in zeer
gewichtige mate, doordat de inlandsche dorpsgemeenten (zie DESA, DORP, GEMEENTE) eigenmeesterschap hadden en aan de gouvernementstaak medewerkten, en wel werden feitelijk ook
rvrMP1Siï?!kchegemeenschaPPencla'ndorPen ('/io
GEMEENSCHAPPEN) ontzien; doch tusschende
hooge regeering zelf en deze lage inlandsche
,
vy- nie^’ dat met onzö Nederland-

sche provincie of gemeente vergelijkbaar ware. Al los
wat op gewestelijk en plaatselijk beheer betrekking
had, was saamgetrokken in handen van liet hoofd
van gewestelijk bestuur, door lagere gouvernements
ambtenaren bijgestaan, terwijl de uitgaven voor be
vordering van gewestelijke en plaatsclijke belangen,
voor zooverre deze van bestuurswege plaats had,
uit de landsinkomsten moesten bestreden worden.
Zelfs te Batavia, waar tijdens de Compagnie een
plaatselijk bestuur bestond, de bank van schepenen,
voor een groot deel uit burgers samengesteld en ge
zeteld in hot stadhuis (nu residentiekantoor), was,
sedert de opheffing in 1819 van do magistratuur,
de resident geheel met de zorg voor de plaatselijke
belangen belast. Wel was de toestand in Indië fei
telijk gunstiger dan de voorschriften deden denken,
doordat mén op tal van plaatsen locale fondsjes
had, die buiten de koloniale geldmiddelen omgingen
en voor plaatselijke behoeften konden worden aan
gesproken; doch deze omstandigheid, in stelligen
strijd met comptabiliteitswet en regeeringsreglement, bracht gemis mede van elke controle op in
komstenen besteding.De afzonderlijke kassen te Ba
tavia, Semarang, Soerabaja, Paleinbang en Makasser
vroeger bestaande, om daaruit' uitgaven in het be
lang der openbare orde en reinheid te bestrijden, zijn
dan ook als onwettig opgeheven in 1872;desinds 1890
gewestelijk beheerde excedenten van het hoofdgeld
op Java en Madoera (zie HEEREND1 EN STEN
en HOOFDGELD) werden in 1903 onder de gewone
landsmiddelen teruggebracht; maar tot in dotwintigste eeuw toe had men, met name op do buitenbezittingen, allerhand onderafdeelingskassen, afdeelingskassen, kasilkassen, airkassen, negorij kassen,
Klooffonds (Sumatra’s Westkust), voormalige landschapskas (Djambij, enz. enz., altegader onwettig,
waarover men vergclijko Meded. Eneycl. Bureau
afl. 4, 1914, en die sinds dien óf zijn opgeheven óf in
wettige vormen gebracht (meestal als gemeenschappelijke kas van eenigc inl. gemeenten dan wel
van eenige zelf best. landschappen). Ter Sumatra’s
Oostkust had en heeft men sinds 1880 een merkwaurdige proeve (binnen zelf bestuursgebied) van zeven
Europoosche gemeentefondsen, gevoed door vrijwillige bijdragen van Europeanen, vreemde oo.sterlingen en zelf bestuurders, on bestuurd elk dooreen
commissie, over welke proeve men naast Ind. Gids
1894 II bl. 1693—1699 ook de genoemde Meded.
Ene. Bur. van 1914 en het straks te noemen werk
van Mr. Woesthoff raadplege,
Do vraag nu, hoe Indië te helpen aan provinciën
en gemeenten in moederlandschen zin, is ruim dertig
jaar aanhangig geweest, zooals groolendeels is uiteengezet bij Mr. E. H. Bergsma, Plaatsel. en gewest,
raden in Ncd.-Indië, Amst. 1895. Vooral in 1878
kwam zij aan de orde door de benoeming van een
commissie in Indië, belast met het onderzoek van
het denkbeeld van gew. en plaatsel. raden. Deze
commissie bracht een zeer ongunstig rapport uit, dat
echter wel onder invloed zal hebben gestaan van de
ontstemming, toen in Indië heerschcnde o vol de invoering van nieuwe belastingen, en van de meening,
dat de gcheele zaak er op aangelegd was afzonderlijke belastingen voor locale behoeften te verkrijgen
om Indië in staat te stellen, batige saldo’s uit te keeren aan Nederland. Onder minister Keuchenius werd
aan A. W. P. Verkerk Pistorius__aan wien prof.
Van der Litli word toegevoegd — opgedragen, een
schets te ontwerpen voor de organisatie van gewestelijke en plaatselijlco raden (zie zijn opstel in de
Vragen des tijds .1893, II, bl. 173). Een tweetal wots-

!
DECENTRALISATIE.
ontwerpen van minister Van Dedem (Nov. 1893),
waaraan als bijlage was toegevoegd een in hoofd zaak uit de Nederlandsche bepalingen nageschreven ontwerp eener alg. verord., verviel door de
Kamerontbinding van 1894; volgens deze wetsvoordracht zou de instelling van raden facultatief zijn
geweest, en zouden de leden door den Gouv.-Gen.
voor ten hoogste één vierde buiten den gouverne
mentsdienst zijn benoemd. Minister Bergsma diende
geen nieuwe ontwerpen in; minister Cremer stelde
in 1900 een wijziging voor van het Reg. regl., die
elasticiteit beoogde en drie opvolgende stadiën van
minder en meer omvattende decentralisatie zou mo
gelijk maken; maar door de ministers Van Asch
van Wijck en Idenburg werd deze elasticiteit weder
uit het ontwerp gelicht, hetwelk wet werd in 1903
(Stb. 1903 n° 329, gew. 1915 n° 542). Om de tegen
woordige deccntralisatiewetgoving te kennen moet
men eenerzijds deze wet van 1903 (drie nieuwe arti
kelen in het Reg. regl.) met het Decentralisatiebe
sluit en de Locale Raden-Ordonnantie (beide afgekondigd in 1905) raadplegen, welke aan alle locale
ressorten (of locale zelfbesturen, zie Bijbl. 0457)
gemeen zijn, anderzijds de zgn. instellingsordonnanties, die voor elk locaal ressort afzonderlijk eenige
voorschriften stellen nopens samenstelling van den
raad, bevoegdheden van het ressort, enz. Zie de
ambtelijke uitgaaf Deccntralisatiewetgeving, 1915.
Op het oogenblik (Sept. 1916) keert de Indische begrooting aan de locale ressorten een gezamenlijk be
drag uit van ƒ 10.140.000 ’s jaars, doch in werkelijk
heid is hun budget hoogcr, daar een aantal ressorten
ook belastingen, retributies en andere inkomsten
hebben bovendien. Een ambtelijk overzicht van ge
steldheid en verrichtingen geeft sinds 1911/12 het
jaarlijks verschijnende Decentralisatieverslag; ook
geven sommige ressorten (b. v. de gemeente Batavia)
zelf een leerzaam verslag uit.
Op vier punten behoort, als men de bestaande
wetgeving wil begrijpen, vooral de aandacht te
vallen.
Vooreerst: er zijn locale ressorten van drieëi’lci
rang, gedecentraliseerde gewesten (vgl. de Neder
landsche provinciën), gedecentraliseerde middclslagressorten (van 1900 tot 1909 do afdecling Deli, sinds
1909 het cultuurgebied ter Oostkust van Sumatra),
en gedecentraliseerde gemeenten (vgl. do Neder
landsche gemeenten); deze drie zijn, voor zoover zo
in één streek voorkomen, hiërarchisch gerangschikt
(eerst sinds het ontwerp-Van Asch van Wijck is dit
laatste punt opgeheldord). Een hiërarchisch verband
tussehen deze gemeenten en do inlandscho gcmconten ontbreekt echt er nog altijd; te Batavia, te Mecstor-Cornolis en te Medan ontbreken zulke inlandscho
gemeenten (zie DESA en DORP). Do tekst der
wet zou ook instelling van waterschappen toelaton,
doch de verdere deccntralisatiewetgoving laat zich
met die mogelijkheid nog niet in. Op grond vaix de
bogrooting wordt bij ordonnantie aangewezen, waar
do decentralisatie werken zal en waar niet; zoo is de
stad Soerabaja een locaal ressort, de stad Bandjermasin geen; het gewest Madioen wel, hot gewest
Ternate niet.
Ton tweede: de wet kent geen locaal ressort zon
der localen raad. Decentralisatie in stroken, waar
zulk een raad niet behoorlijk kan worden gevormd,
is dus uitgesloten (het ontwerp-Cremer liet dat
juist toe, on Mr. Van Houten bepleitte het in do
Eerste Kamer o. a. in Dec. 1900); zie ovonwel
beneden onder III.
Ten dorde: nergens is de autonomie dor locale res-
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sorten gewaarborgd; integendeel kan de Indische
regeering, na waarschuwing, elk locaal belang aan
zich trekken of bij ordonnantie daarin een voorzie
ning treffen. Ontbinding van raden is, ook omdat
hun leden allen of ten deele benoemd worden, onbe
kend.
Ten vierde: van selfgovornment, hoewel in de
wet uitdrukkelijk voorzien, is niets gekomen. Alle
uitvoering van do gouvemementstaak is en blijft bij
’s lands eigen ambtenaren, behoudens dan de mede
werking der inlandscho gemcenton (zie DESA en
DORP).
De in de practijk bij velen ontstane indruk, dat
de decentralisatie voor de regeering meer speelgoed
was dan ernstig werk, wordt versterkt door de blijk
bare permanentie van het zgn. dccentralisatiebureau, een buiten de departementen gesteld kantoor
van regeeringsbemoeiing, zich inlatend met nage
noeg alle belangrijke zaken der locale raden.
Gemeenten (gedecentraliseerde). Van de drie soor- y^
ten is dit de oudste en de belangrijkste. Op Java zijn
er 12, op de buitenbezittingen 4; na 1909 zijn err
geen meer bijgekomen. Do meeste hebben een gewestelijken of een middenslagraad boven zich; alleen
Padang, Palembang en Makasser niet. Haar orgaan
is de gemeenteraad (bestaando uit Europeanen, in
landers on vreemde oosterlingen; zie voor hun aantal
de instellingsordonnanties), waarvan de (sterk wissclendo) Europcesche leden sinds 1908 gekozen wor
den door Europcesche kiezers, en de overige vrije
lijk benoemd worden door den laixdvoogd. Kennis
van de Nederlandsche taal is voor het raadslidmaat
schap niet vereischt; wel ziet men in later jaren
het aantal der Europeanen tegenover dat der inlan
ders soms vergrooten (b. v. Ind. Stb. 1911 n° 5S2,1914
n°-164). De voorzitter werd ondei’steld een bestuurs
ambtenaar te zijn; echter hebben de Ind. begrooting
voor 1916 en een recente wijziging van de decentralisatiewetgeving (1916) niimte gemaakt voor drie
(later meer) burgemeesters. Een collego van voor
zitters on wethouders ontbreekt; wel vormt de
voorzitter met twee raadsleden een commissie voor
de financiën, mot beperkte bevoegdheden. Ook
raadscommissies zijn toegestaan. Een gemeentesecre
taris (meestal een apart ambtenaar) moet er zijn,
evenals een gomeentokashouder (meestal de ont
vanger van ’s lands kas); facultatief zijn een direc
teur van gemeentewerken, eeix gemeonteveearts, en
alle overige gemeente-ambtonaren (allen zonder pen
sioen). De deccntralisatiewetgeving geeft een aantal
waarborgen voor openbaarhoid in gemeentezaken.
De omvang dor besturende bevoegdheid van den
raad is deels positief deels negatief omschroven (in
de instellingsordonnanties), waartegenover den voor
zitter dan nog een niet nader omschreven „dagelijksch bestuur” Is opgedragen (in de L. R. Ord.);
de omvang der wotgovondo bovoogdheid is ruim
omschrevon, doch lijdt onzekerheid wegens de
tweeërlei uitlegging van do wotg. bevoegdheid der
hoofden v. gow. bestuur (art. 72 Reg. regl., zie
onder BESTUUR). Plicht tot adviseeren is den
raden niet opgelegd. Do gomeentcradon dor groote
steden op Java doen zich tegonwooi’dig in tal vair
aangelegenheden (wegen, grondbedrijf, gezondheids
zorg, enz.) krachtig gelden; zorg voor haventoestandon is gebleven bij het gouvernoment.
Andere pUtatselijke ressorten (middolslag-). De raad
van zulk eon ressort wordt gohcol benoemd, en
wel mot een verplichte kleine meordorheid vair gou
vernementsambtenaren (landsdienarexr); do voor
zitter moot bestuursambtenaar zijn, als raadsressort
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sonen der zelf bestuurders), doch ook om krachtige
enbestuursressort samenvallen,doch is hettotdusver
organisaties te scheppen met eigen middelen en
(Cultuurraad Sum. Oostkust) ook in een ander ge
eigen (onder onzen invloed) bruikbaar bestuur, die
val. Voor commissies, ambtenaren, bevoegdheden en
in tal van behoeften voorzien buiten de Indische
plichten geldt hetzelfde als voor de locale gemeen
regeering en de Indische begrooting om en zelfs aan
ten. De Cidtuurraad heeft geen gewestelijken raad
die begrooting een deel restitueeren van wat zulk
boven zich, wel een gemeente (Medan) onder zich;
een landschap aan den lande kost. De beteekenis
het Is tot dusver (Sept. 1916), de eenige locale raad
dezer derde decentralisatie spreekt het bc3t uit het
binnen zelfbestuursgebied, in verband waarmede
feit, dat de gezamenlijke budgets der landschapsook de vorsten ter plaatse in den raad zitting hebben
kassen in 1912 reeds ongeveer ƒ13.000.000 hebben
gekregen en er tusschen dit ressort en de zelfbestu
bedragen en de gezamenlijke restituties aan de In
rende landschappen tal van betrekkingen bestaan.
dische begrooting voor 1916 op ongeveer ƒ 2.000.000
Daar de Cultuurraad een zeer actieve raad is, heeft
zijn geraamd, terwijl de onder ons toezicht wer
hij onderscheiden eigen ambtenaren.
Gewesten (gedecentraliseerde). Deze zijn er al
kende besturen dezer landschappen aan de centrale
regeering talrijke zorgen en beslissingen uit de hand
leen ojj Java en Madoera, ten getale van 15. Ook de
nemen. Het welslagen van dezen decentralisatieraden van deze worden geheel benoemd, met een
verplichte kleine meerderheid van landsdienaren;
vorm heeft er toe geleid, dat men, om het nuttig
effect van zeggenschap ter plaatse te erlangen ook
het hoofd v. gew. bestuur is ambtshalve voorzitter
van den raad. De groote meerderheid heeft een eigen
dan wanneer de wetgeving van 1903 (zie onder II)
adjunct-secretaris. Voor commissies, ambtenaren,
niet kon worden toegepast (met name wegens hot
bevoegdheden en plichten geldt overigens weer het
vereischte aan wezen van een localen raad), herhaal
delijk zelfbesturende landschappen phantaseert,
zelfde als voorde beide andere soorten van locale res
waar ze eigenlijk niet bestaan, b.v. in Middcn-Cesorten; het bestaan van een gewestelijken raad
lobes, of op geheel andere wijze dan waarop ze be
doet de keurbevoegdheid van den resident geheel
stonden, b.v. in Gajö- en Karolanden (Sumatra). Zie
te niet. De meeste gewe3telijke raden hebben één
daarvoor ZELFBESTUREN.
of meer gemeenteraden onder zich.
DECHOE. Javaansche naarn voor eene TapuitDe werking dezer jonge decentralisatie-instellingen is natuurlijk nog niet volmaakt. Teneinde daar soort, Pratincola caprata.
DECLINATIE IN N.-I.Zie AARDMAGNETISME.
in te voorzien wilde men eenerzijds (zie BESTUUR
DECONCENTRATIE. Als déconcentration betite
aan het slot) de decentralisatiewetgeving van 1903 en
len de Franschen dikwijls het instellen of handhaven
1905 voor gewesten af breken en daarvoor een nieuw
binnen een kolonie van groote onderkolonies, be
soort decentralisatie, die der groote gouvernemen
ten, in de plaats stellen. Anderzijds Is er door bevoeg stuurd door onderland voogden (lieutenant gouver
den in en buiten de Staten-Generaal op aangedron
neur of —bij zelf bestuursgebied — resident général),
gen, het reeds bestaande tocli vooral te handhaven,
zooals men dat in hun kolonies Fransch- West-Afrika,
doch het te verbeteren, met name door het toestaan
Fransch-Middel-Afrika en Indo-China heeft. Op één
van grooter zelfstandigheid en door het geven van
lijn hiermede staan de provincies, waarin Britsehbeschikking over ruimer geldmiddelen. In deze laat
Indië (d.i. Engelsch-ïndië, India, zonder liet zelfboste richting werken ook samenkomsten van belang
stuursgobied) verdeeld is; op één lijn hiermede ston
hebbenden in Indië: eerst een paar spontane, daarna
den ook de vier deelen, waaruit N.-Indië bestond
tijdens het Britsche tusschenbestuur: Java en On(sinds BaiP-doeng»JDl 1) de deeentralisatiecongressen,
welke laatste geleid hebben tot een „Vereeniging
derhoorigheden (1811—1816), Fort Marlborough
voor locale belangen” met een eigen tijdschrift.
en ondcrh. (Benkoelon 1795—1825), Poeloe Pinang
De literatuur over de decentralisatie van 1903 is
en onderh. (1795—3 8j_G} en de Molukkcn (1810—
nog zeer beperkt. Tot voor kort bezat men (naast
1816), welke echter eigen begrootingcn enz. misten.
enkele tijdschriftartikelen en voordrachten, o. a.
Een soortgelijke deconcentratie nu, het scheppen van
Mr. C. Th. van Deventer in Ind. Genootsch. Nov, - groote gouvernementen, is indertijd door .Jhr. Mr. T.
1914, erfde reeds genoemde jaarl. verslagen) alleen:
A. J. van Asch van Wijck voor Indië bepleit in do
Eerste Kamer, later door H. van Kol in de Tweede
// f : '.- 'r- Mr.' P. F. Woesthoff, De locale verordeningen
‘S -* .
in het N.-I. staatsrecht, diss. Leiden, 1904; Mr.
Kamer (25 Nov. 1902), en heeft vorm gekregen
in de ontworpen bostuursreorganisatie van S. de
f .
/ L. A. de Waal, De financieele zelfstandigheid van
Graaff (zie BESTUUR aan het slot), in welk schema
f «r>
de locale zelfbesturen in N.-Indië, diss. Leiden,
echter de gouvernementen meer op vergroote ge
1911; H* v* Ko]’ N-L in de St.-Gen., 1911, bl.
■f?.:-'*
95—98; Mr. Ph. Kleintjes, Het staatsrecht van N.westen ge’ijkon dan op onderkolonies. Tot dusver is
1
dudië, 1912, ÏI, bL 1—15, 54—82, en elders; en-Mr.
hiervan voor Indië niets gekomen; over het nut
.. ..
J.^idé'~Lduter,.Jgandboek^enz,.. 1914, bl. 224—225,
wordt zeer verschillend gedacht.
i
/ /257^e263vEind 1915 echter is daaiLij'gëkÓmen een
DECOR ATIËN. Zie ONDERSCHEIDINGEN.
omstandig "en aan de practijk getoetst werk van
DEDEM (Mr. WILLEM KAREL BARON VAN).
.>;.*/ -yW* Mr. P. F. Woesthoff, De Indische dccentralisaGeb. 6 Juli 1839 op den huize Vosbergen bij Hoerde,
tiewetgeving, 1915, waarin evenwel het financieele
uit het huwelijk vanW.K.J.Bn. v. Dedem, luit.-gen.
/' f. V gedeelte der decentralisatiewetgeving nog geen volon A. P. C. barC88e Sloet tot Hagensdorp. Hij werd
£/’01 '/
ledige behandeling vindt.
als student in de rechten te Leidenju Sept. 1850 in
.. . % ‘ * k
III. Hoewel men onder „decentralisatie” zonder geschreven en promoveerde aldaar 19 Jan. 1801 op
y : j" y ... j meer de ins.tglling van locale ressorten verstaat als beeen proefschrift: Iets over de intrekking der rccepis' doeld onder II, is toch de belangrijkste Indischedesen uitgeg. krachtens de public, v. d. G.-G. van 4
.
centralisatie nog een andere. Zij raakt het jonge inFebr. 1846 Ind. Stb. no 3. Sedert 1859 studeerde hij
r_
,
stituut der opvoeding van zelfbesturende landschappen
te Delft voor O. I. ambt., deed in 1861 daar zijn oindil -fe ‘ki.'r /:
en der Umdschapskassen. Hierdoor toch is het mogeexanren ën werd 10 Aug. 1861 benoemd tot ambt.
lijk geworden, niet alleen om de openbare inkomIe kl. voorden burg. dienst in Ncd.-Indië. Bij besl.
gten in die landschappen ten nutte te doen komen
van 6 Mei 1862 ter beschikking van den algemeenen
de persecretaris gesteld, vroeg hij nog in hetzelfde jaar zijn
‘ /ƒ?_..
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ontslag uit \s lands dienst, dat Ixij 22 Nov. verkreeg
vendien aldaar een collecliefnaain voor allerlei
kleine vogelsoorten.
tegelijk met zijne benoeming tot advokaaten procu
reur bij den Raad van Just. te Semarong, welke
DÈËLAT. Atj. uitspraak van het Arab. „daulat”,
functiën hij tot 1873 bekleedde, met eene tussehend. i. geluk. Het was een prerogatief van de Atj. soelpoos van enkele maanden, in 1869 in Europa door tans om met „dèëlat” te worden aangesproken.
gebracht. In 1873 in Nederland teruggekeerd, ves
DEELBOUW (op Java maro enz., in Atjèh_matigde hij zich aanvankelijk in ’s-Gravenhago, tot
waïh, in de Minahasa tojo, op Zuid-Celebes tësang,
hij in 1875 tot burgemeester van Hoorn werd be
op Bali nandoe, elders weer anders gcHëëtcriyis die
noemd; met die betrekking vereenigde hij het lid
bij cle’ïhlanders in geheel Indonesië zeer gebruikelij
maatschap van den Raad en der Prov. Staten (17
ke transactie over grond, waarbij de grondbezitter
Febr. 1880). In Juli 1880 werd hij voor het kies
of de pand nemer van grond zijn akker ter bewerking
district Hoorn tot lid der Tweede Kamer gekozen,
afstaat aan een ander inlander, tegen den plicht tot
waar hij zich vooral op koloniaal gebied zeer onder uitkeering van een evenredig deel van den oogst.
scheidde, o. a. ook door de indiening van een
Het veelvuldig voorkomen van deze overeenkomst
wetsontwerp tot regeling van de fin, verhouding
maakt de gewone huur (séwa enz.) van grond tus
van Nederland en Ned.-Indië, dat echter verworpen
schen inlanders (veldhuur; zie GROND VERHUUR)
werd, (zie BIJDRAGE), terwijl hij met de HH. Van
zeldzaam. Deelbouw is onder meer gebruikelijk bij
Gennep en Mees het initiatief nam tot de indiening
inlandscho domeingronden, ornamentsvolden, vel
van een wetsontwerp, om de suikerondernemingen
den die aan hoofden toebehooren, en velden, die
van drukkende Jasten te ontheffen. Bij het optreden
wakap gemaakt zijn voor een moskee.
van het Ministerie v. Tienhoven—Tak v. Poort
Literatuur: de Adatrechtbundels; Mr. C. van
vliet werd aan Van Dedem de portefeuille van Ko Vollenhoven, Het a'datrëcht' vah N.-I., tweëcTe~afloniën toevertrouwd (20 Aug. 1891), die hij 4 Mei
deelingj Mr. IC. L. J. Enthoven^H et adatreeht in
1894 ncderlegde, na de verwerping van het wet-s-, 'de jurisprudentie, 1912, bl. 141 ƒ J
voorstel ter regeling van het kiesrecht. Belangrijke
DEERINGIA INDICA Retz. Aam. Amaranlaceae.
wetsontwerpen werden tijdens zijn Ministerie inge
Bajam besar (mal.). Kleine heester. De bladeren
diend en aangenomen, zooals tot aanleg van spoor
worden als groente gegeten en dienen ook wel als
wegen, tot goedkeuring van overeenkomsten met de
een inlandsch geneesmiddel.
,Ned. mailvaart-ondernemingen en met de Ncd.HanDEGEMI. Zie ZUIGVISSCHEN. ƒ ~ •. -'>• '
delmij., tot bevloeiing van de Solo-vallei, tot invoe
DËKSÖ. Onderdistrict met gelijknamige hoofd
ring der opium-regie op Madocra enz. Vermelding
plaats van het district Kalibawang, behoorende tot
verdient ook het wetsontwerp ter goedkeuring eencr
het sultansregentschap Pengasih, ook wel genaamd
overeenkomst met de Billiton-Mij, nadat een soort
Koelon Prögö, afdeeling Koelon Prögó, residentie
gelijk ontwerp, van hot vorige kabinet afkomstig,
Djokjakarta. De hoofdplaats ligt dicht bij de^Progo
ook op zijn advies als Minister verworpen was. Nog
en is bekend gowordcn in den Java-oorlog./ •
DELAKI-ILJASI AWIËNG, een sedert/lang onmeerdere zeer belangrijke wetsontwerpen werden
werkzamo dubbcl-vulkaan aan de zuidkust van
door hem voorbereid en ingediend, zooals die tot
regeling van mijnontginningen in Ned.-Indië, ter
het eiland Pantar, res. Timor en O. (Jaarb. Mijnw.
1908, 368); de hoogste punten zijn resp. 976 en
afschaffing van het uitvoerrecht op de suiker in
Ned.-Indië en tot wijziging van het Reg.-Regl. van
± 600 M. •
DËLANGGOE. Het noordoostelijkste SoesoehoeNed.-Indië en van du Comptabiliteitswet, met het
nansche district van de afdeeling IClatcn, residentie
dool een aan vang te maken met de decentralisatie
Soerakarta. Dit district, met gelijknamige hoofd
van het Indische bestuur. Zij werden echter niet
plaats, heeft 4 ondcrdistricten met name Delanggoe,
door zijn opvolger overgenomen; wel was dit het ge
Wönösari, Ngrëdön en Köbongëdé en had einde
val meteen wetsontwerp tot wijziging der comptabi
liteitswet, dat in 1895 werd aangenomen, echter met
1905 eonc bevolking van 44400 inwoners, onder
weglating dor bepaling, betrekking hebbende op de
welke 60 Europeanen en evenveel Chincezcn. De
hoofd plaats ligt aan den grooten rijweg Solo—- _
regeling van de fin. verhouding tusschen Ned. on
Djokja en nabij do halte van dien naam van den
Ned.-Indië. Nadat v. Dedem als Minister was afgespoorweg Batavia-^-Djokja—Solo. Te dezer plaatse
treden, vatte hij het voornemen op, een reis door
zijn de suikerfabriek Delanggoe en een belangrijke
Uritseh-Indië, Siam en Ned.-Indië te maken; hij
pasar gelegen.
mocht dit echter niet ten uitvoer leggen, daai hij,
DELDEN (AMBROSIUS JOHANNES WILLEdoor hevige koortsen overvallen, te Calcutta den
BRORDUS VAN). Geb. te Goor (Overijssel) 19 Nov.
2den ApdJ 1895 overleed.
1819. Overleden te Kobo (Japan) 8 Sopt. 1887. In
Van Dedem heeft menigmaal belangrijke koloniale
Januari 1838 in IndiÖ gekomen, bracht hij ruim 16
vraagstukken toegelicht, o. a. in de Gids 1875 en in
jaren in ’s landsdienst door, laatstelijk in den rang
hot Indisch Genootschap, waarvan hij geruimen tijd
van adjunct-sccrotaris van het Oouv. Als zoodanig
voorzitter was. en in liet Kol. Congres in 1883 te Am
nam hij 2 Mei 1855 zijn ontslag, om over te gaan bij
sterdam gehouden. De toen door hem uitgesproken
de firma Rcynst & Vinju te Batavia, waarvan hij tot
rede over belastingen voor inlanders, is te vinden in
aan zijn overlijden chef bleef. Was voordo Indische
liet Rapport sur les Congres par D. J. Jitta 2e partic.
Maatschappij der zestig, zeventig en tachtiger jaren
Q.uextions coloniales, Amst. 1884. Als burgemeester
der 19e eeuw een zeer verdienstelijk burger. Aan
van Hoorn had hij een groot aandeel in de oprich
zijne bemoeiingen was de veel te lang verzuimde
ting en later bij de onthulling van het standbeeld
instelling van Kamers van Koophandel en Nijver
van J. P. Coen
heid in N.-I. grootendeels te danken en als de eorsto
Zie over hem J. T. Cremer in Eigen Haard, 1895,
Voorzitter van do Bataviasche Kamer (10 Jan. 1864
hl. 229, en Brieven uit Ned.-Indië van Mr. W. K.
—27 Jan. 1874) leverde hij voortreffelijk werk, zoo
Bar. v. Dedem uitgeg. door Mr. N. G. Pjerson, Gids,
als de eerste jaarverslagen dier Kamer getuigen
Sopt. en Oct. 1895.
kunnen. In 1875 verscheen van zijn hand do brochu
DEDENOEM. Naam op de Aroe-eilanden aan een
re,, Blik op het Indisch Staatsbestuur”, waarin hij
Vliegenvanger, Microeca flavovircscens, gegeven; bo
37
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te vergemakkelijken, is sedert 1883 een spoorweg
de destijds actucele vraagstukken van Indisch revan den mond der Dcli-rivicr (Belawan) over Lageeringsbeleid bespreekt en zijne mcening daarover
boean Deli on Medan naar Deli Toewa aangelegd;
kenbaar maakt. Zie levensbericht in T. v. N. L. in
vanMedan gaat verder een lijn door het gebied van
N.-I. 1S87 XXXV (Oct.), blz. 464.
Langkat en een door Serdang naarTebing Tinggi(PaDELFSTOFFEN. Zie MIJNWEZEN.
dang en Bedagei) en Asahan, terwijl ook nog enkele
DELI. Landbeschrijving. Onder dezen
naam wordt gowoonlijk verstaan het geheclc cul stoomtram-zijlijnen zijn aangelegd. De vruchtbaro
slib, uit de binnenlanden aangevoerd en de grooto
tuurgebied van Sumatra’s Oostkust van Atjeh tot
Asahan, en het omvat dan heel wat meer'dan het rijkdom aan water dedon daar, waar de grond zich
achter den lagen, vaak overstroomden kustzoom
geen'strikt genomen ten rechte dezen naam draagt.
verheft, groote wouden ontstaan, die een lossen,
Het woord toch is afkomstig (en een Hollandsche
humusrijken en uiterst vruchtbaren bodem vorm
verbastering) van den naam van een landschapje,
den, welke voorde tabakscultuur bij uitnemendheid
dat slechts een klein deel van het cultuur gebied
geschikt bleek, die hier dan ook verreweg de beste
omvat. Dit landschapje of inlandsch rijkje heet bij
resultaten oplevert. Volgens de mededeelingen van
de inheemsche bewoners Dëli (Doli bij de Bat aks
van Toba^en Ma.ndailing). Het is echter zeer ver
Dr. B. Hagen (T. v. h. Aardr. Gen. 2e Ser. VII. bl. 9)
klaarbaar, dat de naam Deli voor het geheelo cul
begint de regentijd in Deli in Augustus en eindigt in
tuurgebied in zwang kwam, omdat dit gebied zijn op
Januari, terwijl ook in den zoogenaamd drogen tijd
komst te danken heeft aan de tabakscultuur, die
nog een aanzienlijke hoeveelheid regen valt; de uit
allereerst in het landschap Dëli begon.
komsten der regen waarnemingen geven als droogste
In overeenstemming met dit spraakgebruik be
maand aan Februari met ^ 110 m.M., als natste
stond er vroeger ook een afdeeling Deli van het ge maanden Oct., Nov. en Dec. met ongeveer 250 m.M.
west Oostkust van Sumatra, welke afdeeling be
(zie Dr. K. Diem. Regen waarnemingen, Deli proefsta
halve eigenlijk Deli, ook Langkat, Sërdang, Padang. tion, jg. 8). De winden zijn er uitsluitend land- en zee
en Bëdagei, ja zelfs Tanïïang" (thans tot het gou
winden, zonder dat er van moesson sprake is. Heftige
vernement “ At jèh erf" Onderhoorigheden behoostormen en wervelwinden zijn niet zeldzaam; vooral
rende) omvatte. Bij de nieuwste bcstuursindeeling
de bohorok kan soms plotseling de tabaksplanten
komt Deli nog maar alleen voor als bestanddeel van
vernielen (zie BOHOROK); de gemiddelde tempe
den naam der afdeeling Deli en Serdang, onderdeel
ratuur wordt op 26° 7' C. gesteld. Men vindt eene
van het zoogen. „Cultuurgebied der Oostkust van
uitvoerige beschrijving der planten- en dierenwereld
Sumatra” en van de namen der onderafdeelingen
van Deli bij genoemden schrijver Hagen, bl. 18 vlg.
Beneden-DeüenBoven-Deli (ziedaarom voor aard Voor verdere bijzonderheden omtrent de afdeeling
rijkskundige bijzonderheden het artikel OOST
Deli en Sördang, ook voor zoover landbouw en nij
KUST VAN SUMATRA, en voor zooveel de cultures
verheid betreft, zie OOSTKUST VAN SUMATRA.
betreft de artikelen DELDIAATSCHAPPIJ, TA
In hooge mate is door de ontwikkeling der tabaks
BAK enz. enz.).
cultuur de welvaart van Deli verhoogd. Hoewel het
Wij bepalen ons hier verder tot het. eigenlijk rijkje
grootste gedeelte der beschikbare gronden tegen be
Deli, het sultanaat-of zooals de tegenwoordige term
taling van een jaarlijksche pachtschat met een landluidt: het zelf besturend landschap.
bouwcontract voor hoogstens 75 jaar in gebruik is
De grenzen van dit landschap zijn menigmaal ge
afgestaan aan vreemdelingen, zijn de nadeelen daar
wijzigd en stonden nooit zeer vast wegens het ont
van voor de inheemsche bevolking niet zoo voelbaar
breken van betrouwbare topographische opmetingen.
als verwacht zou kunnen worden. Eerstens niet, om
Thans zijn ze, nadat de topographische dienst er
dat de bevolking niet dicht is en ten tweedeniet,
werkzaam is geweest, definitief vast gesteld bij Gouv.
omdat bij het mcerendcel dier contracten aan de be
besl. van 13 April 1911 no. 17.
volking telken jarc het gebruik van minstens do
Het landschap Deli is feitelijk een betrekkelijk
halve oppervlakte der geoogste tabaksvelden voor
smalle landstrook, ten noorden grenzende aan de
één rijstoogst is gewaarborgd. Deskundigen bewe
straat van Malaka, ten zuiden aan de onderafren dat Deli zijn room van tabaksland bij uitne
deeling de KarolandemDe grens is hier in hoofdzaak
mendheid, wel zal blijven behouden, doch dat een
de kam van liclTgcEergte. Oostelijk van Dëli ligt
aanzienlijke uitbreiding van do cultuur niet meer
Sërdang, westelijk Langkat. Tot Deli worden nog
verwacht kan worden, zoodat een export van onge
gerekend te behooren de landschappen Padang en
veer 20.000 ton uitstekend dekblad por jaar gehand
Bedagei, die Oostelijk van Sërdang liggen. Deze
haafd zal blijven.
worden echter door hun eigen hoofden, datoeks,
De voornaamste plaatsen in Deli zijn: Belawan
zelfstandig bestuurd.
(zie aldaar); Laboean Deli, do oudo hoofdstad van
Het landschap Deli bestaat grootcndeels uit eene
het rijk Deli, thans echter zeer achteruitgegaan;
20 tot 25 K.M. breede, alluviale laagvlakte (roodc
do geweslelijkc hoofdplaats Medan (zio aldaar);
of witte klei vermengd met zand) eerst langzaam
Delitoeaen Arnhemia (zie aldaar) twee eindpunten
tot i 700 M. en dan vrij steil naar het Z.W. oploovan de Dolispöör; Tëbing Tinggi in de onderafd.
pende en begrensd door een vulkanisch gebergte,
Padang en Bedagei (zie aldaar).
waarin de vulkanen Si Ba jak en Sinaboeng verrijzen,
Geschiedenis. Deli wordt reeds in 1613
dat in de ongev. 1250 M? hooge bërgplateau’s van
als onderhoorigheid van Atjeh vermeld; herhaal
het noordelijk Toba- en Karo-gcbied overgaat. Tal
de malen trachtte het echter zich daarvan los to
van rivieren doorkruisen die vlakte, deels van vrij
maken, hetgeen in 16G9 gelukte. In 1780 werd het
aanzienlijken omvang (Zie S UMATRA Rivieren),
echter door Siak onderworpen; de radja van Deli, te
die groote massa’s slijk en zand medevoeren, waar
voren Panglima, kreeg in 1814 van zijn landheer den
door zij vaak aan de monding banken vormen, en
titel van Sultan. Maar in 1854 gelukte het Atjeh zijne
ook door het geringe verval in de vlakte, waardoor
oude aanspraken op Deli weder te doen gelden en het
veel kronkelingen en ondiepten ontstaan, voor groo tot leenrijk te maken; ten gevolge van hot tractaat,
te vaartuigen onbevaarbaar zijn. Ten einde het ver in 1858 tusschcn Nederland en Siak gesloten, werden
voer der groote hoeveelheid tabak, hier verbouwd,
de staatjes aan do oostkust als onderhoorigheden
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5. het gebied van den Këdjoeroean van Sinömbah*
van laatstgenoemd rijk erkend en in 1862 bezocht do
het landschap Dclisch Sinömbah.
resident van Riouw ook Dcli, om dit tot de erken
6. het landschap van den Këdjoeroean van
ning van de heerschappij van Sialc over te halen. Do
Pertjoet.
radja, Sultan Makmoed Perkasa Alam, onderwierp
zich aan de suzereiniteit van Nederland, maar wei
7. het landschap Soengai Toean.
De landschappen onder 1, 2a, 0, en 7 zijn Malcisch,
gerde Sialc als zijn leenheer te erkennen; den 22sten
de overige 26, 3, 4 en 5 zuiver Bataksch.
Aug. werd hem toen eene acte uitgereikt, waarbij
Deze laatste vier Bataksche landschappen vor
hij verklaarde, eenigermate op den voet van gelijk
men samen de ëmpat-Oeroeng (Oeroeng=confedcheid met Sialc verbonden te zijn, waarmede Sialc
ratie). Hoewel de Datoeks (resp. Këdjoeroean)
zich tevreden stelde. De radja van Deli betoonde
Maleiers zijn (zij het van gemengd-Bataksche af
zich een bij uitnemendheid getrouw vasal van Neder
komst), worden deze Bataksche streken vrijwel naar
land; toen de Sultan van Serdang in 1865 door eene
Bataksche adat bestuurd, door de insgelijks Bataks
expeditie getuchtigd was, werd Deli beloond door het
zijnde dorpshoofden.
herstel in zijne oude rechten en de verwerving van
Voor het landschap Dcli en onderhoorigheden
Pertjoet, Denai, Bedagei enPadang. Weldra had nu,
nog onder het bestuur van denzelfden sultan, de ves is door het zelfbestuur in overleg met den toentiging van Europeesche ondernemers en de ontwikke maligen resident in 1906 een regeling vastgesteld in
ling der tabakscultuur plaats, waarvoor de sultan op
zake rechtspleging in burgerlijke zaken, geldig voor
groote schaal gronden afstond, aanvankelijk koste de Maleische streken. Voor de Bataks der Doesoen
(Doesoen = kolonie, volkplanting; zoo wordt het
loos, later tegen betaling van grondhuur. Deze vesti
gebied genoemd, dat door de van de Karo-hoogging wierp voor Deli, dat eene groote ontwikkeling
vlakte oorspronkelijk afkomstige Bataks, in het
te gemoet ging, belangrijke voordeelen af; toch ver
landschap Deli wordt bewoond) werd in 1909 op
zette zich daartegen eene partij in Soenggal onder
eenigc Maleisckc hoofden, die waarschijnlijk naijve dezelfde wijze een regeling der rechtspraak in het
leven geroepen, waarbij met de Bataksche adat
rig waren op de groote voordeelen, welke de Sultan
tamelijk rekening werd gehouden. Hierbij is de
van de ondernemers trok, en naar onafhankelijkheid
rechtsmacht over niet minder dan 5 rechters (resp.
streefden om daarin te kunnen doelen. Eene expedi
rechtbanken) verdeeld: nl. 1° het gewone dorps
tie in Mei 1872 onder kap. Koops behaalde aanvan
hoofd (pëngceloe këtilc) met zijn twee adat-borgen
kelijk eenige voordeelen, maar moest, toen de onte
(anak-beroe, sënina), 2° het hoofd van een moedervredenen zich versterkt hadden, onverrichter zake
dorp of perbapan (pëngoeloe’mbëlin) ook weer bij
terugtrekken, zoodat eene tweede expeditie onder
gestaan door zijn anak-bëroe en sënina; 3° de
luit.-kol. Von Hombracht derwaarts moest vertrek
kërapatën kifcik (kleine rechtbank) of balë, twee in
ken, die evenmin afdoendo resultaten verkreeg.
elke Oeroeng, en bestaande uit de gezamenlijke
Eene versterking onder maj. Van Stuwe, die den
hoofden der përbapan’s van elk deel; 4° de kërapavorigen aanvoerder, welke gewond was, verving
t ën oeroeng, waarin al de pëngoeloe’mbëlin van het
(Sept.), was gelukkiger; reeds 23 Oct. was alle ver
landschap zitting hebben onder voorzitterschap
zet ten einde, en werden de weerspannige hoofden
van het oeroenghoofd, den datcck, en 5° de kërapa
verwijderd. Na dien tijd bleef, behoudens enkele
tën doesoen, onder voorzitterschap van den Sultan,
ongeregeldheden in Sencmbah, — het gevolg van
terwijl daarin zitting hebben do vier oeroenghoofden
den naijver van den sultan van Serdang, — de rust
ongestoord, ook na het overlijden van Sultan Mak en de voornaamste hoofden der perbapan’s.
Dc controleur voorde Bataksche aangelegenheden
moed Perkasa Alam (25 Oct. 1873), die zich steeds
een verlicht bestuurder en vriend van Nederland en
wordt steeds uitgenoodjgd de zittingen van de onder
4° on 5° genoemde rechtscollego’s bij te wonen.
der particuliere industrie betoonde, en in zijn zoon,
den thans met den raad van landsgrooten besturenDc inkomsten der verschillende hoofden, zoowel
den Sultan Ma’amoem al Rasjid Perkasa Alam Sjah
als van den Sultan worden naar een vaststaando
een waardig opvolger gevonden heeft (7 Dec. 1876).
verhouding betaald uit de landschapskas (sedert
liet landschap Deli is in het genot gelaten van
1907 ingesteld). Deze kas heeft te beschikken over
een door het Gouvernement betaald wordende
zelfbestuur, en eigen rechtspleging, terwijl zijn ver
houding tot het Gouvernement wordt beheorscht
schadeloosstelling wegens overgenomen belastingen
door het in 1907 vernieuwd politiek contract.
on rcchton, alsmede over den cijns (ha£il tanah)
Best uur. Het politiek contract, hetwelk do
voor uitgegeven landbouw-conccssies (zie voorts
verhouding van het zelfbestuur van Deli mot het
hel artikel OOSTKUST VAN SUMATRA).
Gouvernement bepaalt, dngtcckenl van 18S3, doch
Zie over Deli: John Andcrson, Mission to the
werd gewijzigd in 1907.
East-Coast of Sumatra, 1S23; P. J. Veth, het land
Eigenlijk Deli (met uitzondering dus van Padang
schap Dcli (Tijds. K. N. A. G. II, 1S77); J. T. Creen Bedagei) bestaat uit do volgende landschappen:
mer, Ons land van onbeperkto mogolijkheden (Bijv.
J. het directe Sultansgcbicd, bestaande uit 2
N. v. d. D. 1 Juli 1914) en „dc toekomst van Deli”;
stukken, a. een klein gebied in den uitersten NoordBatakspiogel; Adatrechtbundel _V, blz. 306 e.v.;
westelijken hoek b. een landstrook langs do DeliA. W. Naudin ten Catc, Deli in Woord en Beeld.
rivier van het mondingsgebied (rondom do kocala
DELI (POELOE-) of KLAPPER-EILAND. Eiland
Belawun) tot Döiitoca ongeveer.
in den Indischon oceaan op 7° Z.B. en 105° 32' O.L.
2. het gebied van den Datoek van Hampëran
bezuiden en niet ver van do kust van Bantam, tot
Pöralc gewoonlijk XII lcoeta geheoten, ook bestaan
welk gewest het administratief behoort. Het is een
de uit 2 doelen, a. een Maleisch stuk (eigenlijk
ovaalvormig atol, een uur gaans lang, met een dicht
Hampëran Pöralc) en 6. een Bataksch stuk (eigenlijk
gegroeide lagune, die een moeras vormt. Het is
onbewoond, maar de bevolking van een paar strandNII koeta).
3/ het gebied van den Datoek van Soenggal, het
desa’s van den Bantamschcn overwal, dio niot be
landschap Sörbanjaman. .
twiste rechten op de productie van hot eiland uit
4. het gebied van den Datoek van Kampoeng
oefenen, begeven zich er een paar maal ’s jaars heen,
Baroe, hetjandschap Soelcapiring.
om do klappers to plukken van dojcokosboomcn,
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waarmede het strand overdekt is. Grootte 9.68K.M2.
DELI-MAATSCHAPPIJ. De aanleiding tot de op
richting van deze, de oudste der Indische cul
tuurmaatschappijen, gaf een onderzoek door een ta
baksplanter op Java, den heer J. Nicnhuys, ingesteld
naar de geschiktheid der Deiische gronden voor de
tabakscultuur. Door een Arabier waren aan een Bataviasche handelsfirma groote voorspiegelingen ge
daan van de voordcelcn, die cene vestiging in Deli zou
kunnen oplevèren; ofschoon deze ijdel bleken, werd
door een onderzoek de zekerheid verkregen, dat de
sultan ondernemers welwillend zou ontvangen en
bijstaan en werd door cene vestiging van den Heer
Nienhuys vaste voet in Deli gezet. Toen de eerste
resultaten zijner onderneming gunstig bleken, werd
Nicnhuys vooral door den Heer P. W. Jansen krach
tig gesteund, aan wiens initiatief de oprichting der
Deli-maatschappij — waarbij hij van den aan vang af
tot 1898 als Directeur optrad — voornamelijk te
danken is. Tengevolge van den bijstand der Han
del Mij. konden reeds in 1869 uitgestrekte gronden
in Deli- verkregen worden en werd 28 Oct. met die
Mij. de overeenkomst gesloten tot oprichting der
Deli Mij., ingaande op 1 Nov. 1869, waarvan de sta
tuten werden goedgekeurd bij acte van 12 Jan. 1870.
Zeer spoedig breidde de Mij. haren werkkring uit;
het kapitaal, aanvankelijk op ƒ 300.000 vastgesteld,
waarvan de helft door de HandelMij. was gefour
neerd, werd in 1873 op / 500.000, in 1876 op / 800.000,
in 1878 op 2 millioen, in 1889 op4millioen, in 1897
op 8 millioen en iri~1907 op 9 millioen gebracht, ter
wijl het reserve kaptitaal 4 millioen bedraagt. De
oppervlakte der gezamenlijke landbouwconcessies
bedraagt ongeveer 120.000 hectaren, verdeeld over
Deli en Langkat. In exploitatie zijn 21 ondernemin
gen, die elk haar administrateur en 4 tot 6 assisten
ten hebben. Aan het hoofd van het personeel in Deli
staat een hoofdadministrateur te Medan, bijgestaan
door 2 inspecteurs en een secretaris. Het Europeesch
personeel aan de Maatschappij verbonden bestaat uit
180 personen, waaronder4geneeshceren. Een aantal
van ruim20.000koelies,Clnneezenen Javanen,zijn op
de ondernemingen werkzaam, behalve Bataks en Maleiers, die meest tijdclijke diensten verrichten. Over
demoeielijkheden.ondervonden om goede werkkrach
ten te krijgen en onder tucht te houden, zie
KOELI.
De grootsehe resultaten door de Deli Mij. verkre
gen zijn uitsluitend aan de tabakscultuur te danken;
de aanvankelijk gedreven muskaatnoten- en klapper
cultuur gaf geene voordeeJen en moest spoedig wor
den opgegeven, terwijl ook proeven met andere cul
tures evenmin slaagden. Op de onderneming Tan
djong Slamat werd in 1907 een begin gemaakt met
aanplant van Hevea Rubber.
Een denkbeeld van de ontwikkeling der tabaks
cultuur geeft het hier volgende staatje. De in dit
staatje genoemde hoeveelheid tabak werd geheel op
de Amsterdamsche markt geleverd, en kwam dus den
Ncd. handel ton goede; bovendien belastte de Mij..zich van den aanvang af met den verkoop op die
markt van het product van andere ondernemingen,
zoodat door hare tusschenkomst bovendien eene
groote hoeveelheid tabak te Amsterdam werd aange
bracht. De Deli-spoorweg is aan ‘Kaar initiatief te
danken, daar zij de concessie, voor den aanleg en ex
ploitatie in 1881 verkregen, kosteloos aan de Deli
Spoorweg Mij. heeft afgestaan.
Het geheele verleden der Mij is het sprekend be
wijs van de groote ontwikkeling, waarvoor sommige
doelen van den IndLschen Archipel door invoering

der particuliere industrie, onder gunstige omstandig
heden werkende, vatbaar zijn.
Prijs p.
Aantal
Oogst Onderne Pakken V2 Kilo.
Tabak. in centen.
jaar.
mingen.
130
1.315
1
1870 ..
125
1.7SS
1
1871 ..
145
3.015
3
1872 ..
182
3.575
5
1873 ..
152
4.499
7
1874 ..
175
5.191
7
1575 ..
159
8
7.950
1576 ..
132
9.519
9
1877 ..
130
10
11.971
1878 ..
120
11
13.749
1879 ..
121
11
16.339
18S0 ..
21.187
1S81 ..
11
135
18S2 ..
10
23.373
156
1883 ..
11
21.683
144
1884 ..
11
26.2S1
157
12
24.798
102
1885 ..
12
173
1886 ..
24.013
12
20.509
133
1887 ..
130
15
27.5S3
1888 ..
10
31,427
189
1889 ..
21
49.952
83
1890 ..
49.314
21
105
1891 ..
22
43.701
131
1892 ..
150
21
52.759 I
1893 ..
124
21
56.655 i1
1894 ..
21
52.138
100
1895 ..
21
45.811 !
124
1896 ..
21
141
1897 ..
50.617
21
58.892
1898 ..
99
21
64.314
92
1899 ..
21
48.349
142 I
1900 ..
21
110
1901 ..
53.449
1902 ..
21
52.935
113
22
111 I
1903 ..
57.528
1904 ..
21
53.539
107
1905 ..
20
105
53.929
20
100
1900 ..
59.203
21
07.808
95
1907 ..
1908 ..
21
60.062
127
1909 ..
21
58.338
87
1910 ..
21
48.058
152 '
1911 ..
21
00.008
177
1912 .. 1
21
73.593
104
1913 ..
21
67.090
140
1914 ..
21
60.725
99

Uitgekeerd
Dividend.
20
33
130 00
70
S0
91
113
224
37 50
3320
3730
65
101
77'
1071
1081
109S0
45-°
3520
7930
‘)
28S0
51J0
10630
92ln
42'°
294
48S0
27
2130
344
20
30
27

%
„
17

„
1»

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
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3380
8fi8ü
80‘°
20
3Ö50
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„
„
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DELI-RIVIER of SOENGEI LABOEAN. Ont
springt in de Bataklanden, aan den noordelijken voet
van liet gebergte rond hel Toba-mecr en ontlast
zich op de kust van Deli in de Straat van Malaka
na verconiging met de Belawan-rivier en vormende
het eilandje Bela wan. Medan en Labocan Deli liggen
aan deze rivier; in den benedenloop is zij voor prau
wen bevaarbaar en ook weinig diepgaande stoom
bootjes kunnen haar een mijl of zes opvaren; men
beweert dat vaartuigon van dcnzelfden inbond nog
bij menschenheugcnis de Doli-rivier tot do vijl:
mijl verder gelegen kampong Mertoeboeng konden
opvaren, maar dat de massa’s aarde en zand, die
sedert Deli geheel in cultuur gebracht is, in de bed') In dat jaar werd geen winst behaald, maar
/ 359.000 verloren.
2) In dat jaar werd geen winst behaald, maar
/ 126.000 verloren.
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ding bezonken, dit thans ónmogelijk maken. Groot,e
mail-schcpen moeten op de reede van Dcli een gc^zicht ver uit den wal blijven; door de bank voor de
monding was het binnenkomen in de rivier tot voor
korten tijd zelfs voor kleinere booten bezwaarlijk'
en moest op vloedlij gewacht worden. Sedert Mei
1912 is men begonnen de vaargeul met een door
stoom gedreven slibzuiger uit te diepen, bij welke
werkzaamheden is gebleken, dat de uitgebaggerde
specie van de bank veel vaster is dan gedacht werd ;
de mogelijkheid om Belawan Deli tot Oceaanhaven
te maken is daardoor grooter geworden. Thans be
hoeft voor de kustvaart reeds niet meer met het getij
rekening te worden gehouden. (Zie BELAWAN).
DELI-SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. ZieSPOOREN TRAMWEGEN.
DELIMA (jav., mal.). Zie PUNICA.
DELIMA SRIKAJA (mal.). Zie ANONA SQUAMOSA.
DELIMOEKAN. Javaansche naam voor eene Duifsoort, Chalcophaps indim;op Sumatra Poenej tanah.
DELOENDOENG. Zie LINSANG.
DELOEWANG (mal.). Zie BROUSSONETIA.
DEMAK. Land bese h r ij v i n g. Afdceling
en regentschap van de residentie Semarang met
eene oppervlakte van 1443 K.M2, bevattende 2
cont role-afdeelingen, ieder met 3 districten, n.1.
de controle afdceling Demak met de districten Dcmak, Wedoeng en Grogol en de controle afdceling
Goeboeg met de districten Manggar, Samboeng en
Singèn-Kidoel. Einde 19^)5 had de afdceling ongeveer
370.000 bewoners, waaronder 200 Europeanen en
2200 Chineezen. Binnen de grenzen van Demak lig
gen een tiental dorpen met het nabij de gelijknamige
hoofdplaatsgelegen hoofddorp Kadilangoe (of Adilangoe) [zie aldaar], welke tot 1883 onder het gezag
hebben gestaan van opvolgende „geestelijke pangcranV', allen afstammende van een der apostelen van
den Islam, den Soenan Kalidjögö, wiens graf men in
Kadilangoe bezoekt. In 1883 werd aan het afzonder
lijk bestuur en de afzonderlijke politiemacht dezer
pangéran’s een einde gemaakt en behielden zij al
leen de inkomsten der van oudsher aan hun geslacht
afgestane désa's. In deze afdceling liggen 4 particu
liere landerijen samen ruim 100 K.M2. beslaande,
waarvan de grootste zijn 1° Sajocng en Batoe (Gemoelak) en 2" Kali Kondang, tevens de grootste vair
Java beoosten de Tjinranoek. Zij zijn 11257 en 2271
bouws groot en hadden resp. I Jan. 1907 en 1 Jan.
J 905 ongeveer 23000 en 5000 bewoners. Op die landen
worden uitsluitend rijst en tweede gewassen geplant.
G oachicdoni s. In hot begin der 10c eeuw,
omstreeks het jaar 1520, vernietigden de Mohammedaansche Soenans, langs de noordkust van Java
gevestigd, het Hindoe-Javaansche rijk van Mndjapaït, in de residentie Soerabaja gelegen. Hun aan
voerder in dien strijd was een Javaansch hoofd van
Demak, de bekende Raden Patah en, volgens de
overlevering, een zoon of kleinzoon van den laatsten
vorst van Madjapaït. Waarschijnlijk erkenden na
dien de kleine Mohammedaansche staatjes langs
de kust tot Soerabaja ingcsloten den vorst van De
mak als hun wereldlijk hoofd. Omstreeks 1540
trachtten de Mohammedaansche vorsten langs de
noordkust, onder aanvoering van dien van Demak,
het Hindoe-Javaansche Pasoeroean voorden Islam
te veroveren. Zij slaagden daarin niet. Do pangéran
van Demak, de 2e of 3e na Raden Patah, kwam om
het leven en men mag aannemon, dat onder de be
roeringen, toenmaals ontstaan, het oppergezag van
Demak feitelijk verloren ging. In 1002 trof de Ncdcr-
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landscho admiraal- Jacob van Heemskerck den
pangéran van Demak aan, in een oorlog gewikkeld
met het zich meer en meer uitbreidende Mataram.
Dc hoofdplaats werd een paar jaren daarna, 1004,
veroverd en het landschap maakte sedert dien een
deel uit van het uitgestrekte Javaansche rijk van
het midden. In 174G werd het direct gebied der
O. I. Compagnie, na 1800 van het N.-I. gouverne
ment. — Gedurende 1848/49 heerschten in een groot
gedeelte van Midden-Java, met de regentschappen
Demak cn Grobogan tot centrum, tengevolge van
misgewas rijstgebrek en hongersnood, die aan de
namen dezer beide regentschappen eene treurige
vermaardheid hebben verleend. De bevolking van
Demak verminderde van 336.000 in 1848 tot 120.000
in 1850, die van Grobogan van 98.500 tot 9000. Een
buitengewone ongunstige weersgesteldheid en besmettelijke ziekten onder menschen en vee in de
jaren 1900—1902 waren dc onmiddellijke oorzaak
van wederom een hongersnood in laatstgenoemd
jaar in nagenoeg dezelfde streek (afdcclingen Demak
en Grobogan en do aangrenzende zuidelijke deelen
van de afdeclingen Pati en Koedoes).- Het is deze
laatste hongersnood, welke den stoot gaf aan het
bekende onderzoek naar de mindere welvaart der
inlandsche bevolking op Java. (Zie WELVAARTONDERZOEK).
DEMAK_ District met gelijknamige hoofdplaats
van de controle-afdeeling, het regentschap en de
afdeeling van denzelfdcn naam. Het heeft eene
oppervlakte van 208 K.M2., heeft 3 onderdistrieten
en verder 140 gouvernements- en 48 particuliere
desa's. Einde 1905 had het een bevolking van
79.000 zielen, waaronder een 50-tal Europeanen en
ruim 900 Chineezen. t
DEMAK. Hoofdplaats der afdceling Demak van
dc residentie Semarang, op 10 M. hoogte boven de
zee gelegen aan de Toentang, welke rivier in haar
benedenloop daarom wel rivier van Demak wordt
genoemd. Demak is een der historisch meest merk
waardige plaatsen van Java, daar zij vroeger de
zetel was van vorsten, die in de 15de en 16de eeuw
groot en invloed hadden op het lot van Midden- en
zelfs van Oost-Java. Zie DEMAK, ajdeclinj en
regentschap. De stad had op het einde van 1905
ruim 5200 inwoners, waaronder een 50-tal Euro
peanen en 500 Chineezen cn ligt aan den tramweg,
die Semarang met Rembang verbindt. Van Demak
loopt een tak van dien tramweg in Z.O.- rich
ting over Poerwodadi naar Blora en naar Goendih
(m aansluiting met den spoorweg Semarang—Vor
stenlanden). Van den ouden luister van Demak, die
echter door do vroegere geschiedschrijvers in navol
ging van de Javaansche overleveringen overdreven
is voorgesteld, is weinig meer over. De beroemde
moskee, het werk, naar men zegt, van Raden Patah,
omstreeks 1468 voltooid, is in 1S45 verbouwd en
heeft van den ouden bouw slechts eenige (acht) met
snijwerk versierde pilaren behouden, als eene na
gedachtenis aan de acht zendelingen, die met Raden
Patah den Islam in Demak hebben ingevoerd nl.
Soenan Bonang, Soenan Kalidjogo, Soenan Giri,
Soenan Dradjat, Soenan Mocria, Soenan Goenoengdjali, Soenan Ngrandoeng on Soenan Koedoes. —
Van het oude vorstenverblijf, waarvan men alleen
de plaats weet aan te wijzen, is geen spoor meer te
vinden. Alleen de graven van de drie bekende vor
sten van Demak, Panembahan Djimboon, Pangéran
Sabranglor en Pangéran Trenggono worden nog in
de nabijheid der moskee aangewezen. De moskee
wordt nog steeds zeer vereerd. Zevenmaal haar
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bezocht te hebben op den Garebcgbcsar (zie GAREBEG) is voor den geloovigen Javaan van even
veel waarde als een tocht naar Mekka. Duizenden
komen dan van heinde en ver ter bedevaart, zooveel
mogelijk te voet en keerden vroeger terug met een
kruikje water uit de moskeeput. De aloen alocn is
dan vol biddenden en verder vol kramen, want ook
‘ hier wordt tegelijk met het kerkelijk feest een ker
mis gehouden. Sedert 1910 wordt in het belang
der hygiëne voor het doen der voorgeschreven
wasschingen het water, door middel eener buisleiding, gebezigd uit den artesische» put op den
aloen aloen van Demak vóór de moskee geboord.
De moskeeput kwam langzamerhand te vervallen.
DEMAKSCHE WATERWERKEN. De streek,
door deze werken bevloeid, is ten N.W. begrensd
door de Java Zee, in het Oosten en N.-Ooslen door
de Serang-rivier, in het Westen gedeeltelijk door do
Toentang, welke de afwatering bezorgt van de
Rawah Pening: het moerassig gedeelte der vlakte
van Ambarawa. De Zuidgrens wordt gevormd door
een drietal bevlbeiingskanalen, waarvan twee bij
Glapan hun water ontlecnen aan de Toentang (het
Ooster- en Wcsterkanaal), terwijl het derde bij
Sedadi uit de Serang wordt afgetapt. Administra
tief behoort zij grootendeels tot de afdeeling Demak
der residentie Semarang; een kleiner deel links van
de Kali Toentang gelegen en door het bovengenoem
de Westerkanaal geirrigeerd, ressorteert onder liet
/.^district Singen kidoel.der afdeeling Semarang. Nog
in den tijd van Daendels was een deel dezer vlakte
een uit gebreid moeras of binnenzee, waar men met
den aanleg van den groot en postweg de grootste
bezwaren ondervond. Om den voor dien aanleg
noodïgen grond te bekomen, en tevens met de be
doeling om een voor vaartuigen geschikten verbin
dingsweg te verkrijgen, werd tusschen de Serang
en Toentang toen het z.g. „Prauwvaartkanaal”
gegraven, dat tusschen Demak en Tanggoelangin
ten N. van den postweg liep. Daardoor, en door het
graven van meerdere afvoerkanalen, gelukte het den
Regent van Demak (naar Daendels vermeldt) 30.000
morgen (di. -j- 36.000 bouws) moeras voldoende
droog te leggen om het land voor den rijstbouw ge
schikt te maken. De afwatering en watervoorziening
was echter nog alles behalve volmaakt, zoodat mis
oogsten voortdurend voorkwamen, en door den Inge
nieur van Thicl — denzclfde die in 1832 den dam
in de Tampean-rivier bouwde — een ontwerp werd
gemaakt om de oude afwateringskanalen te ver
ruimen, nieuwe afvoerwegen te graven, en een dam
in de Toentang te bouwen ten behoeve der bevloei
ing. Gebrek aan fondsen, maar méér nog aan het
onmisbare technische personeel, belette echter de
uitvoering. In 1847 werd het plan weder opgeval,
maar eerst na een oogst mislukking in 1848/49 ge
volgd door een hevigen hongersnood, waardoor meer
dan 200.000 inlanders van ellende omkwamen, werd
in 1850 en 1851 de verruiming der afwaterings-kanalen ter hand genomen, en cenc nieuwe opneming
aangevangen, die eindelijk tot gevolg had, dat in
1852 besloten werd tot den bouw van een door den
Ingenieur S. Dik ontworpen dam in de Toentang
bij Glapan. Bovendams bevindt zich zoowel op den
rechter- als op den linkerrivieroever cenc inlaatsluis,
waardoor twee irrigatiekanalen worden gevoed, liet
Wester- en het Oostcrkanaal. In 1859 werd de dam
voltooid, die na eenige verbeteringen nog thans
volkomen aan het doel beantwoordt. Doch daarmede
was men er nog niet. Het terrein der Wester-bevloei
ing was betrekkelijk klein; voorts viel het beschik-
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bare debiet tegen, zoodat het Oostcrkanaal feit el ijk
slechts voor GÓ % der oorspronkelijk bedoelde op
pervlakte water aan voerde. De afwatering liet eveneens nog veel te wensclicn over; de bedijkingen der
rivieren en afvoorwegen waren weinig oordeelkundig
aangelegd en braken herhaaldelijk door, zoodat in
1872 wederom een hongersnood dreigde. Echter
duurde het tot 18S2, voordat met nieuwe werken
werd aangevangen. Deze hadden ten doel: de afwa
tering te bevorderen door het graven van afvoerleidingcn; verschillende bestaande kanalen en dijken
te verbeteren; en den watertoevoer te vermeerderen
door het bouwen eener stuw met inslaatsluis in de
Serang bij Sedadi, van waar af een nieuw hoofdka
naal en een net van verdeelleidingen was geprojec
teerd. De leidingen, aftappende uit Serang en
Toentang, zouden voorts ter hoogte van Godong
zoodanig met elkander worden verbonden, dat het
mogelijk zoude zijn om bij eventueel watergebrek
in het Senang gebied, daarin te voorzien door sup
pletie uit het Toentang net. De afvoer van de
Serang is n.1. veel onregelmatiger dan die van de uit
een moerasachtige vlakte ontspringende Toentang.
In 1889 was het werk in hoofd zaak gereed. Do
totale kosten werden geschat op rond ƒ 9.000.000.
De werken dienen thans voor de bevloeiing van
rond 61.900 bouws, waarvan 7600 bouws vroeger
geheel van bevloeiing waren verstoken. Daarvan
wordt geirrigeerd door het kanaal, dat op den rech
teroever van de Toentang boven de stuw van Glapan aftapt, ± 15.550 bouws; door het linker- of
Wcsterkanaal ^ 6200 bouws in het district Singenkidoel der Afd, Semarang; rechtstreeks uit het
Serangkanaal, boven de stuw te Sedadi aftappend,
i 6700 bouws. Voorts verkrijgt een gebied van
14550 bouws zoowel Serang- als Toen tang water.
Dit gedeelte is gelegen benedenstrooms van het reeds
genoemde verbindingskanaal tusschen de beide
bevloeiingsgebieden. Ten Noorden van den groot < ■ r i
postweg liggen 9700 bouws, die uit het langs den
weg loopende, en in het begin van dit artikel roods
genoemde, Prauwvaartkanaal worden bevloeid, dal
zelf weder gevoed wordt door de afvoerleidingen uit
het Zuidelijk gebied. Deze gronden krijgen d.i
Serang-, Toentang-,'en terrein wal er. Ten slot;<vindt men ten Noorden van den postweg nog liet
z.g. „Wcdocnggcbied”, ter oppervlakte van rond
9200 bouws, een ten dcele zeer laag terrein, alwaar
in 1893 werken in uitvoering kwamen, terwijl thans
nog verdere werken tot verbetering van den water
afvoer en -aanvoer onderhanden zijn. (Verdeclwerk
te Wilaloeng). De irrigatie alhier geschiedt door een
stelsel van leidingen, die direct uit de Serang water
verkrijgen door kunstwerken bij Karang Anjar en
Boengo. Beneden do stuw van Sedadi, wordt de
Serang n.1. nog gevoed door een tweetal zijrivieren;
de Loesi en de Gelig, en het is voornamelijk dit wat er,
dat aldus nog wordt benul.
De landen ten N. van den postweg (het laagst ge
legen terrein gedeelte uit makend) hebben in den
Westmoesson nog veel van waterbezwaar te lijden.
Hier, in het gebied van het Prauw vaart kan aal en het
Wedoong-gebied, wordt in den drogen tijd een uitgebreide ka toen teelt gedreven, die de bevolking zeer
belangrijke voord celen oplevert, en voor een groot
deel schadeloos stelt voor de min gunstige toestan
den, welke voor de rijstcultuur in den Westmoesson
bestaan.
Literatuur: Rapport der Commissie betreffende
de Waterverdeeling in de Afd. De mak, Batavia,
Landsdrukkerij 1913. — Voorts do verhandeling van
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eenigc door hem behaalde voordoden, er in toestem
den Hoofdingenieur Slinkers, met aan toeken in gen
de zijn rechten op Dcnai af te staan, dat toen bij
van de Meyier, over de Demakschc irrigatiewerken
Serdang werd ingelijfd. Het bleef evenwel onder het
in het Tijdschrift v. h. Kon. Inst. v. Ing. Afd. Ned.
bestuur zijner vroegere hoofden, die onder een DaIndië, van 1891—1892.
toek gesteld zijn.
DEMANG. Zoowel een ambtelijke titel als een
DENDANG. Een van de vijf districten, waarin de
ambtelijk praedicaat. Als ambtelijke titel wordt deassistent-Tesidentie Billiton is verdeeld met de ge
mang gebezigd voor districtshoofd in de residenties
lijknamige hoofdplaats, zetel van een districtshoofd./
Lampongscho districten en Banka, vroeger ook in do
DENDENG. Gedroogd en gewoonlijk met kruiden
residenties Bantam en Batavia, doch sinds eenige jatoebereid, in dunne plakken gesneden vlcesch.
ren is die titel in de twee laatst genoemde residenties
DENDENG-HARI. Gebergte van eruptief gesteen
vervangen door dien van „wedana”. Als ambtelijk
te op de grens van Buitenzorg, de Preanger en Krapraedicaat wordt de titel van demang door het Gou
wang, kenbaar door een aantal spitse pieken. Het
vernement toegekend aan hoofden beneden den rang
bereikt zijne grootste hoogte in den Goenoeng Sangvan regent. In Soerakarta geldt demang als praedi
gaboewana (1300 M.), op de Z. grens van de Tegalcaat voor inlandsche ambtenaren beneden den rang
waroelandcn. Op dezen top ontspringt de Tjiomas,
van mantri en voor dorpshoofden, in een gedeelte
van Djokjakart-a (in Koelon Progo en Goenoeng
zijrivier der Tjibèèt. Het bergland is weinig bewoond.
Kidoel) als praedicaat voor onderdistrictshoofden.
DENDROBIUM CRÜMENATUM Sw. fam. Or
In Banjoemas voeren de hoofden der groote perdichidaceae. Duifjes-orchidee, Anggrek mcrapati (mal. ).
kandesa’s den titel van demang.
Een zeer algemeen voorkomende kleine epiphyti•v.-'-O.,.-'. f;
DEMI. Zie ZUIGVISSCHEN.
sche Orchidee, die de eigenaardigheid heeft in een
(.•
bepaalde streek op ongeregelde tijden gedurende 1
BEMMENI (HENRY). Geb. 5 Sept. 1830 te Miihlof 2 dagen algemeen te bloeien. Door de groote mas
hausen, trad hij 8 Sept. 1848 bij het Kolon. werfde
sa witte welriekende bloempjes valt de plant in die
pot te Harderwijk in dienst, kwam in Indië in April
dagen zeer op. De oorzaak van den algemeenen ge1849, nam deel aan de krijgsbedrijven in 1851 en
lijktijdigen bloei in één streek is nog niet voldoende
1852 in het Palembangsche en werd 18 Febr. 1856
verklaard.
/■ y. .
tot 2en luit. benoemd. Bevorderd tot len luit. op 19
DENDROBIUM UTILE J. J. S. fam. Orchidaceae.
Oct. 1859, werd hij 12 April 1866 kapitein, 16 Sept.
Alemi, Anemi (boeg.). Epiphytische Orchidee met
1874 majoor, 17 Febr. 1877 luit.-kol., 10 Mei 1883
geelgroene stengels, die vooral in Boni als vlechtkolonel en 10 Mei 1886 generaal-majoor. Als officier
materiaal gebruikt worden. De stengels worden
woonde hij de krijgsbedrijven in Deli van 1874 tot
1877 bij, en was de eerste maanden van 1879 plaat daartoe gespleten en nat om een stokje gelegd, zoodat men een glad lint verkrijgt. Daar de plant vrij
selijk kommand, te Semarang, daarna (1879—1883)
zeldzaam is, worden de stengels alleen voor kost
mil.-kommand, te Amboina en Ternatc. Vooral on
baar vlechtwerk gebezigd.•€«..■*- • ~ ’ • ■
derscheidde Demmeni zich in Atjch, waar hij in 1877
en 1878, en later tot zijn doed werkzaam was, sedert ./' DENEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL
(DE). Ónder de Europcesche concuiTenten, welke’
1883 als militaire kommandant, scdertAug. 1884 als
civiel- en militair-gouvemeur, in welke betrekking de Ncdcrlandsche Oost-Indische Compagnie onrus
tige oogenblikken hebben bezorgd, behooren ook de
hij de bekende concentratie onzer stelling (zie
Denen, die, nadat eene in 1616 geoctroyeerde DeenATJEH, geschiedenis), voorbereidde, leidde en
sche O.-I. Compagnie, waarin vele Hollanders deel
ten uitvoer bracht. Demmeni overleed 13Dcc. 1886;
namen, in 1618 de vaart op Azië was begonnen onder
eene beschrijving van zijne persoonlijkheid, wordt
leiding o.a. van Ove Gjedde en Roland Crape (naar
gegeven T. v. Ned.-Indië 1887,1. bl. 71.
men wil, een Ned eiland er van geboorte), zich vooral
DEMPO. Nog werkzame vulkaan op de grens van
op de kust van Koromandel, waar zij in 1620 het fort
Palembang en Bonkoelen. Het hoogste punt, de G.
Dansborg bij Trankcbar bouwden, hadden genesteld,
Merapi is 3173 M.; op den Piek van Kocrintji na is
maar al spoedig hun oog ook op andere streken van
het dus de hoogste berg van Sumatra. In den tegen
Azië, daaronder op het Malelsche eilandenrijk, richt
woordige n krater, die damp en rook uitstoot, ligt
ten. Wél hebben hunne verrichtingen daar geen
een bijna volkomen cirkelrond meer, waarvan de
spoor achtergelaten en bepaalden deze zich alleen
oppervlakte op 2804 M. ligt; de middellijn van dit
tot handelsoperatiën; wél waren ook deze niet van
meer is 400 M. In dc oude, naar het N.N.W. open
groot gewicht, maar in een oncyclopaedie, aan den
caldera stroomt de Bajau-rivier, behoorendc tot het
Archipel gewijd, mag van de f a i t s o t gestes
stroomgebied van de Moesi. Voor zoover bekend
werd do berg het eerst in 1780 door Europeanen be dezer Europeanen niet geheel worden gezwegen.
In de ceistc helft van 1625 kwam hun schip „do
klommen ; de bestijging heeft het gemakkelijkst van
Waterhond” te Makasser, op aansporing van een
uit liet Zuiden, van dc doesoen Goenoengagoeng
Nederlander on gelokt door „de stereke lucht van de
(1037 M.) plaats. De top van den berg wordt door do
giroffel naegclen”, die daar vooral van de Arnbonomwonende heidensche bevolking beschouwd als do
sclxe kwartieren werden aangobracht. Dit vaartuig
verblijfplaats van do zielen der dooden en van den
was voor een goed deel bemand met Nederlanders,
beschermgeest (Pojang) der Pasemah. Voor teekezoodat er — zooals Gouv.-Gen. en Raden zich uit
ningen van caldera, top en krater zie Jaarverslagen
drukten -— even goed Ncderlandsch werd gesproken
1907 on 1910 van den Topografischen Dienst.
als in Nederland zelf. Trouwens, steeds hebben een
DEM POEL (jav.). Zio GLOCHIDION.
groot aantal onzer landgenooten de Deenscho Com
DENAI. Landschap, ook wel Danei genoemd,
pagnie gediend, soms in aanzienlijke botrekkingen.
gelegen aan do oostkust van Sumatra, midden in
De sultan van Makasser, wion deze niouwe hande
Serdang, behoorde vroeger tot dat rijk, werd daar
laren zeer welkom waren, daar hij de vruchten plukte
van in 1865 afgenomen en aan den Sultan van Dell
van het openstellen van zijn haven voor de vreemde
gegeven. Voortdurend bleef liet een bron van twisten
kooplieden, ontving do Denen zeer goed. Zij lieten
tusschen Deli en Serdang, totdat in 1882 het vroege
eenigen dor hunnen in Makasser achter en verkregen
re landschap Scnembah tusschen beide landschapnog datzelfde jaar vergunning, een „loge” voor zich
pen verdccld werd, waarbij de Sultan van Deli, tegen
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in te richten. Van dien tijd af werd geregeld deze
stad door Decnsche schepen bezocht en deze vaart
leverde zulke winsten, door den hoogen prijs voor de
nagelen door hen gemaakt op Indië s vaste kust,
dat een tijdlang reeds daarmede alleen de onkosten
hunner bezetting en verderen omslag op Trankebar
konden worden bestreden. Vandaar de pogingen
der Nederlandsche Compagnie om door het zg.
„kladden” met de nagelen (willekeurige prijsverla
ging), deze concurrenten van de bank tc schuiven.
Maar bij Makasser bleef het niet. In 1620 trachten
de Denen handelsbetrckkingen aan tc knoopen met
Bandjermasin, met Matan en met Soekadana, op
welke laatstgenoemde plaats zij eenigen der hunnen
achterlieten, om daar een factorij te st ichten; in 1038
trachtten zij met Solor en Timor handclsbctrekkin
gen aan te knoopen, maar deze pogingen, welke wei
nig resultaten opleverden, waren niet van zoo ernstigen aard, als die om vasten voet te Bantam tc
krijgen. Deze stad, een tusschenstation op de vaart
tusschen Trankebar en Makassar, zag minstens
reeds in 1038 een Decnsche factorij binnen hare
grenzen verrijzen. Ook op Japara en Rembang werd
door deze Europeanen gehandeld.
Eveneens lokten Sumatra en het Maleische schier
eiland hen aan. In 1033 verscheen een Deensch
schip in Atjch en stichtte er een factorij; later tracht
ten zij handelsbetrckkingen aan te knoopen met
Sumatra’s Westkust, terwijl Kedah, op het Malei
sche schiereiland, de Decnsche vlag sedert 1041 in
zijn haven zag wapperen.
Al deze ]>ogingen echter beoogden alleen, althans
leidden slechts tot handelsbetrckkingen; politieken
invloed hebben de Denen nooit bezeten. Toch waren
zij in de oogen der bestuurders van de Nederlandsche
Oost-Indisehe Compagnie zoo al geen gevaarlijke,
dan toch lastige concurrenten en vooral in de eerste
jaren, sedert hunne komst in den Archipel worden
zij met leede oogen door deze machthebbers aan
gezien. Op Makasser kochten zij, in ruil voorde door
hen aangevoerde manufacturen van Indië’s vaste
kust de nagelen op, welke in strijd met de monopoliecontracten door den sluikhandel uit Ambon daar
waren aangevoerd en de Nederlandsche autoriteiten
zagen, zoowel hier als elders, in de ambtenaren der
Decnsche Compagnie de mannen, die mèt de Engelschen, mèt de Spanjaarden en Portugeezcn, inlandsche vorsten, grooten en volken tegen hen ophitsten.
Ofschoon uiterlijk de verhouding gewoonlijk goed
was, bleven botsingen niet uit. In 1038 werd op last
van Van Dicmen bij Malaka een Deensch schip dooi
de daar gestat ion n eerde Nederlandsche bezet tingsvloot aangehouden en daaruit gelicht een brief, door
den toenmaligen Deenschen president Barend Pes
saert, vroeger in dienst onzer O.-I. C., geschreven
aan den Spaanschen gouverneur in Manila, waarin
hij' zijne diensten aanbood om Spaansch Tem at e
via Makasser van levensmiddelen te voorzien. Pro
testen tegen die aanhouding baatten niet. Steeds
werden verder maatregelen genomen, om de vaart
der Denen te beletten opdat gedeelte van Sumatra’s
Westkust, hetwelk onder Atjeh behoorde en waar
de Nederlanders privilegies in den handel bezaten,
waardoor o.a. andere Europeanen daarvan waren
uitgesloten. Uitdrukkelijk werd den Ncderlandschen
scheepshoofden daar aangeschreven, dat zij des
noods met geweld den Denen daar den handel moes
ten trachten te beletten. Ook werd na de verovering
van Malaka in 1041 de handel der Denen door de
straat van dien naam bemoeilijkt, doordat soms tol
van hunne schepen door de Nederlanders werd ge-

heven; een ander maal werden, wanneer uil patria
gewezen werd op moeilijkheden die uit die tolheffing
in Europa zouden kunnen voortvloeien, toch hunne
schepen aan een onderzoek naar contrabande of
vijanden onderworpen.
Maar grootcre vijanden dan in de Nederlansche
Oost-Indische Compagnie hadden de Denen in
hen zeiven. Gingen in ’t eerst de handelsoperatiën naar wensch, in het moederland zelf werd, ten
gevolge van allerlei omstandigheden, ook van die
buiten de schuld der directeuren van de Compagnie,
weinig energie getoond; de financieel® toestand was
niet schitterend; voor een voldoend aantal althans
goed uitgeruste schepen werd niet gezorgd. Dit alles
liet niet na, zijn terugwerking te doen gevoelen ook
op hen, die in Azië zelf de leiding der zaken hadden.
Ontmoedigd door den gcringen steun, hun van Dene
marken uit verleend, wisten zij niet het hoofd te
bieden aan de vele bezwaren, die zij op hun weg ont
moetten. Ook op de ambtenaren van lageren rang
en op het scheepsvolk oefende dit zijn werking uit.
Zij verloren het vertrouwen in hunne chefs, werden
mismoedig en daardoor ongeschikt, om de uitvoer
ders te wezen van wat men hun opdroeg. Reeds in
IG30, nog onder de leiding van den zeker niet on be
kwamen Roland Crape, was de toestand zoo treurig
„door de clecne middelen en quaet beleijt wt Dencmareken”, dat zij waren „tot de wterste oxtremiteijt
gebracht om alles te moeten verlaten”. Wel kwam
het niet tot een uitvoering, maar ook de latere jaren
onder de leiding van Barend Pcssaert, die in 1(530
Crape opvolgde, waren, niettegenstaande de han
delswinsten, welke vooral Makasser schijnt te heb
ben opgeleverd, allesbehalve jaren van voorspoed.
Pessaert zelf werd in Masulipatain voor schulden
gegijzeld; Decnsche schepen werden gebruikt dom’
„Moorschc” kooplui om hunne waren naar Aij' h
te brengen en het geld ontbrak bijna lot betaling
der lollen in dat rijk. In 1044 werd zelfs het plan
opgevat, Bantam geheel te verlaten. In 1045 was ook
te Makasser de toestand der Denen zeer treurig. M*-i
recht noemden de onzen deze hunne concurrenten
dan ook „dat onmachtig!) volck”. Men wier)» de
schuld op Pcssaert zelf en hij werd vervangen door
Willem l^eyel, een Deen, die lange jaren de Nederlandsche Oost-Indischo Compagnie had gediend, in
1039 naar Indië werd afgezonden, en pas in 1043 na
allerlei avonturen Trankebar bereikte. Hij nam de
leiding der Decnsche aangelegenheden in het Oosten
op zich en bezocht in het laatst van 1645 en in het
begin van ’t volgende jaar Bantam en Makasser.
Een tijdlang scheen onder hem de toestand te zullen
verbeteren. In ’t westen van Azië hield hij den naam
der Denen op. Bantam en Makasser behielden do
Decnsche factorijen, maar in Kedah bleek hij op
den duur niet bestand tegen de bezwaren, welke do
Nederlandsche handelspolitiek hem daar in don weg
legde. Al spoedig echter had ook hij weder te worste
len met de veronachtzaming van ’s Compagnies be
langen van den kant van het moederland en met de
gevolgen, die nu weder deze veronachtzaming met
zich sleepte: in 1048 werd hij op grond van allerlei
beschuldigingen door zijn eigen mannen gevangen
genomen. Paul Hansscn, de chef der Decnsche facto
rij op Makasser verkreeg daarna de leiding, maar
stierf na een slecht beheer, vermoedelijk in 1055.
Hij werd in dat jaar ten minste opgevolgd door
Eskild And cissen, die beter voor zijn taak berekend
schijnt te zijn geweest en ook den handel op den
Maleischen archipel aanhield, maar van ondersteu
ning van de zijde van het moederland blijkt weder
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niets tot het jaar 16G8 of 1669, toen hulp uit Dene
marken werd gezonden onder Siwert Adelaor, die
in 1670 een verdrag van vriendschap met Bantam
sloot. Maar de Nederlanders maakten steeds meer
voortgang en dit beteckende tevens terugdringen
hunner Europceschc concurrenten. De bekende
gebeurtenissen van 1667 tot 1669 in Makasser, van
1682 in Bantam gaven den genadeslag aan de commerciëele betrekkingen van Denemarken met het
Maleischo eilandenrijk. De Denen verlieten in 1682
onder Lambert Diricksen Bantam en vertrokken
naar Trankebar. De commcrcieele Intrekkingen.
stierven weldra geheel uit, ook die welke vóór en na
nog met Atjeh zijn onderhouden.
Literatuur (behalve de bekende Nederlandsche
koloniaal-geschiedkundige werken): D. J., Indes
Giientales, Compagnie des.... en Danemarlc (in
de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné (sic!)
des Sciences, des arts et des métiers par une Société
de gens de lettres, VIII, Ncufchastel MDCCLXV);
J. H. Schlcgel, Sammlung zur Danischen Gcschichte
(Ko|)enhagen, 1771—1776), passim; B. G. Niebuhr,
Einige Nachrichten über Wilhelm Leycl und der
Danisch-Ost-indischen Handel unter seinen VerYValtung (Nachgelassene Schriften nicht philologischen Inhalts, Hamburg, Perthes, (1842), s. 387—
399); H. van der Linden, L’expansion Coloniale
du Danemark (Bruxelles,Laraertin, 191 ï)en dedaar
J. E. H.
aangchaaldo literatuur.
DENGDEK POIK (soesd.). Zie CORCHORUS
ACUTANGULUS.
DÈNKÈNG. Linker-zijrivier van de Solo-rivier,
die vroeger ten onrechte wel eens als de bovenloop
van die rivier is aangemerkt. Zij ontspringt op de
/..lijke hellingen van den Merapi, wordt door verM-hillende van de z.o.lijke hellingen van dien berg
afstroomendc rivieren (waarvan de Wörö de be
langrijkste is) gevoed, waardoor zij bijna al het wa
ter van de afdecling Klaten, het vruchtbaarste
deel van het vroegere landschap Padjang, afvoert,
vormt voor een belangrijk deel de oostgrens dier
afdecling en stort zich bezuiden Socrakarta in de
Solo-rivier. In bijna iederen westmoesson geeft de
hooge waterstand in de Solo-rivier en als gevolg
daarvan de opstuwing van het water in de DÖnkèng
aanleiding tot belangrijke overstrooiningcn in het
door deze rivier doorsneden cultuurgebied van het
district Bèdji.
DENPASAR. District van de onderafdeeling
Radoeng, afdecling Zuid Bali, residentie Bali en
Lombok met gelijknamige hoofdplaats, tevens van
de afdecling Zuid Bali. Zie BADOENG.
DEPA. Lengtemaat op Java, vadem, eigenlijk*
de lengte van de borst on do beide uitgestrektc ar
men. oj) ongev. 1.7 M. gesteld. Ond&rdeelen zijn: do
basta, een vierde depa d: 0,42 M. en de kilan of halve
basta ongev. 0.21 M.

DEPARTEMENTEN VANALGEMEENBESTUUR.
Evenals in Nederland onder de Ministeriën, is het
administratief beheer in Nedorl.-Indië verdeeld on
der verschillende Departementen. Van deztn staat
lied Departement van oorlog onder de leiding van
den Commandant van het leger en chef van het Dep.
van oorlog (zie LEGER), het Departement der Ma
rine onder die van den Commandant der Zeemacht
en chef van het Dep. der Marine (zie ZEEMACHT),
terwijl de overige departementen, gezamenlijk die
van hot burgerlijk bestuur genoemd, geplaatst zijn
onder hoofdambtenaren, die den titel voeren van
Directeur en een tractemcnt genieten van / 24.000
’s jaais.
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Tijdens de Compagnie was den Gouv.-Generaal
voor het beheer toegevoegd de Directeur-generaal
van den handel, — de eerste persoon na den land
voogd. — die een tweetal opperkooplieden en den
boekhoudcr-gcneraal onder zich had (zie COMPAG
NIE, OOST-INDISCHE). Daendelsstelde een Administreur-gencraal aan, die de eigenlijke beheerder der
financiën was, en door wiens aanstelling het ambt
van Directeur-generaal zoo goed als overbodig werd.
Hem waren vier administrateurs toegevoegd, terwijl
de door Daendels opgerichte Algemeenc Rekenka
mer met de controle belast was. Tijdens het Engelsche tusschenbestuur was administratie en toezicht
in één hand vereenigd; de Algemeene Rekenkamer
werd opgeheven en een aceountant-gcneral aange
steld, die met de zorg voor de algemeene boeken be
last was en wien twee sub-accountants waren toege
voegd. Een Revenue-Committce, waarvan de werk
kring niet vast omschreven werd, was met controle
en administratie belast, terwijl de landelijke inkom
sten direct onder den Luitenant-Gouverneur ston

■

den.-...y^
Bij’ het herstel van het Ncd. gezag werd de Alge
meene Rekenkamer weder in het leven geroepen, ter
wijl de Comm.-Gen. tevens een Raad van finantiën
instelden, uit. pres., vice-pres., zes leden en secretaris
bestaande (Ind. Stb. 1816, n°3). aan wie de adminis
tratie en directie der finantiën, met al wat daarop
betrekking had. was opgedragen. Bij ontstentenis
van een Raad van Indië werd dikwijls het advies van
dien Raad van finantiën ingewonnen, welke tot de
invoering van het Reg. Regl. van ISIS bleef fungeercn. Toen werd het algemeene bestuur der domeinen,
gelden, goederen, inkomsten en uitgaven, onder het
oppergezag van den Gouv.-Gen. opgedragen aan een
hoofd-dirccteur van finantiën, aan wien 4 Raden van
finantiën werden toegevoegd, ieder belast met een
onbepaald gedeelte der werkzaamheden, benevens
een secretaris. Eene aanwijzing der werkzaamheden
was vervat in de instructie voor den hoofddir. en
Raden (Ind. Stb. 1819, n° 5); de hoofddirecteur was
belast met do uitvoering van de besluiten der verga
deringen, door hem met de Raden minstens twee
maal ’s weeks gehouden, en met de verdeeling der
werkzaamheden, daaruit voor elk Raadslid voort
vloeiende. Onder Du Bus werd op deze organisatie
bezuinigd (Ind. Stb. 1826, n° 63) en in stede van aan
de Hoofddirect ie, het algemeene beheer van de finan
tiën onder het oppergezag van het Hoofd des Bcstuurs opgedragen aan een Directeur-generaal van
finantiën, wien behalve een secretaris, twee ambte
naren werden toegevoegd: een directeur voer ’s
lands middelen en domeinen en een directeur voor
's lands producten en civiele magazijnen, die even
als de Dir.-gon. ieder hunne eigen attributen had
den. Bij hunne instructie (Ind. Stb. 1S27, n° 19)
werd aan den Directcur-gen. een groot overwicht ge
geven. Hij belegde de vergaderingen van den Raad
dier directeuren, wanneer hij dit in het belang van
het Gouv. noodig oordeelde; daarin werd alles be
handeld, wat niet op grond van bestaande bepalin
gen kon worden afgedaan, en wat strekken moest
voor het vermeerderen van ’s lands inkomsten. Bij do
invoering van het cultuurstelsel werd een directeur
der cultures aangesteld (Ird. Stb. 1832, n° 15), die
spoedig een grooten invloed verwierf. Bij het veld
winnen van mildere inzichten omtrent de Rcgccringstaak werd een directeur aangesteld van water
staat en ’s lands openbare werken, niet onder mili
tair beheer staande (Ind. Stb. 1854, n° 100),
Was bij de hierboven besproken organisatiën aan
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niswezen; de statistiek der rechtsbed(eling en der
een der hoofdambtenaren ccnc zekere macht boven
gevangenen; voorlichting van den Gouv.-Gen. in
de anderen toegekend, zulks veranderde bij de
zake van gratie, amnestie, abolitie en dispensatie,
invoering van het Reg.-Regl. van 1854, daar dit (art.
64) bepaalde, dat do verschillende takken van het al voor zooveel rechtszaken betreft, verzoeken om
gemeen bestuur, onder de bevelen en het oppertoe naamsverandering, wettiging, handlichting en derg.;
verzoeken betreffende rechtspersoonlijkheid van
zicht van den Gouv.-Gen., zouden beheerd worden
door directeuren, wior getal, werkkring en bevoegd naaml. vennootschappen; verzoeken om gelijkstel
ling met Europeanen; verzoeken omtrent naturalisa
heid door den Koning bepaald zouden worden. De
betrekking van Directeur-generaai werd dus opge tie; burgerlijke, handels- en strafwetgeving en alle
daarmede en in het algemeen met het rechtswezen
heven en aan het hoofd van het dep. van finantiën
een directeur gesteld. Een geheel nieuwo organisatie in verband staande verordeningen; buitenlandsche
dagvaardingen en rogatoiro commissiën; strandvon
was het gevolg van do aanneming der Comptabiliteits-wet; deze bepaalde toch, dat elk hoofdstuk der derij; slavernij en pandelingschap; legalisatiën; uit
levering van vreemdelingen; toezicht op de druk
begrooting van uitgaven zou verdeeld zijn in afdcepers en op het recht van vereeniging on vergadering;
lingen door de wet vastgesteld, ieder niet meer dan
één onderdeel van het algemeen bestuur omvatten het uitbrengen van rechtskundig advies in alle za
de, zoodat het getal en de werkkring der departe ken, waarover dit door den Gouv.-Gen. wordt ver
langd de arbeidsinspectie en koeliewerving; de dakmenten voortaan bij de wet bekrachtigd moeten
tyloseopie.
worden. De nieuwe organisatie kreeg haar beslag in
Departement van binnenlandsch bestuur. (Ind. Stb.
1866 (Ind. Stb. n° 127); toen werden ingesteld de
1869 n° 105, 1870 n° 42, 1871 n° 92, 1872 n° 19,
departementen van binnenlandsch bestuur, van
1878 n° 11, 1885 n° 7, 1904 n° 380, 1910n° 253, 1911
onderwijs, eeredienst en nijverheid, van burgerlijke
n° 467). Tot den werkkring van dit departement
openbare werken, en van finantiën, een organisatie,
behoort in het algemeen de bemoeienis met de in
welke uiting gaf aan de veranderde inzichten om
richting en de uitoefening van het binnenlandsch
trent de taak, op de Regeering rustende. In 1870
bestuur,/ overeenkomstig de daaromtrent gestelde
(Ird. Stb. n° 42) werd een vijfde departement, dat
algemeene regelen en de met inlandsche vorsten
van justitie, opgericht, ’t welk door den Minister
en volken gesloten overeenkomsten. Zie BESTUUR.
De Waal werd voorgesteld als noodzakelijk in het
In het bizonder omvat do werkkring van het
belang der wetgeving en om de taak van den prodepartement van Binnenlandsch bestuur de vol
cureur-generaal, als raadsman der Regeering in
gende onderwerpen:
rechtszaken, te verlichten.
Europcesch bestuur, inlandsch bestuur, bestuur
Vervolgens werden ingesteld het Departement
van Landbouw (Ind. Stb. 1904, n° 380) en dat van
over vreemde oosterlingen; ambtenaren voor ChiGouvernemcnts bedrijven (Ind. Stb. 1907, n° 406),
neesche zaken; inlandsche zelf besturende land
terwijl wijziging werd gebracht in den werkkring schappen, algemeene politie; maatregelen tegen zee
van de Departementen van Landbouw en van Onder roof, alsmede zorg voor uit handen van zeeroovers
wijs, Eeredienst en Nijverheid, in verband waar
verloste personen; gewapende politie; aanrakingen
der bevolking met den particulieren landbouw; ver
mede de namen van die Departementen werden
plichte persoonlijk diensten; landelijke inkomsten;
veranderd in die van Landbouw, Nijverheid en
Handel en Onderwijs en Eeredienst (Ind. Stb. 1911,
volkscredietwezen; statistiek; kadaster; agrarische
nos 407, 479).
aangelegenheden; middelen van vervoer en ge
Luidens art. 65 van het Regeeringsreglement,
meenschap, voor zooveel niet ressorteerende onder
zooals dat artikel oorspronkelijk luidde, vereenighet departement van Gouvcrncmcntshedrijven;
den de Hoofden dér departementen van algemeen
toezicht op landverhuizers; kolonisatie; oprichting
burgerlijk bestuur zich tot een „Raad van Direc
van fabrieken en neringen; uitvoering van bouw
teuren'5, telkens wanneer de Gouverneur Generaal
werken van eenvoudige constructie, voor zoover
hunne samenwerking beval (vgl. art. 7 van het
niet geschiedend door personeel der technische tak
Koninklijk besluit van 21 September 1866 n° 06
ken van dienst; bouw on onderhoud van triangulaInd. Stb. n° 127). Bij de wet tot instelling van een
tiepilaren en andere merkteekens, dienende tot ver
VOLKSRAAD [zie aldaar] is tevens genoemd arti zekering van driehoeks- of hoogtepunten.
kel van het Keg. Regl. gewijzigd, en dit in dien
Departement van onderwijs en eeredienst (Ind. Stb.
zin, dat in bedoeld geval de Directeuren der depar
1869 n° 105, 1885 n° 7, 1904 n° 380, 1907 n° 406,
tementen van algemeen burgerlijk bestuur zich
1911 n° 467). Tot den werkkring van dit departe
vereenigen met de Hoofden der departementen van
ment behoort in de eerste plaats: hot ondcrw ijs
oorlog en marine tot een „Raad van Departements zoo voor Europeanen als voor Inlan
hoofden.”
ders en met dezen gelijkgesteld en (RR. 125—128),
Departement van justitie (Ind. Stb. 1870. n° 42,
met uitzondering van het in de taak van het de
1874. n° 302, in verband met art. 6. Ind. Stb. 1866
partement van landbouw, nijverheid en handel be
n° 127, 1903 n° 382, 1908 n° 399, 1911 n° 234, 1912
grepen veeartsen ij kundig —en landbouwonderwijs.
n° 545, 1913 n° 214.) Tot den werkkring van dit
Behalve het onderwijs, behooren tot den werk
departement behooren: het personeel der rechter kring van dit Departement do volgendo onder
lijke macht, met uitzondering van den President deden : eeredienst; bevordering van'de taal, land - en
van het Hooggerechtshof; advokaten en procureurs;
volkenkunde van N. I. en van de uitgaaf van nuttige
deurwaarders; notarissen; tolken en translateurs;
boeken; kunsten en wetenschappen (aanraking met
weeskamers; boedelkamers; toelating van Neder
wetenschappelijke instellingen); gebouwen van
landers, Westersche en Oostersche vreemdelingen in
oudheidkundige en historische waarde; verzameling
N. I.; verwijdering van personen uit geheel Nederl.van voorwerpen van wetenschap en kunst; weten
of uit een bepaald gedeelte daarvan en de aanschappelijke onderzoekingen en werkzaamheden;
wijzing van bepaalde verblijfplaatsen; het onderburgerlijke geneeskundige dienst (toelating van burzoek der door de hoofden van gew. bestuur ontworgerlijke gencesheeren, Jnlandsche artsen, vaccinapen reglementen en keuren van politie; het ge vangeteurs en inlandsche vroedvrouwen, alsmede oplei-
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ding van dat personeel, besmettelijko ziekten, stads overgedragen aan de chefs van departementen van
verbanden, gczondhcidsctablisscmenten en zieken algemcon bestuur, waardoor de zelfstandigheid
inrichtingen, krankzinnigengestichten); instellingen
dier dept. chefs allengs is vergroot.
van weldadigheid, openbaar nut enz.; loterijen.
Het personeel bij de Departementen van Alge
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.
meen Bestuur beneden den rang van secretaris, be
(Ind. Stb. 1904 n° 380, 1910 n° 253, 1911 n<>s 467,
staat uit administrateurs, referendarissen, com479, 1912 n° 541, 1913 n° 214 en 1914 n° 194.) Tot
miczcn-redacteur, ten deele met den titel adden werkkring van dit departement behooren: land
junct-referendaris, hoofd-commiczen, eerste-, twee
de en derde commiezen, benevens klerken en min
bouw; landbouwonderwijs; ’slands plantentuin;
der personeel.
visscherij; veeteelt en paardenfokkerij; burgerlijke
De formatie van het personeel der Departementen
veeartsenijkundige dienst on veeartsenijkundig on
wordt binnen de grenzen der begrooting en met be
derwijs; gouvemements koffiecultuur; boschwezen;
houd van do vastgestelde bezoldigingen voor de be
nijverheid en handel; ijkwezen; reproductie-ateliers;
uitgaaf van geschriften in verband met den werk trekkingen boven die van klerk, door de Indische
Regeering geregeld krachtens de bevoegdheid bekring van het Departement; vereenigingen op het
gebied van natuurwetenschappen, veeartsenijkun do.eld bij § IV van Bijblad no. 2810/ - ~ de, land- en boschbouw.
fsj t }fj Volgens art. 6, sub. 2° Rglt. op do Rechtsvorde
Departement der burgerlijke openbare werken. (Ind/ ring, moeten dagvaardingen en alle andere exploiten,
ten aanzien der Reg. van N.-I. als vertegenwoordi
Stb. 1871 n°92, 1887 n°5, 1907 n°406, 1910n°253,
1915 n° 656). Tot den werkkring van dit departe gende den lande, gedaan worden aan den persoon of
ter woonplaats van het hoofd van het betrokken de
ment behooren: de waterstaat, de wegen on ’slands
burgerlijke openbare werken; het oprichten, herstel partement ; terwijl een arrest van het Hoog Gerechts
hof (Rcgt in Indië LXV bl. 224) aanneemt dat de
len en onderhouden der onder het Dep. der Marine
vraag, waar de Regeering gevestigd is, afhankelijk is
behoorende gebouwen uitgezonderd de kustlichtvan de vraag, waar de directeuren van algem. burg.
etablissementen; de dienst van het stoomwezen en
de beveiliging in fabrieken en werkplaatsen, de labo beheer gevestigd zijn.
ratoria voor materiaal-onderzoek; het beheer van
De verhouding tusschen directeuren, chefs van
’s Lands civiele pakhuizen.
departementen van algemeen bestuur, en hoofden
Departement van Oouvernementsbedrijven (Ind.
van gew. bestuur is eene eenigszins eigenaardige, die
Stb. 1907 n° 406, 1909 n° 279, 1910 n° 18 en 253).
niet zondor moeilijkheden is. Ofschoon ambtelijk
Tot den werkkring van dit departement behooren:
boven de hoofden v. gew. best. geplaatst, zijn de di
de brieven- en paardcn-poslcrij, telegrafie, telephorecteuren toch niet hunne superieuren, daar eerstgenie en postspaarbank, het mijnwezen, het zout (aan
noemden niet direct onderhunne bevelen geste ld zijn;
maak, beheer, transport; verkoop, zorg voor den
toch hebben zij het recht hun aanschrijvingen of
voorraad); het transportwezen; de landsdrukkerij;
wenken te doen tookomen. In art. 15 der instructie
de Javasche courant; de fabriekmatige verpakking
voor de hoofden v. gew. best. was voorgeschreven,
en bereiding van opium; het spoor- en tramwezen;
dat deze ten aanzien der takken van algemeen be
de vergunningen tot don aanleg en het gebruik van
stuur, over welke het beheer is opgedragen aan de
transport kabels.
directeuren, zorgon moesten voor de richtige uit
Departement van financiën (Ind. Stb. 1872 n° 19,
voering der algemeone verordeningen en bevelen van
1878 n° 11, 1907 n° 406, 1910 n° 193). Tot den
werkkring van dit departement behooren: de belas den Gouv.-Gen., overeenkomstig de deswege be
staande bepalingen en do bevelen der directeuren,
tingen en middelen, verpachte en niet verpachte,
terwijl daarenboven was bepaald dat zij aan de aan
voo!' zooverre zij niet tot een ander dept. behooren;
schrijvingen der directeuren met nauwgezetheid en
do vendu-kantoren; het muntwezen; hot opmaken
gepasten spoed moesten voldoon. Doch bij Ind. Stb.
van die afdeelingen van hoofdstuk II der begrooting
1876 n° 57 word de laatste bepaling ingetrokken, enis
van uitgaven voor Nederlandsch-Indië, welke niet
tot een bepaald Departement van algemeen bestuur de eerstgenoemde verplichting in zooverre gewijzigd,
dat die richtige uitvooring plaats heeft overeenkom
behooren, hot opmaken van de raming der middelen
stig de deswege bestaande bepalingen en de aanwij
tot dekking der uitgaven; de administratie en de
zingen der directeuren, behoudens do bevoegdheid
voorziening in de behoeften van ’s lands kassen; do
borgstelling van comptabele ambtenaren; de uit der hoofden v. gew. bost. om, zoo zich daartegon ge
voering der begrooting, voor zoover die niet be wichtige bedenkingen verzetten, de uitspraak van
donGouv.-Gen. in te roepen. Zij zijn echter nog steeds
hoort tot een bepaald departement; het opmaken
verplicht van alle belangrijke voorvallen, — behou
der rekeningen van ontvangsten en uitgaven in Nodens staatkundige aangelegenheden, — ook aan de
derlandsch-Indië, voor zoover deze niet behooren
tot een bepaald departement, het samonstellen der directeuren medcdceling te doen. Wat hun corres- /
pondentio betreft richten zij, ingevolge Bijbl. 3043/
algemeone rekening van ontvangsten cn uitgaven in
bileven en voorstellen over zaken, wolketer kemïïs"
Nederlandsch-Indië; het algemeen toezicht over do
der Regeering moeten komen of ceno beschikking
ontvangsten cn uitgaven on de behoorlijke inning
der inkomsten, alsmede over de ontvangsten cn uit der Regeering vcreisclicn, aan den Gouv. Gen., doch .
moeten deze— behalve die betreffende staatkundige
gaven voor rekening van derden; de inspectie van
financiën; de handel en scheepvaart; de samenstel aangelegenheden — inzenden door tusschenkomst
van do betrokken hpofden der departement en. En
ling van liet verslag van den handel.
ingevolge Bijbl. 3044'hobben de directeuren de brie
Tot den werkkring van elk departement behooren
ven der hoofden van'gew. best., aan den Gouv. Gen.
voorts de aanschaffing van het benoodigdc voor
’s lands dienst, voor zooveel het departement be gericht, niet onmiddellijk door te zenden, doch be
hooren ,zij hunne consideratiën en advies daarbij te
treft en do comptabiliteit en do kosten van hot
voegcn/De.brieven en voorstellen der ge w. bestuursdepartement.
hoofden der Buitenbezittingen, handelende over
Inzonderheid in het laatste tiental jaren zijn
staatkundige aangelegenheden, worden intusschen
meer en meer bevoegdheden van den Gouv. Gen.
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sedert de toevoeging aan het liep. v. B.B. van een
afd. bestuurszaken der Buitenbezittingen door den
Gouv. Gen. over het algemeen voor advies in handen
van den Dir. B.B. gesteld. Uit dit alles blijkt, dat de
hoofden der departementen, ofschoon geenszins chefs
der hoofden van gew. bestuur, toch als de vertrouw
de tusschenpersonen tusschen hen en den Gouv.Gen. moeten worden beschouwd, die volkomen op de
hoogte moeten worden gehouden van den gang der
zaken, tot hun departement belioorende, ja zelfs be
voegd zijn den hoofden v. gew. bestuur voorschriften
te geven, behoudens de bevoegdheid der laatstge
noemden, zich op den Landvoogd te beroepen.
DÉPOJK^Station van den spoorweg van Batavia,
naarBuitenzorg.,. Tevens is Dèpok de naam waar
mede gewoonlijk wordt aangeduid een complex van
een drietal landen, Dèpok, Mampang en Karanganjer alsmede een tweetal kleinere perceelen gele
gen aan beide zijden van de Tjiliwoeng tusschen Ba
tavia en Buitenzorg, welke liet lid van den Raad
van Indië C. Chastelein (zie op dien naam) na
dat hij ze voor 700 Rds. in eigendom had verkre
gen, bij testamentaire beschikking van 13 Maart
1714 vermaakte aan zijne bij diezelfde beschikking
vrijgegeven christen-lijfeigcnen en hunne nakome
lingen, onder bepaling dat dezen die landen ten eeu
wigen dage in gemeen bezit en gebruik zullen heb
ben „zonder dat zij, te samen ofte iemand van
„haar in ’t bizondcr het gem. land of ruime land„schap op eenigerhande wijze zullen mogen verkoo„pen, vervreemden, verpanden ofte haar recht dien
aangaande aan een ander buiten haar cedecrcn.”
Het testament bevatte ook de bepaling, dat geen
Chinees zich op de landen mag vestigen en dat
daar geen amfioen mag worden verkocht noch ge
dobbeld. De bedoelde vrijgelaten slaven, afkomstig
van Bali, Celebes, Timor, enz., omtrent 200 in ge
tal, kregeh ook nog twee kralen met koeien, onge
veer 300 stuks, twee gamelanspellen, 50speren met
zilver beslag en andere roerende goederen. •
Ingevolge de vermelde testamentaire beschikking,
welke in dit opzicht werd bekrachtigd bij resolutie
des Casteels Batavia van 24 Juli 1714, zijn eigena
ren van — deelgerechtigdcn in — de particuliere
landen Dèpok c.a. de nakomelingen van de hiervoren
bedoelde geëmancipeerde slaven, en die deelgerechtigden vormen samen nog steeds de bekende chris
tengemeente Dèpok. De dcelgerechtigdheid wordt
verkregen door geboorte. Door het hieronder nader
aan te duiden gemeentebestuur wordt een register
aangehouden, waarin van de geboorte, het overlij
den enz. van de dcelgerechtigden behoorlijk aanteckening wordt gehouden. Buiten echt verwekte kinde
ren worden niet als dcelgerechtigden aangemerkt.
Een vrouwelijke deelgerechtigde verliest door het
aangaan van een huwelijk met een Europeaan of an
deren vreemdeling haar dcelgerechtigdheid niet,
doch de man en de uit dat huwelijk voortgesproten
kinderen zijn geen dcelgerechtigden. Een mannelijke
deelgerechtigde met een vreemde vrouw trouwende,
behoudt zijn dcelgerechtigdheid, terwijl de kinderen
ook als deelgerechtigdcn worden aangemerkt, doch
de vrouw verkrijgt die dcelgerechtigdheid niet.
Het aantal deelgercchtigden bedroeg op 1 Juli
1915 748, van wie te Dèpok aanwezig:
195 van het mannelijk geslacht van 14 jaar af en
daarboven;
179 van het vrouwelijk geslacht van 14 jaar af en
daarboven;
13G jongens beneden de 14 jaren;
140 meisjes beneden de 14 jaren,

terwijl buiten Dèpok gevestigd waren 98 deelgcrechtigden van verschillenden leeftijd.
Naast die deelgerechtigdcn vindt men op de
landen Dèpok c.a. nog Inlandsche opgezetenen in
den zin van het Reglement op de particuliere lande
rijen bewesten de Tjimanoek(zie PARTICULIERE
LANDERIJEN) en een zeker getal Europeanen
en daarmede gelijkgesteld en. Einde 1914 bedroeg de
gehcele bevolking van de landen Dèpok c.a. 5003
zielen, onder welke 250 Europeanen en met hen gelijkgcstelden.
Van die landen Dèpok c.a., gewoonlijk genoemd
het land Dèpok, wordt het beheer gevoerd door een
bestuur van 5 leden, zijnde een president, een secre
taris, een thesaurier en twee gecommitteerden voor
een bepaalden tijd, drie of twee jaren, gekozen
uit en door de meerderjarige deelgerechtigdcn in
het land met meerderheid van stemmen. Dit be
stuur wordt genoemd: gemeentebestuur van het
land Dèpok.
Jaarlijks worden uit en door de meerderjarige
deelgerechtigdcn met meerderheid van stemmen
gekozen drie commissarissen in het bizondcr belast
met het toezicht op de handelingen van het ge
meentebestuur, terwijl het gemeentebestuur zelf
telkens voor den tijd van 3 jaren uit de meerderja
rige mannelijke dcelgerechtigden een persoon kiest
tot tjamat, die de werkzaamheden verricht, waar
mede een tjamat ingevolge het Reglement op de
particuliere landerijen bewesten deTjimanoek wordt
belast en die bovendien het oog heeft te houden op
het onderhoud van wegen, bruggen en bossehen,
zorg draagt voor de afwatering der slokkans en voor
het behoorlijk opkomen der heerendienslpliohtigen.
Minstens eenmaal ’s jaars wordt een algemeene ver
gadering van meerderjarige deelgerechtigdcn gehou
den, in welke vergadering door gemeentebestuur en
commissarissen verslag wordt uitgebracht omtrent
den algemeenen toestand van het land, rekening en
verantwoording wordt afgelegd van het gedurende
het afgeloopen jaar door het gemeentebestuur ge
voerd beheer, de begrooting voor het loopend jaar
wordt vastgesteld en voorzien wordt in vacatui'-s
van bestuursleden en commissarissen.
De deelgerechtigdcn zijn gehouden van den oog-1.
hunner padivelden, een zeker gedeelte aan de ge
meente aftedragen. Koopen de deelgerechtigdcn de
erfpacht af van gronden bij opgezetenen in gebruik,
dan moeten zij, wanneer de gronden tuinen zijn, de
zelfde tuinhuur blijven betalen als de vorige bezit
ters dier erfpachtsrechtcn opbrachten en, zoo die
gronden sawah’s zijn, zullen zij '/6 van de opbrengst
dier sawah’s moeten afdragen. De gobrekkigen, zie
ken en weezen alsmede de 75- en meerjarigen onder
de deelgerechtigdcn krijgen een maandelijkschcn
onderstand, de GO-jarigcn een jaarlijkschen onder
stand.
Een en ander is geregeld in een Reglement, dat
laatstelijk werd vastgesteld in een algemeene verga
dering van deelgerechtigdcn in de landen Dèpok
c.a., gehouden den Men Januari 1913.
De rechten en verplichtingen der opgezetenen van
de landen Dèpok c.a. zijn dezelfde als die van andere
particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek en
dus te vinden in het Reglement op die landerijen.
Te Dèpok bevindt zich ook een in J879 geopend
seminarie voor de opleiding van Inlanders tot evan
gelisten.
Literatuur. N. Bat. Statuten uitgegeven door Mr.
J. A. van der Chys VIII pag. (545; Het Regt in N. Ideel III (1850) pag. 202 vJg.; — Tijdschrift v. h. Bat.
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Gen. 11T, 1855, blz. 70. — C. A. L. van Troostcnburg
de Bvuyn, De Herv. Kork m $?cd. Ö.-iridië, 1881, blz;
2Ör— Veth, Java II, 532.—Buddingh, NcdvO.ïndiü I blz. 51; M. Buys, Dèpok, I. G. 1890 I blz.
1239. — N. Graafland, Depok, eene cthnografischo
studie in de Meded. Ned. Zendelinggenootschap
1891, blz. 1. — E. Nijland, Schetsen uit Insulinde,
blz. 33. — J. Beukliof, Cornelis Chastelein en de
stichting der Christengemeente van Depok N. Z. T.
VII (1895) 193 (met kaart). — N. D. Schuurmans,
Aanleiding tot en naar aanleiding van de bijdrage
van den heer J. Beukliof over Depok, N. Z. T. IX
(1897), 229. — C. de Graaf, Depok en Batjan N. Z.
T. X (1898) 349. — Jonkvr. H. B. de la Bassccour
Caan, In en om Depok, Ned. Zendingsjaarboekje
1907, 14. — Het Depok-jubileum-nummor van het
/'Weekblad de Banier van 26 Juni 1914.
DEPOKSCHE SCHOOL. Zie ONDERWIJS.
DEPÓT VAN LEERMIDDELEN. Het depot van
boeken en andere leermiddelen voor hetinlandsch on
derwijs is gevestigd te Batavia. Het beheer is opge
dragen aan een ambtenaar met den titel van Admini
strateur. De levering van schoolbenoodigdheden ten
behoeve van het Gouvcmements Europeesch en Inlandsch onderwijs is krachtens Gouw besl. van 8
Deo. 1907 Nc.. 8, in eigen beheer genomen. Alle arti
kelen voor schoolgebruik, welke door tusschenkomst
van het Ministerie van Koloniën rechtstreeks aan
het Indisch Gouvernement worden geleverd, blijven
onder het beheer van dim Administrateur van het
depot berusten. De Directeur van O. en E. heeft vrij
heid tot het aanschalïen en doen drukken en her
drukken var boeken ten dienste van het openbaar en
bijzonder Inlandscli onderwijs, tot het toekennen van
belooningen aan schrijvers van zoodanige werken,
alsmede tot den aankoop van den noodigen voorraad
Inlandschc schoolboeken, bij particuliere uitgevers
verschenen, ter bewaring in liet depot en ter ver
strekking oan Inl. scholen. -•
- • ,- ' A
DERINGO. Zie ACÜRUS.
DERINGOE LAOET (mal.). Zie ENALUS.
DERMARADJA. District van do afdecling en
het regëhtschap Soemcdang van de residentie Prcangcr-regontsehappen, met een oppervlakte van
385 KM3. De gelijknamige hoofd plaats ligt aan den
postweg van Soemcdang naar Malangbong op on
geveer 300 M. boven den zeespiegel. Er waren, ult°
1.912, 3300 bouws grond in erfpacht uitgegeven
voornamelijk voor de cultuur van thee en kina.
Men vond er vroeger ook Gouv. koffie-aanplantingfn, doch die zijn gaandeweg geheel verdweHet district telt 3 onderdistrieten en 27
DERO. District van de afdecling, hot regentschap
en de conlrolc-afdceling Ngawi van de residentie
Madiocn, met 4 onderdistrieten en 76 desa’s; het
had o]) ’t einde van 1905 eene bevolking van 68.000
zielen, onder welke 2 Europeanen en 14 Clüneezen.
De gronden van dit district zijn over liet algemeen
schraal en van regen afhankelijk, zoodat zij vooral
in den Oostmoesson zeer hard zijn, waardoor zij dik
wijl-: scheuren en moeilijk te bewerken zijn. Het aan
de rr-'dontic Rembang grenzende Noordelijk gcdcolt o is meercndeels met djatibosch bedekt en
bergachtig. — Het is een district zonder ccnigo par
ticuliere nijverheid. De inlandschc bevolking houdt
zich uitsluitend bezig met den landbouw. — Het
dist riethoofd is gevestigd te Padas.
DERRIS. lam. Leguminosae-Papilionatae. Toeba.
Lianen, waarvan de wortels voor het bedwelmen
van visch gebezigd worden. Bekend in dit opzicht
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zijn vooral Dzrris dlwlica Bilt. en Derris iiliginosa
Bth. Zie TOEBA.
/ ’ - -V
DERSANA (jav.). Zio EUGENIA MALACCENSIS.
DERTIEN KOTA’S (XIII Koto). Vruchtbare land
streek bij Solok (Pad, bovenl.), die doorsneden wordt
door den grooten weg, die van Padang via Loeboek
Salasih, door den Soebang pas, naar Solok loopt; de
lengte van dien weg is 63 K".M.’(Zie nog KOTO)./! 6
DESA, DESAHOOFD, DESABESTÜÜR. Evenals
/
op Bali (zie, voor de buitenbezittingen, DORP), zoo
is ook in verreweg het grootste gedeelte van
Java en Madoera „desa” de benaming voor de
inlandschc dorpsgemeente, bestaande uit de desa
iri engeren zin (het hoofddorp, ook kradjan) met
haar gehuchten of buurtschappen (ampéan, doekoeh,tjantilan),haar bouwvelden en visch vijvers, en
de tot haar gebied behoorende bosschen en verdere
woeste gronden. De uitgestrektheid van zulk een
desagebied is zeer verschillend; daar het gouverne
ment sinds lang heeft gewild (vooral met het oog op
de politie), dat het gebied der verschillende desa's —
oudtijds hun beschikkingskring—een voor Java aan
eensluitend geheel zou gaan vormen, zijn gronden,
die vroeger tot den besehikldngskring van geen en
kele desa behoorden, thans bij naburige dorpen in
gedeeld, met het gevolg dat tegenwoordig gewoon
lijk de desa’s in de berg- en andere weinig bevolkte
streken het grootst, die in de vlakten, vooral in
dichtbevolkte streken, het kleinst in omvang zijn.
Men treft slechts een gering aantal desa's aan zonder
bouw- of andere gronden, en waarvan dus het ge
bied tot de bebouwde kom der gemeente, de desa in
engeren zin, is beperkt. Op Java en Madoera zijn
volgens den regeeringsalmanak voor 1916 ongeveer
27.000 desa’s (buiten de particuliere landerijen en de
Vorstenlanden), welke desa’s aldaar met den zonder
lingen naam gouvernementsdesa’s worden bestem
peld (zie deel I bl. 115 e.v. en bijl. LL bl. 359*). Het
getal der desa’s wordt telkens gewijzigd door samen
voeging of splitsing om politieke of administratieve
redenen, soms ook op verzoek van do betrokken be
volking. Regelen daaromtrent voor Java en Madoe
ra, met uitzondering dor Vorstenlanden, zijn gegeven
in Bij bl. 5083, 5711, 6252, 7507, 76S0 en 7681; het
Kol. Verslag (b. v. 1915 bijl. F onder II) vermeldt
voor ieder jaar de toepassing. In dit artikel wordt
uitsluitend gesproken over de desa’s in het gouv.
gebied; voor de dorpen in Socrakarta en Djokjakarta, zie VORSTENLANDEN. Voor do dorpen in do
Prcangor zio men, naast dit artikel, ook PREANGER REGENTSCHAPPEN; en voor die op de
particuliere landerijen, op dat artikel.
De desa in engeren zin (het dorp) is op Java en
Madoera meestal een agglomeratie van erven, op
elk van welk één of racer woningen gevonden wor
den met bij behoorende stallingen, veekralen, rijst
schuren en verdero bijgebouwtjes, elk erf door een
meer of minder goed onderhouden lovondo heg of
pagger van gevlochten bamboe of ander staketsel
omringd. Deze verzameling van erven wordt door
één of meer wegen of paden doorsneden en geheel
door een vaak met bloemen doorgroeide buitenheg
van lovend gewas, gevlochten bamboe of ander
staketsel omgovon, in welke heg zich een of meer iyet
die paden correspondeercndo openingen bevinden,
die door een kunsteloos gemaakte deur kunnen ge
sloten worden en gewoonlijk des nachts worden be
waakt. Vele desa’s (doch lang niet alle) bevatten
een langgar of dorpsgodsdiensthuis, tevens dienendo
tot koranschool en als nachtverblijf voor door t rok-

:

■

:

:

I

:

i

■

i

.

-

590

DESA, DESAHOOFD, DESABESTüUR.

de dorpsgenooten te pressen. Doch ook voor de zgn.
kende jonggezellen; in dit gebomvtje heeft men
vrije industrie; een onoprechte vervanging van Ind.
waarschijnlijk een, voor don islam in beslag geno
Stb. 1819 no. 10 bij Stb. 1S38 no. 50 laschto een be
men, voormalig dorpsraadhuis (dorpshuis) to zien.
voegdheid van „de oudsten en voornaamsten dor desOp West-Java echter zijn hot dorpsgodsdionsthuis
sa’s”, d. i. het desabestuur, in om met particulieren
(tadjoeg) en het dorpsraadhuis (balé desa) veelal
tecontracteeren over het bebouwen van velden, het
gescheiden gebleven; ze liggen er dikwijls beide aan
leveren van goederen en liet verrichten van dien
een kleine aloon-aloon. Slechts enkele grootere
desa’s hebben een ook voor den Vrijdagsdienst die sten, door de desagenooten zelf (wier toestemming
zoogenaamd moest blijken), en het was daarom,
nende mesigit. De begraafplaats, op drooggclcgen
dat de zgn. vrije arbeid, door Van Hoëvell en Duygrond aangelegd, is in den regel te herkennen aan
maer van Twist bepleit tegenover cultuurdwang,
den met grooto witte, sterkriekende bloemen prijden desaman alleen van meester (dorps- en inkenden kambodja, die in den bloeitijd bladerloos is,
landsch bestuur, in plaats van inlandsch en binnenen aan de houten paaltjes, die met een kleine ver
landsch bestuur) zou doen verwisselen. Onder Fran
hevenheid van den grond de plaats aanwijzen, waar
iemand begraven ligt.. Een desa te midden harer ak sen van de Putte (1863) werd hieraan een eind ge
kers gelegen lijkt van buiten meer op een boschje
maakt. Do tegenwoordige wetgeving kent een con
dan op een dorp.
tract met de desa over vrijwilligen afkoop van heeDe desa is het middelpunt van het Javrymsche
rendiensten, zie Ind.Stb. 1905 no.520 enBijbl. 7848.
volksleven. Vooral waar het communaa ■ bezit
De werkkring der desa is tweeledig en omvat zoo
heerscht (zie GROND, RECHTEN OP DEN),
wel de zorg voor haar inwendige belangen (autono
mie) als het vervullen van de verplichtingen, haar
doch ook bij ander landbezit, zijn de desagenooten
nauw aan elkander verbonden; tal van werkzaam
door den lande in zijn belang opgedragen (selfheden (b. v. aanleg en onderhoud van desaleidingon)
government), Tot dit laatste behoort zorg voor
en tal van zaken (zooals kweekbedden, of veekralen)
de politie, voor het innen van verschillende belas
tingen, voor het doen verrichten van eultuurzijn hun dikwijls gemeen. Verplicht onderling hulp
diensten waar die nog zijn, bijhouden van landrentebetoon, los van vrijwillige afspraak, is nog in tal
van dorpen overeenkomstig het adatrecht in zwang;
registers, hulp bij volkstelling. Bij deze gedwongen
het oude beschikkingsrecht van de desa over den
medewerking wordt veel aan het eigen beleid der
grond (op Middel- en Oost-Java), met haar daar desa overgelaten, b.v. bij landrente met dorpsaanslag de repartitie van de belasting onder de desa
uit voortvloeiende bevoegdheid om b.v. in de vor
bewoners of bij verplichte diensten de verdeeling
ming en verdeeling van w'ooncrven in te grijpen, is
van werkzaamheden onder de dienstplichtigen. Veel
nog geenszins vergeten. Zelfs van een met dat
zelfde beschikkingsrecht samenhangende aanspra talrijker zijn uiteraard de belangen, die tot do eigen
kelijkheid van de desa voor op haar gebied gepleegde
aangelegenheden der desa behooren; evenwel, de
delicten, wraarvan de dader onbekend of onvind
overmatige eischen, dio het selfgovernment voor
baar is, vindt men nog sporen. Een zekere
den lande dikwijls stelt, drukken niet zelden den
mate van solidariteit bestaat zelfs tusschen de desa
lust voor het behartigen van de autonomie dood.
en haar montjopat of kaw'an-gangsal, d. w. z. de vier
Voor een goed deel behooren de desa-inzettingen
oost, w'est, zuid en noord daarbij gelegen desa’s, en
tot liet privaatrecht, vooral die in zake grond
zelfs tusschen de desa en haar montjo-gangsal of
bezit: bestemming, overdracht en zelfs vererving
-lima, d. w. z. de vier op de montjopat volgende
van individueel bezeten grond staan op Middel- en
desa’s; deze toch w'aren of zijn gehouden, in geval
Oost-Java veelal onder invloed van desabestuur of
van rustverstoring enz., wanneer zij door het slaan
desa-inzettingen, in tegenstelling met West-.Java,
op de rijstblokken gewaarschmvd worden, elkander .waar het grondbezit nagenoeg vrij is van dorp. ban
bij te staan. In vele desa’s is de atoeran sinoden (zie GROND, RECHTEN OP DEN). Hef koman (zie aldaar) eene uiting van dat gemeen ran-onderwijs, voor zooverre dat in de langgar gege
schapsgevoel. Bij algemeene desa-feesten is deelne ven wordt, is geheel desazaak en staat buiten de be
ming voor de in de velden deelgerechtigdcn ver
moeiing van den lande; het jeugdige desa-onderplicht; wanneer dezen b.v. wegens gemocdsljczwa
wijs daarentegen, gekweekt door het gouvernement,
ren, omdat zij Christenen zijn, w'eigeren daaraan
staat onder krachtigon regecringssteun on krachtig
deel te nemen, dan geeft dat grooten aanstoot en is
regecringstoezicht. Het vorderen van desadienston
het zelfs voorgekomen, dat het aandeel in de velden
w'ordt aan de desa overgelaten (behoudens het nietden weigerachtigen werd ontnomen. De desa’s hebben
overschrijden van een van residentswege vastgeeigen regelingen, waarin bepalingen omtrent gesleld maximum voor het aantal uitkomende j.jermeente-aangelegenheden voorkomen; verscheidene
sonen), en uit zich o.a. hierin, dat datgene, wat op
dezer hebben een eigen strafstelsel — geheel afge liet gebied der desa ligt, zooals gemeentewegen, door
scheiden van, en werkende naast, de bepalingen
middel van haai’ eigen bewoners tot stand komt on
van het gouvernementsstrafrecht —, waarbij boe
onderhouden wordt. Eindelijk behooren ook van
ten, vervulling van extra-desadiensten en zelfs eereouds tot do zorgen der desa die voor de langgar, het
strafien een rol spelen en dat vaak meer dan onze
onderhoud van den dorpsgodsdienstbeambte, vie
wetten kwaad te keer gaat (vgl. Tijdschr. Binnenl.
ring van de gemeenschappelijke heil maaltijd en, enz.
Bestuur I, 1888, bl. 226; Ind. Gids 1891 II bl. 1905
Rechtspraak is naar do gangbare wotsopvatting
vlg.; Adatrechtbundel II bl. 271, IV bl. 576;_Mraan de desa onttrokken (door art. 7'1 Reg. regl.
D. J. JóngenèeI~iir_Hêt~Recirt in NÏ-IrUG, 1911;
en het regl. R. O.), doch dat feitelijk desarechtspraalc
Mr. J.-C. Kielstra in Onze Eeuw, 1915, I).
nog bekend is, w'erd reeds vermeld. De zorg voor
Van den samenhang der desa en haar gehoor
de eigenlijke desapolitie wordt aan de desa over
zaamheid aan het dorpsbestuur heeft het gouverne gelaten en geschiedde tot voor kort(zie beneden)
ment gedurende een groot deel der negentiende
uitsluitend door desadienston.
eeuw ernstig misbruik gemaakt. Vooreerst ten bate
Tegenover al deze bemoeiingen der desa betracht
van het cultuurstelsel: de dorpshoofden werden door
te do Regeering jarenlang een politiek van onthou
het inlandsch bestuur gedrongen om op hun beurt
ding. Art. 71 Reg. regl., bepalende, dat aan de in
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landsche gemeenten de regeling van haar huishoude
lijke belangen gelaten wordt, gaf daartoe aanleiding.
Wel moot, volgens hctzelfdo art. 71, diedorpsautonomie de verordeningen in acht nemen, van den
Gouv.-Gcn. of het gowestelijk gezag uitgegaan, doch
tot 1906 bleef dit ingrijpen nagenoeg beperkt tot
enkele residentsregelingen (van 1891 en 1892, zie
Kol. Versl. 1892 bijl. Q) betreffende het aantal leden
van het dorpsbestuur en de to praesteeren huisdiensten en politiediensten. In 1906 daarentegen
achtte het gouvernement den tijd gekomen om,
nu door talrijke onderzoekingen de desa-inrichting voldoende bekend was, do hoofdzaak dier
inrichting in een beknopte verordening te codificeeren, met name om de rechtspersoonlijkheid der desa
boven twijfel te stellen (waardoor b.v. het geven van
schadeloosstelling aan de desa zelf mogelijk wordt,
Bij bh.-CS 11 )/en om waarborgen te geven voor behoud
van Ket dorpsgrondbezit. Een on ander is neergelegd
in de Inlandsche gemeente-ordonnantie (Ind. Stb.
1906no. S3, sedert gewijzigd), welke in den breede Is
/toegelicht bij Bij bh 6576. .Een aanvankelijke neiging
van het binnënlandsch bestuur om, in aansluiting
op deze verordening, al te veel te gaan regelen
is onderdrukt door wijziging van haar art. 18; dat
ook het inlandsch bestuur de bedoeüngen der ver
ordening, tot schade der desa-instellingen, misver
stond, blijkt o. m. uit Adatrechtbundel II bl. 272.
De Inlandsche gemeente-ordonnantie heeftsëdert
tot model gestrekt voor een paar overeenkomstige
verordeningen voor de buitenbezittingen (zie DOR
PEN ). Dat de bedoeling der nieuwere bepalingen is
om, evenals met de zelfbesturende landschappen
geschiedt, ook de desagemeenschappen te stevigen,
blijkt bovendien uit milde bepalingen op het tijdelijk
afstaan van gouvernementsgrond en -gebouwen aan
desa’s voor ambtsveldcn, weidevelden enz. (Bijbl.
6535 en 6536, Ind. Stb. 1906 no. 180).
De bevolking eener desa, gemiddeld 800 a 900
zielen, bestaat uit verschillende bestanddeelen. Het
voornaamste element vormen zij, die een huis met
erf bezitten on recht hebben op een bouwveld, hotzij
zij aandeel hebben in de gemeentevclden, hetzij zij
gronden in individueel bezit houden. Uit hen wor
den ook de bestuurders van het dorp gekozen; daar
entegen hebben zij ook do landrente te betalen
en de verplichte diensten te verrichten. Zij zijn
onder verschillende namen bekend; do meest ge
wone zijn gogol of sikep. Daarnaast vindt men
in de desa personen, die geen recht op een bouw
veld hebben, maar hotzij slechls een eigen erf of
eigen woning bezitten (bijwoners), hetzij zelfs bij
anderen inwonen (kostgangers); dezen zijn in den
regel van de verplichte diensten bevrijd of deelen
daarin in mindere mate, en worden somtijds onder
de benaming „wong noompang”(ook„wongpondok”
enz.) samongevat, al staan die twee standen der bij
woners en der kostgangers volstrekt niet gelijk.
Over geheel Java vindt men voorts in grootere
desa’s eonige personen, die een ambacht uitoofenen,
maar, wanneer do tijd daarvoor is aangobrokon, gowoonlijk evengoed als de anderen aan den veld
arbeid deelnemen.
Het eigonmeesterschap dor desa ondcrstolt ho
mogeniteit der desagenooten. Zondor dat zijn wrij
vingen talloos, en hot binnënlandsch bestuur ver
mag tegen zulke dagelijkscho plagerijen binnen do
desa weinig of niets. Dat hierin (en niet in staats- of
bijbladen) do moeilijkheid ligt voor die Christeninlandors op Java, dio als gesmade enkolingen wo
nen in een dorp van Mohammedanen, is overtuigend
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betoogd door H. Colijn op een zondingsconferentie
to Amsterdam, OcE 1910; sinds jaren bevordert
dan ook do 'zending, dat overal, waar nog woeste
grond beschikbaar is ter ontginning, de Christeninlandors uitzwermen door eerst een Christongehucht van een Mohammedaansch dorp to vormen,
en straks dat gehucht als eigen desa erkend te krij
gen. In dorpen, waar Mohammedanen en Christenen
tegen elkaar opwegen, heeft men naast den straks to
noemen Moh. dorpsgodsdienstbeambte soms een
Christenouderling in het desabestuur voor do sym
metrie (b. v. pinitoewo geheet en); als gevolg daar
van heeft men ook in zuivere Christendesa’s nog wel
eens zulk een ouderling in het desabestuur. Zie
voorts CHRISTENINLANDERS.
Aan het hoofd der desa staat het dorpsbestuur,
dat volgons art. 71 Reg.-regl. door de gemeente
verkozen wordt, waar zulks met de volksinstellingen
op 1 Mei 1855 strookte, hetgeen met de medeleden
van het dorpsbestuur (buiten het dorpshoofd) ner
gens het geval was of is. De voornaamste persoon
in het dorpsbestuur, op West-Java dikwijls de fei
telijk cenige, is het dorpshoofd, die In de onderschei
den deelen van Java en Madoera verschillende titels
voert, zooals bekel, djaro7köe\voe, loerah, petinggi
en in den regel door de hoofgeldplichtigen en
enkele vrijgestelde personen verkozen wordt. In
)
hoeverre dat recht van vrije keuze tijdens de Comp.
algemeen bestond en geëerbiedigd werd, moet worj^-"'
den daargelaten; C. J. Hasselman,Tijdselir. binneól.
best. V, 1891, bl. 89, en Gids 1901 IV („Het Palla-W^^
dium, eeno koloniaal-historische dwaling”), voert
daartegen krachtige argumenten aan, en zulk een
kiesrecht (wel te onderscheiden van het verbreide
erfrecht met electie) zou dan ook denkelijk in Indo
nesië een unicum zijn geweest. Daendels spreekt
van de dorpshoofden als klein-mantri’s en schijnt .
het voornemen gehad te hebben hun aanstelling aan
het bestuur te trekken. Raffles, die tegen de regen
ten was, en wens landrentestelsel voor een groot
deel op de medewerking der dorpshoofden be
rustte, „ontdekte” het feit, dat óf de voornaamste
óf de gezamenlijke leden eener desa het recht
hadden jaarlijks of om de drie jaar een hoofd te
kiezen. Comm.-Gen. handhaafden dit stelsel (Ind.
Stb, 1818, n° 14), maakten heit tot hoofden der po
litie in de desa (art. 2 Regl. op do admin. der politie
enz. onder de inl. Ind. St b. 1S19, n° 20), en stelden
rogcls vast voor hun verkiezing (Ind. Stb. 1819, n°
13). Deze worden in 1878 (Stb. 47) en vervolgens in
1907 (Stb. 212) — boide malen bij ordonnantie met
medewerking der Kroon — door veel uitvoeriger be
palingen vervangen, die nog gelden. Voor een be
schrijving van een zoodanige verkiezing (die do
goedkeuring van den resident behoeft) on van de
intriges, daarbij vaak door de partijen in do desa
aangewend om hun candidaat to doen zegevieren
en de voordeelon te trekken van hot bestuur door
eon dorpshoofd tot hun partij behoorende, zio P.
A. van der Litli, Volksalman. van do Maatsch. tot
Nut van ’t Algcm. 1870, A. P. Stoorvogel, Ind. Gids. / ■V*
18S9, I, bl. 8S9, C. Poenson, Med. Ned. Zond. 37>U'
1893, bl. 242. Do door do verordening van 1907 ge
doogde goheimo stomming werd door het voorgeschrevon proces-verbaal in Bijbl. GSOJ^veer ónmo
gelijk gemaakt, welke fout echt'ör''verbeterd is bij
Bijbl. 7527.
_
-'HëfTdesakoofd hcoft — tpn gevolge van do auto
nomie en hot selfgovornment (medebewind) der
dosa — eon dubbelen werkkring, waarvan het gou
vernement mcor profiteert dan de desa; vandaar dat
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het gouvernement een eigen, rechtstrecksch belang naitio van 1906he?ft vaorts voor een ai\tal belang
rijke beslissingen de medewerking (advies, dan wel
bij de geschiktheid der dorpshoofden heeft. Noch
instemming) van alle desakiezers of van een nog
tans is het dorpshoofd geen gouvernementsambte
iets ruimeren kring van notabelen ingevoerd.
naar (deel van het inlandsch bestuur), maar gemeen
Zooals zclfbesturende landschappen eerst tot
teorgaan; ten onrechte dus reikt hem de resident een
bloei kunnen komen na het inrichten van landschaps„akte van aanstelling” uit (Bijbl. 6804, vgl. Ind.Stb.
kassen, zoo mag ook voor de desa veel worden ver
1907 n° 212 art. 16). Bekwaamheidseisclien voor het
wacht. van hot nog jonge en nog zeldzame instituut
ambt bestaan niet. De voordeelcn, aan do betrek
king verbonden, bestaan vanwege hot dorp hoofdza eener desakas. Noch desakassen noch desabegrootingen zijn ergens in de wetgeving verboden, doch
kelijk in een ambtsveld (zie aldaar), waarop hij inde
ze zijn ook nergens voorgeschreven. Dorpsbouwvelmeeste dorpen aanspraak heeft, met name daar waar
den, niet gebezigd voor het private nut van dcelcommunaal bezit bestaat, zelden dus op West-Java,
gerechtigden, maar geëxploiteerd ten openbaren
en in recht op diensten der bevolking; vanwege het
nutte der desa zelf (deel bouw, veld huur), komen
gouvernement in een collecteloon — meestal 8 %
b. v. in Cheribon en Pasoeroean voor (sawah titi— voor de belastingen, door hem geïnd, en, waar de
gouw-koffiecultuur nog bestaat, in cultuurprocensara enzT). Dorpsrijstschuren of loemboeng’s désa,
bestemd om zaadpadi uit te leenen en om rijst op le
ten. Soms heeft hij nog «andere inkomsten, zooals een
aandeel in djakat en pitrah; een vaste bezoldiging
koopen in den goedkoopen tijd, zijn vooral sinds
geniet het hoofd echter niet. Het spreekt vanzelf,
1904 in grooten getale verrezen; veelal staan ze
dat die inkomsten in de verschillende desa’s zeer
voor eenige dorpen te zamen onder controle van een
f verschillen; zie, voor ramingen voor verbetering,
mantri (zie o. a. ïijdschr. Binn. Bestuur 1904-1906).
..-Hasselman, Eindverslag dessadicnslen, 1905, bl. 92
Desakred iet bankjes zijn daarnevens in later jaren
r\
vgg. en 176 vgg. Als tuchtmiddel tegen dorpshoofopgericht, onder hoede der afdeelingsbanken. (Zie
/'
den bezigt men aanhouding in de paséban van den
VOLKSCREDI ET WEZEN). Desascholen zijn op
gericht ingevolge het streven (sinds ongeveer 1905)
regent.
Ook in de verdere samenstelling van het deom beneden de inlandsche tweede-klasse scholen
een nog eenvoudiger onderwijs in te richten (zie
sabestuur bestaat vaak plaatselijk verschil. Gewoon
ONDERWIJS); op het stuk van landbouwonder
lijk staan het hoofd ten minste vier medeleden
wijs worden proeven genomen met schooltjes in,
van het dorpsbestuur ter zijde: de kamitoewo of
plaatsvervanger van het hoofd, niet zelden later zijn
maar niet van,de desa.Desabelastingen, hoewel voor
komend (b. v. ter vervanging van diensten), zijn nog
opvolger; de kebajan of dorpsbode, die de dienst
plichtigen tot den arbeid oproept en hun werkzaam
uitzondering, doch het verrijzen van desakassen
heden regelt, hen tot het betalen van de landrente
werkt ze in de hand; onder mesi of pamesi verstaat
aanmaant en de bevelen van het. hoofd aan den
men de recognitie, voor gebruik van desagrond voor
kleinen man overbrengt; de tjarik of djoeroetoelis,
heen of nog heden betaald door heden uit andere
de dorpssehrijver, die belast is met het aanhouden
dorpen (zie GROND, RECHTEN OP DEN). Over
van verschillende registers, doch niet in alle desa’s
aard en omvang der desadiensten (die dikwijls
de schrijfkunst verstaat; en eindelijk de dorpsgodsheeten toe te nemen, naargelang de hoeren- en euldienstbeambte (lebé, modin), uien vaak, naast uit
tuurdiensten afnamen) handelt F. Fokkens, Eindvoering van de Moh. wet (zie GODSDIENSTAMBrésumé verplichte diensten, 1901-1902; een door <
TENAREN), ook geheel andere werkzaamheden,
J.Hasselman in 1905 uitgebracht rapport (zie boven)
zooals het toezicht op de vaccinatie, zijn opgedra
heeft, naar het schijnt, slechts geleid tol enkele
gen. Deze medeleden worden veelal door het desa
alleenstaande ])roeven met wachtdiensten, vgl. Bijl»].
hoofd benoemd; soms zijn functies gecombineerd,
SI 93.
soms is één functie toevertrouwd aan meer dan één
De hierbesproken desa's worden dik wij Is kampong
persoon. In verscheiden desa’s heeft men nog een (of
genoemd, als ze op groote hoofdplaatsen (steden)
meer) kepetengan (tamping) of dorpsschout, wiende
voorkomen, maar haar rechtstoestand van zelfstan
zorg voor de politie is toevertrouwd, of ook een djodigheid verandert daardoor in geenen dode. Ze.li .
gobojo, belast met het opsporen van diefstallen; in
heeft do decentralLsatiewetgeving van 1903 (zie DE
desa’s met of van Christenen ook wel een ChristenCENTRALISATIE) verzuimd, deze kampongs oiiouderling (zie boven). In het algemeen heeft men, in
dcrgeschikt te maken aan de locale gemeente zeil;
verband met den desadienstplicht der inwoners,
wat niet alleen voorde politie, maar ook voor tal van
geen verdere dorpsbeambten noodig; maar voor
bestuurszorgen bezwarend is. De gemeenten Batavia
dorpswaterverdeeling, dorpsonderwijs en dorpskreen MeesterCornelis missen deze moeilijkheid (evenal'
diet heeft men toch dikwijls bepaalde personen, op
Medan), daar zij wel kampongs kennen, doch niei.
wie het dorpshoofd alleen toezicht oefent. Wanneer in den zin van inl. gemeenten; de daar bij Ind. Stb.
een desa gehuchten bevat, staan deze of een com
1914 no. 724 en 191.5 no. 33 ingestelde bezoldigde
plex van deze onder eigen hoofden, aan liet desa
wijkbesturen zijn dus gouvememenlsbcambtcn, im
hoofd ondergeschikt. Behalve deze bestuurders
mers van de 5200 desa’s, die volgens den regeeringsvond men vroeger in vele dorpen nog personen,
almanak voor 1916 op particuliere landerijen (zie
aan wie geen bepaalde werkzaamheden waren op aldaar) — o.a. di<; in Batavia en Meester Cornclis —
gedragen, maai’ die door rijkdom, familiebetrekkin
worden aangetrolïen („particuliere desa’s” noemt do
gen of vroegere bedieningen in de desa een bijzondere
regeeringsalmanak ze), mist de groote meerderheid
positie innamen, vrijgesteld waren van verplichte
het karakter van inlandsche gemeenten. Ook de
diensten en ambtsveld en ontvingen; er waren dor dorpen in de Vorstenlanden (zie aldaar), in Socrapen, waar meer dan een vierde, soms de helft, der
karta te.n getale van ruim 12 000, missen dat ka
sawah bewerkers zoo begunstigd werden. Dedesaberakter, tenzij ze het in later tijd hier en daar ge
stuurders worden vaak in regeeringsstukken door do
kregen hebben onder invloed onzerzijds. De vrije
benaming „oudsten en hoofden” aangeduid; in
desa’s daarentegen (zie DESA’S, VRIJE) zijn ge
sommige streken, met name op West-Java, is aan
wone inlandsche gemeenten, die slechts op het stuk
die zgn. oudsten zekere invloed toégekend,De ordoüvan lasten en verkiezingen van de Overige verschillen.
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Literatuur. Een heldere samenvatting van vroegere gegevens over het desawozen op Java en
Madoera bevat bijl. N. van het Kol. Verslag van
1877, ook te vinden in Eindrésumó III bijl. P. Een
later systematisch overzicht, met veel persoonlijke
/opvattingen, gaf Mr. L. W. C. van den Berg, Hot
/ inl. gemeentewezen öp Jav{fenM., Bijdr. v. h. Kon.
lust. T. L. V., 52, 1901, bh j.Rijk aan gegevens
.zijn: Mr. C. Th. van Deventer, Overzicht v. d. ceon.
// toost, enz., 1901, ‘en de verslagen der welvaartconvmissie over „Economie van de desa”, waarvoor men
vergelijke Hasselman’s overzicht (1914, bl. 284) en
Adat ree htbundels II en IV. Een samenvatting geeft
T/>fcBezcmer-; De inl. dorpsgemeenschap op Java,
1916. Over „De toovcrformule der desa-autonomie” handelt C. J. Hasselman in Onze Eeuw,
1911; over de inl. gemeente-ordonnantie Mr. F. D.
E. van Ossenbruggen, De Regeling van het Desabeheer en die van het Credietverband.... (zon
der jaar), R. A. Kern in Ind. Gids 1906 II, en C.
Barre in Kol. Tsclir. 1914; over het beschikkings
recht der desa Mr. 0. van Vollenhoven, Miskennin
gen van het adatrecht, 1909, en Pandecten van het
adatrecht, I, 1914. Uit de talrijke tijdschriftartike
len wordt hier genoemd: K. Wij brands, Geen papier
in de dessa, Ind. Gids 1900 I bl. 584, en A. H. Neys,
De hoofden der Gouvemementsdcssa’s op Java en
Madoera, Kol. Tijdschr. 2, 1913. bl. 1380 en 1560.
DESA POETIHAN. Zie ISLAM III, c.
DESADIENSTEN. Zie HEERENDIENSTEN.
DESA’S (VRIJE). Onder dezen verzamelterm
pleegt men voor Java die desa’s samen te vatten,
welke, aan het gewone inlandsch bestuur onttrokken
zijnde en rechtstreeks onder den vorst (nu: het
binnenlandsch bestuur) staande, weliswaar van alle
of sommige lasten voor het centrale gezag (heerendiensten, belastingen) zijn vrijgesteld, doch daaren
tegen inkomsten hebben op le brengen aan hun
hoofd, wiens ambt (behoudens electie) erfclijk is.
Men onderscheidt ze in: 1°. pcsantrèn-desa’s, 2°.
midjèn-desa’s, 3°. pekoentjèn-desa’s, 4°. kepoetihandesa’s. 1°. De pcsautrèn-desa’s zijn dezulke, waarvan
de gronden door vroegere Javaanseke vorsten ge
schonken werden aan bepaald aangewezen personen
met hun afstammelingen, onder de voorwaard© een
godsdienstschool (pesan trèn) te onderhouden. De be
volking werd vrijgesteld van belastingen en heerendionsten aan den vorst, maar moest deze aan den be
giftigde opbrengen en prestoeren. De naam perdikandesa’s, die men veelal speciaal aan deze pesantrèndorpen, soms echter aan allo vrije desa’s geeft (désa
perdikan, merdika, inerdikan), heeft de beteokenis
„vrije, vrijheerlijke, dorpen”.In Soerabaja en op Madoora heeft men pesantrèn-dofpcn, die geen vrijo
desa’s, doch normale inlandsche gemeenten zijn. 2°.
Bij de midjèn-desa’s had geen schenking van grond
plaats, maar werden aan een bepaalde familie de
vruchten en inkomsten der desa afgestaan. De begif
tigde familie mocht dan uit de desa volk trekken voor
huisdienslcn of gevolg on de belastingen voor zich
behouden. De benaming wordt in verband gebracht
MM :t het Jav. pidji, uitverkiezen, privilegieeren; als
bevoorrecht gelden natuurlijk vooral de begiftigde
en diens nazaten. 3°. Pekoentjèn-desa’s zijn vrijge
steld van belastingen en hecrcndiensten, onder ver
plichting zorg te dragen voor het onderhoud on bowaken van graven van heiligen, vorsten of grooten,
of voor het onderhoud van een moskee. Soms werden
gronden ten behoeve dier graven en moskeeën afge
zonderd en personen aangewezen om die te bewerken
en uit de opbrengst daarvan graf of moskee te onder

houden, tegen vrijdom van heerendiensten en belas
tingen. Schenking van grond aan een bepaald per
soon had niet plaats; het opleggen van dienst lag ten
grondslag aan de schenking. Pckoentjèn is afgeleid
van koentji, sleutel, dat echter ook voordjoerockoontji, sleutelbewaarder of gr af bewaker, wordt ge
bruikt; désa pckoentjèn of koentjèn is dus: grafbewakersdesa. 4°. Kepoetihan-desa’s (ook: désa
poetihan of moetihan) ontleenenhaar uitzonderings
toestand aan bepaalde wong poetihan (witte menschen of vromen, in tegenstelling tot wong abangan,
roode menschen, ongodsdienstigen), en aldaar is
b.v. wajang- en gamelanspel^yerboden, terwijl er
trouw gesembahjangd wordt./Het Ind. Stb. om
schrijft deze vierderlei vrije dosa’s meestal omslach
tig en onnauwkeurig als „de perdikan-dessa’s, als
mede die dessa’s, welke bepaaldelijk belast zijn met
„de bewaking der graven van de vooroudere van
„Vorston, Regenten en andere Inlandsche grooten,
„of van tempels en andere in de oogender bevolking
„gewijde plaatsen” (b.v. Ind. Stb. 1901 n° 88 en
1907 n° 212, art. 16; vgl. Ind. Stb. 1853 n° 77);
Ind. Stb. 1912 n° 605 daarentegen zegt kortweg
„de zoogenaamde vrije desa’s”.
Het getal dier vrije desa’3 op Java en Madoera be rt
draagt, afgezien van de Vorstenlanden, 182.-Hun na- /
men enz. zijn te vinden in Bijbl. 784T’"en 8289://
op West-Java geen, de meeste ir de/ residentiën
Banjoemas, Kedoe (Bagelèn) en Madio.enjdie met
Ke.dlrï: nar den'Java-oorlog in 1830 bij het gouv.
gebied werden ingelijfd), en op Madoera. Terwijl
aan de vrijo desa’s in de overige gouv. landen reeds
bij Ind. Stb. 1819 n° 5, art. 26, vrijstelling van landrento was gewaarborgd (behoudens nader onder
zoek), bleven ook de in 1S30 verkregen desa’s haar
voorrechten houden, waarvan gewoonlijk in een
vergadering aan de betrokken desa mededeeling
word gedaan, terwijl dan tevens verklaard werd, dat
het de wensch van het gouvernement was, dat de
gebruiken van het Javaansche hof zouden worden
gevolgd. Bij resolutie van 24 Mei 1S36 n° 12 werd dit
nader vastgesteld, en bepaald dat bij overlijden van
hoofden of bezitters de betrokken autoriteiten een
voordracht moesten doen, in de eerste plaats uit de
zoons of andere afstammelingen van den overledene
en, bij ontstentenis van dezen, uit do naaste bloed
verwanten of de aanzienlijkste geestelijken. Ook bij
de invoering van het direct bestuur in de verschillen
de doelen van Madoera (1858,18S3, 1885) werden de
rechten der vrije desa’s erkend.
Hoewel do vrije desa’s meestal niet de verkiezin
gen van art. 71, lid 1, Reg. regl. kennen (zie art. 71,
lid 3), zijn zij wel inlandsche gemeenten (anders
Bijbl. 6804, bl. 103 en 105) en geldt wel voor haar
de regel van art. 71, lid 2 (autonomie), alsook de
inlandsche gemeente-ordonnantie van 1906.
De belastingvrijdom, bij Ind. Stb. 1S53 n° 77 (in
getrokken bij Ind. Stb. 1912 n° 605)uitdrukkelijk
aait deze desa’s toegekend voor alle belastingen,
werd nader vermeld voor de landrente (Ind. Stb.
1872 n° 66; 1909 n° 208), de in 1908 afgeschafte
rijtuigbelasting (Ind. Stb. 1904 n° 128), de slachtbelasting (Ind. Stb. 189S n° 349) en do bedrijfsbe
lasting (Ind. Stb. 1907 n° 182); niot voor het
hoofdgeld. Thans echter geldt, buiten de heerendienstordonnanties zelf (b.v. Ind. Stb. 1914 n° 101
en 1915 n° 21), Ind. Stb. 1912 n° 605.
Anderzijds is de regel van 1836 nopens de be
stuurders dezer dorpen overgenomen in hot regle
ment op de verkiezing van desahoofden, en Wel
eerst (Ind. Stb. 1878 n°. 47, art. 13) in dezen vorm,
38
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tot vrije desa’s belioorendo gronden, welke nochtans
dat de hoofden dor vrye desa’s zouden worden be
vanouds om bijzondere redenen vrij zijn van landnoemd en ontslagen door den landvoogd, doch ver
rente. Bijbl. 7760 noemt als zoodanig de zgn. moskeovolgens (Ind.Stb. 1S97 n° 272, thans Ind. Stb. 1907
ambtSvcldën ïn het bezit van moskeeën in hot gewest
n° 212, art. 16, gewijzigd bij Ind. Stb. 1913 n° 712)
Somarang
in deze veel verbeterde lezing, dat de resident hen
DESAVEREENIGING (sokaha désa). Naam, dien
met inachtneming van erfopvolging benoemt, tenzij
men op Bali geeft aan de inlandsche rechtsgemeen
verkiezing gebruikelijk is (vgl. Bijbl. 6804).
schap, welke de kern en het rechtssubject vormt van
Dat de grond der vrije desa’s buiten liet landsdode desa; onder desa alleen verstaat men dan meer
mein zou vallen (Van Deventer, Ovcrz. ccon. toost.,
het uiterlijk waarneembaro dorp, het woningencom1904, bl. 12), schijnt niet wel houdbaar.
plox mot wat daarbij behoort. Niet allo dorpsbewo
De~vbörreohten, aan hoofden cn bevolking der
ners zijn leden dor desaverceniging, en als zoodanig
vrije desa's verleend, gaven aanleiding tot mis
botrokkon bij lusten (dorpsbestuur, dorpswet ge ving,
bruiken, met name tot vrijstellingen, waarvoor
enz.) en lasten (dorpsdionsten, dorpsbelastingen);
geen reden te vinden was. In 1S73 werd daarom
in ouderwetsche en nieuwerwetscho dorpen loopt
een onderzoek ingesteld naar don oorsprong der
dat uiteen. Zie Liefrinck in Tijdschr. v. h. Bat.
vrijstellingen en naarde uitgestrektheid gronds, oor
Gen. 33, 1890. Practisch komt men uit, indien men
spronkelijk vastgesteld; na afloop daarvan werd
desaverceniging opvat als „de desa in haar hoedanig
bij BijbL 4027 en 4028 (voor de „bijzonderheden”
heid van rechtspersoon”.
nog steeds van belang) een register der vrijo desa’s
DESMODIUM. fam. Leguminosae-Papilionalae.
vastgestold, waarin geen nieuwe in- of afschrijvin
Kruiden of halfheesters, waarvan sommige soorten
gen mochten plaats vinden zonder uitdrukkelijke
(D. gyroides D. C. on D. polycarpum D. C.) in den
machtiging der Regeering. Dit register, herzien in
laatsten tijd als grondbedekker in Hevca-tuinen
18S7 (Bijbl. 47 3S), werd laatstelijk vastgesteld in
gebruikt worden.^- v' .'
1912 (Bijbl. 7847, vgl. S2S9). Naar dit register
DESMODIUM TRIQUETRUM D. C. fam. Legumiwordt thans door Ind. Stb. 1912 n° 605 voor
nosae-Papilionalae. Ki genteng, Ki tjangtjoran
belastingvrijdom uitdrukkelijk verwezen. Over gron
(soend.). Een kruidachtige plant, 1—2 M. hoog met
den, die in deze dorpen ten voordeele komen van
paars-roode bloemen. De blaadjes hebben een ge
bepaalde godsdienstige personen, zie APANAGE
vleugelde bladsteel. Ze worden onderden naam van
aan het slot.
Daoen Doedoek in de inlandsche geneeskunde tegen
Zie over de vrije desa’s F. Fokkens in T. v. h. Bat.
haemorrhoiden gebruikt.
Gen. 31, 1886, bl. 477, alsook diens Eindresumé
DETITIRAN. Zie LOEWAK.
betr. verpl. diensten, 1901-2; voorts Hasselman in
DEVENTER (Mr. CONRAD THEODOR VAN).
Tijdschr. Binn. Best. 1, 188S, bl. 72; ook L. W. C.
Geb. te Dordrecht 29 Sopt. 1857,overleden t<' - ( .ra
van den Berg, T. v. h. Bat. Gen. 27, 1SS2, bl. 40,
ven hage 27 Sept. 1915. Hij genoot zijne opleiding
en Bijdr. v. h. Kon. Inst. 52, 1901, bl. 135. In
aan de H. B. S. in zijne geboorteplaats, waarvan zijn
het voormalige gewest Bagelèn schijnt thans
(1916) de opheffing van vrije desa’s te worden
vader directeur was, en werd in 1875 student te
Leiden, waar hij in J879 promoveerde oj ) c<
voorbereid.
Met de vrije desa’s van Java vertoonde gelijkenis
sertatie: „Zijn naar de Grondwet onze k>.l<<niën
deelen des rijks?” In Juni 1880 deed hij ln-i proothet bibeuëh- of wakeuëh-gebied in Atjèh, waarvan de
eigenaardigheid was, dat, wegensde aanwezigheid
ambtenaars examen en vertrok in Sept. d. a. v.
van een of meer algemeen vereerde oelama’s (wet
naar Indië. Hier bleef hij tot 1 Mei 1885 in <i rech
geleerden) die bibeuëh waren (zie hieronder), de hei
terlijke macht, om daarna de advocaten pi d > ijk
lige wet er — gelijk in de kepoetihan-dorpen van
te Semarang te gaan uitoefenen. In 1S97 !:■ erdo
Java —strenger nageleefd werd en verschillende in
hij naar Nederland terug en vestigde de aaiaiaeht
andere dorpen geldende adatinstellingcn er ter zijde
op zich door een in „de Gids” van August u 1899
gesteld werden. Somtijds kreeg zulk gebied erken
gepubliceerd artikel getiteld „Een een • !• J<i . Ju
ning van oelèëbalang of sultan, doch de toestand
dit artikel zette hij de nooden van Indi<- iii< < ii:
vestigde zich ook dikwijls zonder erkenning; voor
de dringende behoefte aan' meer ondei wij. n aan
een centrum van Moh&mmedaansche studie als het
allerlei maatregelen ter vermeerdering van het
dorp Tiró in Pidië b.v. werd het bibeuëh-karakter
oeconomisch weerstandsvermogen van den Javaan,
algemeen toegegeven. Zie Snoock Hurgronje, De
doch ontkende de mogelijkheid van vele dii-r maat
Atjéhere, JT, bl. 128—129, IS5. Populair gebruikt
regelen op grond van gebrek aan geld. Ter voorzie
men wakenëh en bibeuëh vaak dooreen. Na ons
ning in eenige dezer nooden zou men vroeger hebben
ingrijpen in Atjèh zijn deze sporen van het bibeuëhkunnen beschikken over vele millioenen, maar het
zgn van oelama’s al spoedig verdwenen.
moederland had deze aan zich getrokken en er eigen
Naast perdikan-desa’skent het Ind. Stb. voor het
spoorwegen voor aangelegd. Nederland was nu ver
gewest Pekalong&n zgn. perdikan-Ucdcn, die uit
plicht aan zijn eer en aan de toekomst zijner ovorhoofde van bepaalde bemoeienissen vrijstelling ge
zeesche bezittingen, de aldus gemaakte schuld ten
nieten van belastingen en verplichte diensten. Ook
minste in hoofdzaak terug te betalen.
voor hen h thans een uitdrukkelijke erkenning, en
Na dit Gidsartikel schreef mr. v. Deventer nog
wel dooi den resident, gevorderd; zie Ind. Stb. 1912
tal van andere artikelen over Indische financiëele
r.' 605 (nu Ind. Stb. J914 n"'. 101) en BijbL 7847.
en koloniale politiek in verschillende tijdschriften.
In Atjèh en het Gajóland had men voorheen soort
Van de Gids werd hij —in 1901 — lid der redactie.
gelijke bibeuëh- of wakeuch-lieden, die wegens voor
In het voorjaar van 1904 bewerkte hij in opdracht
naamheid of wetgeleerdheid een soort erfelijke im
van den minister van koloniën, bijgestaan door
muniteit hadden erlangd van den oelèëbalang; zie
vijf andere medewerkers, het bekende „Overzicht
S&ouck Hurgronje, De Atjèfcer?, I, bl. 129, 133,11,
van den o economischer! toestand der inlandsche
bl- 85, er. Het Gajöiand, bl. 161, 164, 232, 235,250.
bevolking van Java en Madoera”. Van 1905 tot
Het genoemde ind. Stb. 1912n' 605 handelt mede
1909 was hij lid der 2e Kamer der Staten Generaal
over speciale perdikan-gronden op Java, d. z. niet
voor Amsterdam IX. In 1909 werd zijn mandaat
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niet vernieuwd; doch in 1911 werd hij door de Prov.
Stalen van Friesland naar de le Kamer afgevaar
digd. In 1912 maakte hij een reis naar Indië om
zich van de sinds zijn vertrek in de toestanden
aldaar plaats gehad hebbende wijzigingen door
eigen aanschouwing op de hoogte te stellen. In
1913 werd hij door het kiesdistrict Assen weder
tot lid der 2e Kamer gekozen.
In woord en geschrift is, sedert het hiervoren
vermelde Gidsartikel, mr. v. Deventer de onver
moeide kampioen geweest van de z.g. ethische
koloniale politiek, d. w. z. van een koloniaal be
stuursbeleid met als louter richtsnoer het belang
van land en volk der kolonie, in tegenstelling met
de materialistische exploitatie-pol’tiek, welke in
vroegere tijdperken bij het beheer van koloniën
voorzat. De kern van die ethische politiek van v.
Deventer was de opvoeding en ontvoogding der
Indische maatschappij, in de eerste plaats door
vermenigvuldiging van ondeiwijsgelegenheden van
allerlei aard, voorts door het tcevertrouwen van
allen daarvoor vatbaren arbeid aan InJandsche
handen en hoofden. Daarnaast het treffen van
maatregelen strekkende om den Inlander oeconornisch krachtiger te maken, als verbetering van
de irrigatie ten behoeve van den landbouw, re
geling van het credietwezen, uitbreiding van het
wegennet, bevordering der verplaatsing van een
deel van .Java’s al te talrijke bevolking naar het
menschenarme Sumatra, tegengang van het opium
schuiven, verschaffing aan de Inlanders van vast
heid van recht en van betrouwbare rechtsbedoeling.
Veel van datgene, waarvoor v. Deventer ar
beidde en streed, is reeds in vervulling gegaan en
zeer zeker zal daarvan nog veel verwezenlijking
vinden in de toekomst. Zijne denkbeelden en be
ginselen omtrent de z.g. eereschuld mocht hij niet
door den Xcdcrlandschen wetgever zien ovcrgcnomen. Intusschen leidde hetgeen hij erover schreef
on sprak althans tot iets. Bij een wet van 18 Maart
1905 werd goedgevonden de tot een bedrag van
•10 millioen gulden opgeloopen vlottende schuld
ton laste van Indië voor rekening van het rijk te
nomen, rnot dien verstande dat sommen tot een
zelfde gezamenlijk bedrag van -10 millioen op de
Indische bogrootingen van volgende jaren zouden
worden gebracht tot het nomen van maatregelen
in hot belang van de oeconomischc ontwikkeling
van de kolonie.
DEVENTER (MARINUS LODEWIJK VAN). Ge
boren 10 Maart 1832 te ’s Gravel liage werd hij 1848
als 2e klerk aan het Min. v. Buitenl. Zaken geplaatst,
doorliep de daarop volgende rangen en werd 1872
tot hoofdcommies aangesteld. In 1875 (IS Fobr.)
werd hij benoemd tot Consul-Genoraal der Neder
landen te Rio de Janciro voor Brazilië en de La
Platastaten, later alleen voor Brazilië, uit welko
betrekking hij echter roods 12 Juni 1S79 op zijn
verzoek eervol ontslagen werd. Uit Brazilië te
ruggekeerd vestigde hij zich eerst te ’s Grav., later te
Piinsenhagc hij Breda, on wijdde zich daar vooral
aan dc studie van de geschiedenis van Ned.-Indië.
Op dat gebied bewerkte, hij de laatste doelen (VIII—
X) van liet werk Opkomst van het Ned. gezag over
Java van .1. K. J. De Jonge; — verder eono Geschie
denis dor Nederlanders op Java, 2dln. Haarlem 1886
—'87, en „Het Ned. gezag over Java en Oiulerhoorigheden sedert 1811” ’sGrav., waarvan slechts het
eerste dool is verschonen (1891). Ook bezorgde hij
de Fransche vertaling van het werk van Van Dolden
Laërne, Brazilië en Java. Verslag over de koffie-
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cultuur in Amerika, Azië en Afrika.-Ongeveer ge-/ ,
lijktijdig met de uitgave van „Het Nedcrl. gezag
over Java”, vatte hij het plan op, eene uitvoerige
Encyclopacdic van Ned. Indië samer te stellen; hij
mocht dit plan echter niet uitvocren, daar hij den
22cn Jan. 1892 overleed, nog vóór dat dc voorbe
reidende maatregelen hun beslag hadden gekregen.
Zie: Levensbericht van M. L. Van Deventer door
P. A. Van der Lith in dc Levensberichten van de Mij
v. Lettork. 1895.
DEVENTER Jszn (SALOMON VAN). Ceb. 24
Febr. 1816 te Zwolle. Aanvankelijk voorden zee
dienst aan de Kweekschool voor de Zeevaart in
Amsterdam opgeleid, zag hij zich door zwakke ge
zondheid genoodzaakt, als surnumerair adjunctcommics bij het provinciaal bestuur van Overijscl in
dienst te treden. Bij dc geringe vooruitzichten op be
vordering in die betrekking vertrok hij in’1839 naar
Indië, werd daar aanvankelijk aLs klerk bij de directie
der middelen en domeinen aangesteld, klom achter
eenvolgens tot 3e en 2e commies bij die directie op, en
werd 31 April 1842 benoemd tot redacteur der Ja vasche Courant (welke betrekking hij reeds vroeger tij
delijk had waargenomen), later, 18*14, tot hoofdcom
mies bij het depart. der prod. en civ. magazijnen. In
1849 werd hij benoemd tot secretaris der residentie
Pasoerocan, welke betrekking hij in 1857 met die van
ass.-rcs. van Buitenzorg verwisselde. Twee jaar later
(9 Febr. 1859) werd Van Deventer bevorderd tot inspectetir van financiën, doch reeds IS Oct. van dat
jaar belast met de waarneming der functiën van ros.
van Banjoemas, op 14 Juli 1S60, gevolgd door eene
definitieve benoeming in die betrekking. Tot herstel
van gezondheid vertrok hij 1S62 naar Nederland;
daar werd hem 13 Juli 1863 de taak opgedragen om
de officieele bescheiden, tot de invoering van het
landrente- en cultuurstelsel betrekking hebbende, te
verzamelen en te ordenen; de vrucht daarvan was
het bekende werk: Bijdragen tot de kennis van het
landelijk stelsel op Jrira, in 3 deelen te Zalt-Bommel
verschenen. Tengevolge van het aftreden van den
Minister Fransen v. d. Putte werd de uitgave niet
verder voortgezet. V. Deventer keerde naar Indië te
rug, werd 15 November 1866 resident van Pasoeroean, 20 April 1S6S res. van Soerabaja en 19 Juli 1873
lid in den Raad van Ned.-Indië. In 1S7Ö verkreeg hij
met ingang van 6 April op verzoek eervol ontslag
uit ’s landsdienst, keerde voor korten tijd naar Ne
derland terug, hield van 1S7S tot 1SS1 verblijf te Ba
tavia, maar keerde in 1881 weder naar Nederland te
rug en vestigde zich te Is Gravcnhage. waar hij 3
Maart 1S91 overleed. V. Deventer beoefende mei
voorliefde de dichtkunst: in de lijst zijner geschriften
gevoegd bij zijne Levensschets door Mr. T. H. der
Kinderen (Levensberichten der Mij van Letterkunde
1891, nl. 2S7), worden ook verscheidene novellen en
andere opstellen vermeld, op Indië betrekking heb
bende. Van belang is zijn levensbericht van Mr.
P. Myer in de Levensberichten der genoemde Mij
1SS4.
DEWA. Sanskriet woord, dat met zijne afleidingen
in verscheidene talen van den Indischen archipel is
overgegaan, en eene bovennatuurlijke macht, een
godheid, goddelijk wezen beteckont. Do vrouwelijke
benaming Dewi wordt, behalve voor goddelijke we
zens zooals Dewi Sri, do godin der rijst, op Java ook
gebruikt als betiteling vóór eigennamen van vorstin
nen en vrouwen van hoogen rang in de oudheid. IV
vorm dewata wordt eveneens voor goddelijke wezens
in de Javaanse!)o literatuur gebruikt; met den verbasterden vorm dobata of dibata duidt de Barak xii
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hom eervol ontslag uit den militairen dienst verue góden, voornamelijk de bovengoden aan (Zie BAleend. Hij overleed 17 Juni 1911 te ’s Gravenliage.
TAKS).
DIALIÜM INDUM L. fam. Leguminosae-PapiDewa eindelijk is ook dc titel, waardoor de Ksalionatae. Asem krandji, Krandji (soend.). Hoogo
tria's op Bali onderscheiden worden (ZicBALIËRS).
boom, met duurzaam en sterk hout. Het vruohtmoes
De titel Dewa agoeng kwam aan den vorst van
van de rijpe vruchten heeft een aangenaam-zuren
Kloengkoeng op Bah toe.
smaak en wordt wel gegoten. De weinig in het wild
r DEWAKANG-EILANDEN. Eilanden groep, bevoorkomende bopm -wordt daarom hier en daar
hoorende tot de onderafd. Makasser..Omvat Dewaaangeplant. (A f ?■?
kang Lompa, Dewakang Tjadi, Doangdoangan
DIAMANT Eigenschappen. De diamant
Lompo, Doangdoangan Tjadi, Bangko Bangkoang,
behoort met den robijn tot da kostbaarste edelMarasende, Bangkaoeloeang, Kaloe Kaloekoeang en
steenon, die tot nogtoe bekend zijn. Zijne groote
de groep der Masalima eilanden.
waarde ontleent hij, behalve aan zijne betrekkelijke
DEWALL (ADOLF FRIEDRICH VON). Zoon
zeldzaamheid, aan eene reeks uitstekende physische
van den onder den naam Wall (von do) behandelden
eigenschappen. Zijne buitengewone hardheid -- hij
' taalkundige. Geb. 28 April 1S34 te Cheribon overis de hardste delfstof — zijn sterk lichtbrekingsvcrleden te Batavia, 6 Juli 1909. Hij genoot te Soekadana eene nagenoeg inlandsche opvoeding onder
mogen en zijn groote klourdispersie kenmerken hem
Maleiers, Welk feit over zijn liefhebberijen en stu
bijzonder. De laatste eigenschap is de oorzaak van
diën voor zijn geheele leven beslissend werd. Als
dat eigenaardig kleurenspel, datdc geslepen steenen
bijna geen ander kende en voelde bij de Maleische
toonen. Hij is buitendien meestal doorschijnend en
taal. Zoowel gedurende zijnen diensttijd (van klerk
kleurloos, dikwerf echter ook gekleurd, vooral geel
in 1852 tot secretaris van het Departement van
achtig. Het zeldzaamst en kostbaarst zijn die van
een blauwachtige kleur. Het specifiek gewicht wis
B. O. W. in 1877) als daarna heeft hij zeer veel
selt van 3,5—3,53. Scheikundig beschouwd bestaat
gewerkt op het gebied van vertalingen in hot Maleisch, tekstuitgaven voor liet onderwijs en kritie diamant uit koolstof.
Diamant kristalliseert in het regulaire systeem en
ken. De vertalingen golden reglementen, reisverha
len, en schoolboeken over natuuikunde; de uitga komt in Indië veelal als kristallen voor, die dikwijls
nog al hun scherpe hoeken en kanten bewaard heb
ven waren voornamelijk verhalen en vertellingen,
ben. De eenvoudige octaëder is geen zeldzaamheid,
meestal in Arabisch karakter, voor het meerendeel
naar handschriften van het Batav. Gen. v. K. en
vooral bij de kleinere individuen; de wat grootere
vertoonen in den'regel combinaties met octaëder als
W., geen critische edities, maar in hunne soort
voortreffelijke school-bewerkingen; de kritieken
grondvorm; ook prachtige dodecaeders en hexakiswerden hoofdzakelijk gericht tegen de vakgenooten
octaedcrs worden
ngetroffen. Andere kristallen
van der Tuuk, Klinkert en Gonggrijp. Behalve
zijn min of meer afgerond; ook komen — met name
van het eigenlijke Maleisch, niet zoozeer van de
in Zuid-Borneo — dc z.g. zwarte- of amorfe diaman
Maleische letterkunde, was v. Dewall een gron ten (carbonado) voor, die niet geslepen worden.
dig kenner van het Bataviaasch, en een goed spre
Om glans, zuiverheid en sterke lichtbreking wer
ker van het Soendaasch en het Javaansch.
den de Bomco-diamanton en vooral die uit MartaZie over hem: Weekblad van Indië, VI. (1909/10)
poera zeer hoog geschat en het gevolg daarvan was,
jaargang, bl. 352.
dat vele Kaapsche steenen van mindere waarde
DEWI (MAL.). Zie CAESALPINIA CORIARIA.
daarheen verzonden, en na geslepen te zijn als MartaDEYKERHOFF (CHRISTOFFEL). Gcb. 8 Juni
poera-diamanten uitgevoerd werden. Dc diamant
1840 te ’s Gravenhage, kreeg zijn opleiding aan de
slijperijen ter laatstgenoemde plaats verwerkten dan
Koninklijke Militaire Academie te Breda, jverd 10
ook in hoofdzaak het zuidafrikaansche product en
.
Juni 1861 benoemd tot2den luitenant bij het wapen
het was voor hen een zware slag, toen door den
f- der inf. in O.-I. en vertrok 15 Sept. naar Batavia.
Transvaalsch.cn oorlog dc verzending ophield.
Reeds in Nov. 1862 maakte hij eene expeditie mede
In Zuid-Bornco komen steenen voor met een roodnaar Mandar en in 1863 naar de Toradjalanden. In
of blauwochtigen glans, die bijzonder gewild zijn; de
1873—1874 nam hij als kapitein deel aan de 2de ex
meeste zijn echter, evenals die in West-Borneo, óf
peditie naar Atjeh. In 1881 tot majoor bevorderd,
waterhelder óf geelachtig, welke laatste kleur veel
en in 1885 tot luitenant-kolonel, verkreeg hij in
minder gezocht is.
’ laatstgenoemden rang zijne benoeming tot Milit.
De inlanders geven verschillende namen aan de di
comm, van de W.afd. van Borneo_._..Al3 zoodanig
amanten. Alle ruwe heeten „podi”, dc geslopone „in
verwierf hij de eeresabel, speciaal voor betoonde
tan”, zeldzame flcschgrocnc „intan katja hitam”, dc
dapperheid ter zake van zijn gedrag bij de krijgsver diamantziel, een buitengewoon harde, niet tu slijpen
richtingen tegen de Tebidah-Dajaks. Inmiddels in
soort „boen tat intan”, de octaëder,.intan mendjadi”,
1891 tot kolonel bevorderd, werd hij in J892 Mil.
do zeer gezochte blauwachtige „intan ajer-Iaut”
comm. in Atjeh en Onderh. en belast met dc waarne
(zeewater), do uiterst zeldzame roode „radja intan”
ming der betrekking van Gouverneur van dat ge (koning), dc bruin-gekleurde „intan minjak”.
west, met bepaling dat hij voorschreven functiën
Geologisch voor Icome n. De diamanten ko
.zou uitoefenen onder den titel van Civiel en Mili
men in Indië uitsluitend voor in jongere riviertair Gouverneur van Atjeh en Onderh. In die
afzettingen, waaruit ze door verwasschen op. den
betrekking bleef hij gehandhaafd, toen hij 12 Jan.
doelatig (waschbak) verkregen worden. Over het
1893 bevorderd werd tot generaal-majoor. Omtrent
moedergestcente van het mineraal zijn wel ver
zijne verrichtingen als Gouverneur van Atjeh, zie
moedens gerezen, die cenigcn grond van waar
men onder ATJEH.
schijnlijkheid bezitten, docli het is nog nergens
In 1896, nadat de leiding van zaken op Atjeh, na
gelukt een diamant in het onverplaatste gesteente
den afval van Toekoe Oemar (Toekoe Djohan), aan
te vinden.
den Regeeringsoommissaris, den luit.-generaal Vet
WatZuidoost-Borneo betreft den kt llooze (Jaarb.
ter was opgedragen, vertrok Deykerhoff naar Neder JMijnw. 1893, 317) zich den oorsprong in aders of
land. Bij Kon. Besluit van 11 Mei 1897 n°. 49 werd
gangen in de kristallijnc leien (glimmer-, epidoot-,
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stroalsteon-, glaucofaan-, kwavtsietlei enz., mot sorven gebrachte grint wordt gewonnen, worden zulke
pentijn, gabbro on diabaos), welke leien echter wel putjes in den drogen tijd ook in de rivieren zelve ge
licht metamorfe ju ra- of triasgesteenten zijn; voor
maakt (Riam Kanan); soms, zooals in de Landak-ri
West-Bornco is Wing Easton van oordeel dat do
vier, wordt het grint, dat zich achter de vele stroom
triassische (of iets jongere) olivynhoudendc norieten
versnellingen heeft verzameld, door duikers opgeen diorieten wel het moedergesteente van den dia schcpt en uitgewasschen. Een nauwkeurige beschrij
mant kunnen voorstellen.
ving der diamanthoudende terreinen en van het diaOverigens bestaat een zeer groote overeenkomst in
mantwasschen is to vinden in Jaarb. Mijnw. 1884.1.
de wijze van voorkomen en de begeleidende minera T. blz. 128; — 1893, blz. 326 en 1894. T. blz. 114.
Eigenaardig is het constante voorkomen met den
len tusschen de beide genoemde dïamantterreincn.
diamant van korund-rolstcenen (Batoc tëtïmahan)
Geografisch voorkomen.InIndiëwordt,
met grijze, blauwe of bruine, meest gevlekte kleu
voor zoover bekend, de diamant slechts op heteiland
ren. In West-Bomeo vindt men daarnevens nog een
Bomeo aangetroffen en wel in enkele gedeelten der
groot aantal hetzij eigenaardig gekleurde, hetzij ei
Wester-afdêeling (Landak-rivier, Sekajam rivier) en
genaardig gevormde steentjes, die men daar „lein het uiterste Zuidoosten van het eiland (de afdecling
Martapoera en een paar der naar het Oosten aan
boer” noemt en als zekere aanwijzingen op het voor
grenzende landschappen der Tanah Boemboe-lankomen van diamant beschouwt.
den: Koesan, Batoc Lit-jin). Uit Britsch Noord Verder zijn als begeleidende mineralen, ofschoon
Bomeo noch uit Serawak schijnen diamanten bekend
zij niet altijd en immer in zeer kleine hoeveelheid
te zijn.
worden aangetroffen, te noemen: brookiet (de „amAls centrum der Zuid-Bomeo’sche diamantindus perantatak” van Zuid-Bomco), epidoot, toermalijn,
trie kan Martapoera worden beschouwd, waar sedert
distheen, granaat, spinel, hyacint, topaas, robijn,
geruimen tijd twee groote inlandsche diamantslijpe
gedegen goud en eenige andere. Speciaal in Zuidrijen bestaan. De rijkste graverijen liggen rondom
Borneo komen ook platina-blaadjes vrij algemeen
Tjempaka (9 KM. bezuiden Martapoc-ra), tusschen
doch in gering quantum voor en als zeldzaamheid
de Banjoe Irang rivier en de Riam Kanan. Langs
kristalletjes van lauriet (Ru. S. Os). Verder blijft op
laatstgenoemde rivier komen meer of minder uitge den waschbak steeds achter een fijn mengsel van
strekte diamantgronden voor tot aan de Tabatanverschillcndo donkere mineralen: magneetijzer,
chroomijzer, titaanijzer c. d. (tai poeja of -pojo).
rivier (boven Tiwingin), die op het Meratoes-gebergte ontspringt; ook in de hoofdvallei der Riam
Geschiedenis en statistiek. Naar het
Kiwa zijn ze tot ver bovenstrooms van Pcngaron
schijnt zijn de diamanten van Bomeo reeds eeuwenaanwezig, echter niet in de zijtakken. Deze feiten, in
geleden bekend geweest en werden zij ook van daar
verband met het voorkomen van diamant juist aan
uitgevoerd; — de weinige cijfers, die veel later ver
de tegenoverliggende zijde van genoemd gebergte in
kregen werden, zijn echter vermoedelijk zeer over
Pegatan-Koesan en Batoe Litjin, doch ook nergens
dreven;—o.a. wordt beweerd dat in 1738 voor 8—12
elders, maakt Int wel zeer waarschijnlijk dat in dit
millioen gulden zou zijn uitgevoerd. Het eenige wat
gebergte do gesteenten voorkomen, die door vergrui zeker is, is dat de opbrengst in hetmiddender vorige
zing en wegspoeling hot diamantgrint hebben ge
eeuw in Zuid-Borneo stellig niet boven ƒ 100.000 per
leverd.
jaar was. Werkelijk betrouwbare cijfers konden ook
Wat West-Bornco aangaat, de beide eenigc rivie later, toen de Gouvls mijn-ingenieurs zich in- of bij
ren in welker hoofdvalleien diamanten zijn aange*
de diamanttorreinen bevonden, niet worden verkre
troffen, de Landak rivier en de Sekajam rivier, loogen. Volgens de door van Schelle en Wing Easton
pen in hun bovenloop op korten afstand van het
gepubliceerde en andere uit de Koloniale Verslagen
1400 M. hooge Bentoeang- of Merdai-massief, waarin
geputte gegevens zou de gemiddelde jaarlijksche
behalve gewone sedimenten olivynhoudendc noricuitvoor van uit Landak hebben bedragen: van
ten en diorieten in vrij groote uitgestrektheid optre
1870—79.... 5591 karaat, van 1SS0—85.... 2836
den. De diamanten komen uitsluitend voor in de ge
karaat, van 1886—92.... 1524 karaat, van 1S93—
deelten der rivieren, welke benedenstrooms van ge
99.... 2000 karaat, van 1900—06.... 700 karaat,
noemd massief zijn gelegen, terwijl zij ook niet voor
waaruit dus in elk geval een geleidelijke, doch vrij
komen in eenigc zijrivier, behoudens in zulke, die op
sterke afname volgt.
den Bentoeang ontspringen. Ook hier dus is het wel
Voor Zuid-Borneo zijn zulke cijfers niet bekend;
duidelijk, waar de oorsprong van het mineraal te
men kan echter de productiviteit der diamantterreizoeken is. Langs do Landak rivier vindt men do dia nen eenigszins afmeten naar de jaarlijksche op
manten tusschen Poelau en Ngabang; — uit do Scbrengst der licenties voor liet graven door het be
kajum vallei zijn zij tot nog toe alleon bekend in do
stuur uitgegeven, welke opbrengst van /25 a 30.000
buurt van den Bentoeang, doch werden zij vroeger
in 1863—67 opklom tot een maximum van ƒ 74.000
in gering aantal ook gevonden bij Semarangkai, aan
in 1873, om dan to dalen tot / 47.000 in 1S77. De
den rechteroever der Kapoeas rivier, beneden de
verhooging der maandelijksclic licentie van / l1/» op
uitmonding der Sekajam. — De inlandsche slijperij
/ 3 in 1875 had ten gevolge dat de graverijen verlie
en bevinden zich tor hoofdplaats Pontianak, doch
pen, zoodat in 1SS0 de opbrengst slechts /705 be
zijn niet zoo belangrijk als die van Martapoera.
droeg. Een verderen slechten invloed op de inlandDo diamant ter reinen. Deze behooren tot
schc ontginning had de verleening, in 1SS1, van de
do kwartairo sedimenten (diluvium en alluvium)en
diamantconcessie Goenoeng Lawak, die juist de rijk
komen in samenstelling veel overeen met de bekende
ste terreinen bij Tjempaka omvatte. Een vorlaging
van do licentie tot ƒ 1 por maand had weinig succes
goudafzettingen; alleen schij non de diamanten
hoofdzakelijk in echte grintlagen to zijn beval, die
en eerst toen do concessie in 1904 ingetrokken was
slechts zelden een grootorc dikte bereiken dan 2 a
zonder dat veel werkzaamheden waren verricht,
21/2 M., doch meestal veel dunner zijn.
werd de lust om naar diamanten te zoeken weer aan.Behalve uit do terzijde der rivieren gelegen gron
gewakkerd, zoodat in dat jaar bijna 7000 en in de
den, waar het mineraal door middel van gegraven
volgende jaren ruim 10.000 Ucenties werden uitge
putjes en venvossching van het daaruit naar bo geven.
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Zeer grooto steenen schijnen in Bomeo betrekkelijk weinig gevonden te zijn. De Danau Radja, in het
. bezit van don Sultan van Matan, ter grootte van 367
karaat, kan na het deskundig onderzook (Jaarb.
Mijnw. 1873.1.197) naar het rijk der fabelen worden
verwezen; het bleek een gewone bergkristal te zijn.
Geloofwaardiger is een bericht van een diamant van
77 karaat, die omstreeks 1850 bij den G. Lawak zou
zijn gevonden; verder zijn enkele steenen van 10—25
karaat bekend geworden, de meeste zijn echter, ten
minste in den laatsten tijd, van veel geringer gewicht.
Door Verbeek, Hooze en Wing Easton worden for
mules opgegeven voor de waardebepaling van den
diamant, doch deze gelden slechts voor beperkte
streken en tusschen betrekkelijk enge grenzen.
Literatuur. De voornaamste geschriften over de
diamanten op Bomeo zijn reeds boven aangegeven.
Verder zijn nog te noemer: H. von Gaffron, Beschrij
ving van den grooten diamant te Mattan op Borneo
(Nat. Tijdschr. VI. 1854, 165); J. J. Peeters, Eenige
mcdedeelingen omtrent de diamantgraverijen en de
diamantnijverheid in de landschappen Landak en
Sanggau, IVesterafd. v. Bomeo (Tijdschr. v. Nijv en
Landb. VII. 1861,402); Th. Posewïtz, Das Diamantvorkommen in Borneo (Jahrb. d. kön. ung. geol. Anstalt, VII. 1885, 183); Gascuel, Les gisements diamantifèrcs de la région sud-est de Bomeo. (Ann. d.
Mines, Mémoires, XX. 1901, 5); J. C. J. Smits, Dianiantputten van Wauwaan, aan den rechteroever
der Koesanrivier (Nat. Tijdschr. VIII, 1855, 340);
L. Römcr, Verslag van een geologisch onderzoek
van het zuidoostelijk gedeelte van Bomeo. (Verh.
Bat. Gen. XVII, 1839, blz. 112—110).
April 1915.
Cs/n
7 N. W. E.
DIAMANTPUNT. Oostelijke punt van de N.-kust
van Atjèh, gelegen op 5° 16' 32” N. B. en 97° 30' 49"
O. L. Sinds 1905 staat er een, op schroefpalcn ge
bouwd, 27 M. hoog kustlicht.
DIANELLA ENSIFOLIA D. C. fam. Liliaceae.
Tegari (mal.). Djamaka (soend.), Krang goenoeng
.(jav.). Kruid met lange smalle bladeren en blauwe
bloemen, in het gebergte voorkomend. De wortels
worden om hun aromatische reuk in welriekende
smeersels gebezigd. Als afkooksel zijn ze een inlandsch geneesmiddel, terwijl ze fijngemaakt met
een weinig water als rattengif dienst doen. Vermoe
delijk worden ook andere soorten van Dianella op
een dergelijke wijze gebruikt.
DIARD (Dr. MED. PIERRE). Geb. 19 Maart 1795
te Cnateau la Brosse (Indre et Loire), overleden te
Batavia 19 Fcbr. 1863. Diende in onderscheidene
functiën de Indische Regeering: als Inspecteur der
Cultures (1825-1827),, als Inspecteur der zijde cul
tuur (1833-1841), als ambtenaar ter beschikking
van den Directeur der Cultures, in commissiereizen naar Banka (1825), naar Borneo (1826), naar
Mauritius en Bourbon (1858) en naar Ceylon (1858).
Was gex-uimen tijd een der verdienstelijkste leden
der Natuurkundige Commissie (zie aldaar). Deed
veel voor het natuurwetenschappelijk onderzoek
der kolonie, vooral als ijverig verzamelaar van
exemplaren der fauna van Ned. Indië. Door hem
bijeengebrachte collecties van zoogdieren en vogeLs
o.a. van West-Borneo (1826), dc Bawean-eilanden
(1841) en West Java (1862-1863) zijn in ’s Rijks
Museum van natuui-lijkc historie te Leiden aanwezig.
Behalve een aantal rapporten over zeer velschil
lende zaken is er echter niet veel van Diard in drak
verschenen.
Zie H. J. Veth. Overzicht van wat gedaan is voor
dc kennis der fauna van N. I. / r
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DICHROSTACHYS CINEREA W. & Arn. fam. Leguminosae-Mimosae. Epoeng (jav.) Poeng (jav.,
SOEND.), Lage boom of heester van Tropisch Azië en
den Maleischen Archipel, op Java vooral in West- on
Midden-Java, en daar plaatselijk zeer algemeen. Het
buitengewoon harde hout, dat echter alleen in kleine
afmetingen te krijgen is, is zeer gezocht voor pen
nen, kamraderen enz. Een waterig aftreksel van
de sterk gekronkelde peulen is als een jnlandsch ge
neesmiddel tegen wormen in gebruik.
DIEMEN (ANTHONY VAN). Geboden te Culemborg 1593, uit liet huwelijk van B. Van Diemcn, bur
gemeester dier plaats, en E. Hoevenaar. In 10.10 was
A. Van Diemen koopman te Amsterdam, zonder
echter succes in zijne zaken te hebben, daar wij in
een brief van IiH. XVII van 10 April 1618 lezen, dat
hij na gefailleerd te hebben, onder valschen naam
als soldaat naar Indië vertrok. In 1619 trad hij daar
in ’s Compagnie’s dienst, eerst als klerk; in 1623 werd
hij tot opperkoopman aangesteld, en was reeds in
April 1626 Raad van Indië, terwijl hij waarschijnlijk
in 1629 als Directeur-Generaal van den handel op
trad. In 1630 of 1631 vertrok hij als commandeur
concr retourvloot naar Nederland en keerde in 1633
naar Indië terug. Daar werd hij weder in zijne vorige
betrekking hersteld; in hetzelfde jaar was hij door
HH'. XVII als vervanger van den Gouv.-Gen. Brou
wer aangewezen. In 1636 trad hij als landvoogd op,
welke betrekking hij vervulde tot hij 19 April 16-15
te Batavia ovorleed. Zijn naam is vooral verbonden
aan de demping van den opstand in de Molukken,
waartoe hij zich tweemalen derwaarts begaf, en aan
de invoering van het bekende wetboek „de Bataviasche Statuten”. Tijdens zijn bestuur werd Malaka op
dc Portugeezen veroverd, met die natie krijg gevoerd
op Ceylon, dooreen wapenstilstand in 1644 besloten,
en de handel op Japan voor alle andere volken be
halve Nederland gesloten, terwijl een groot deel van
Australië (o. a. Van Diemensland) werd ontdekt.
Een Latijnsche school werd door hem te Batavia
opgcricht en een tweetal kerken, waaronder de Hollandsche of kruiskerk, te dier plaatse door hem ge
sticht.
Zio over hem de geschriften, aangehaald bij Van
Rhcdo Van der Kloot, De Gouv.-Gen., waarbij nog te
raadplegen J. A. Van der Chijs, T. v. h. Bat. Gen.
XXX (18S5) bl. 596.
DIËNG. Behoorende tot het zoogen. Prahoe-ma sief (Öj>~dë grens der residenties Pökalongan, .Sé
marang, Këdoe en Banjocmas) ligt in Ködoe een
kleine, naar NNW-ZZO langgestrekte, cenigszins
peervormige vlakte, in haar grootste lengte 2500 M.
bij een grootste breedte (in het N. bij de pasanggrahan) van ruim 800 M. op 2060 M. boven zee, be
kend door de daar aanwezige hindoetempels (zie hier
achter) en die naar de zich er op bevindende desa’s
den naam Diëng-plateau heeft verkregen. De vlakte
is thans in het midden en zuiden vrij sterk moerassig,
bevat ongeveer in het midden een meertje: Telaga
BalÖkambang, terwijl dicht bij den zuidrand nog
twee meren gelegen zijn: Tel. Töroes en Tel. Loemoet ; wellicht zijn dit de restanten van een vroeger
veel grooter meer, dat door vulkanische uitwerpse
len voor een groot deel is opgevuld. Zij watert on
voldoende door de Kali Toelis naar de Scrajoc-rivier af; reeds in den Hindoetijd werd een draineeringskanaal gegraven naar de ten N. stroomende
Kali Dolok. Het plateautje is boomloos en alleen
met gras bedekt; liet is meermalen aangeprezen als
geschikt herstellingsoord in den goeden moesson,
als wanneer de thermometer er zelden hoogerdan
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65° F. stijgt en cr een droge versterkende koude
hcerscht, terwijl het ’s avonds en ’s morgens vroeg
geen zeldzaamheid is dat do temperatuur tot 35° h
40° daalt; na sommige zeer koude nachten kan het
zelfs vriezen, In hot natte jaargetijde is het cr ech
ter onaangenaam guur en mistig, met veel regen.
Men kan van twee zijden op den Diëng komen:
1° van Band jam ëgara over Karangkobar en Batoer (36 K.M.) en 2°, de meest gebruikelijke weg,
van Wonosobo naar Garoeng (per as, 8l/i K.M.) en
van daar te paard (14V2 K.M.); dit laatste traject
wórdt thans tot Kedjadjar (7 K.M.) voor auto’s
berijdbaar gemaakt.
Bekend is de Diëng-hond met zijn langharige
wollen vacht en fraaien pluimstaart.
Het plateau (foto bij Verbeek, Java, 383) trekt
des zomers veel bezoekers door de interessante vulkanisehe verschijnselen in den omtrek. Geologisch
wordt het beschouwd tc zijn het overblijfsel van
een oorspronkelijk veel groot ere caldeira (kraterbodem), waarvan een deel der vroegere somma (om
walling) wellicht nog terug te vinden is in den
bergrug, die in ZO-richting van den Prahoe-top
(2565 M.) over de Patakbanteng (2578 M.) loopt en
waartoe misschien tevens de Gadjamoengkoer
(2102 M.) of de Pengamoen amoen (2173 M.) in het
NW. behoord heeft. De talrijke later gevormde
eruptiepunten hebben echter den vroegeren toe
stand dermate gewijzigd, dat met zekerheid daarom
trent weinig meer tc zeggen is. De eertijds als deolen van dien rand beschouwde bergen Nogosari (2154
M.)en Bisino (2365 M.) lijken volgens de nieuwste
topogr. kaarten meer op afzonderlijke erupticcentra met naar het O. open kraterranden, ofschoon dit
slechts op het terrein zou zijn uit te maken.
In uitgebreider zin wordt onder Diëng-plateau
verstaan de gehcele streek, begrepen tusschen alle
reeds genoemde bergen en den Sërodja in het zui
den en in die oude (vermoedelijke) caldeira en waar
schijnlijk ook op en vlak bij de somma ervan heeft
een zeer sterke vulkanische werkzaamheid plaats
gehad, die nog niet geheel tot rust is gekomen; in
hot NW. rekent men lot de bezienswaardigheden
van den Diëng zelfs nog enkele punten, die zeer
zeker reeds tot den Boetak behooren. De Scrajoerivier, op den Pralioe ontspringend, omspoëlt in een
wijden naar W. geopenden boog dit geheelc terrein.
Het plateau in engeren zin wordt aan de NO en
O-zijdcn begrensd door eenige met den Praoc-top
samenhangende ruggen, aan de ZO-zijde door den
bijna gesloten lagen ringwal Igir Binam (hoogste
punt 2134 M.), waarbinnen 2 meren zijn gelegen:
Tel. Warna en 'Tel. Pengilon; aan den N-oever van
hot eerste is nog een solfataro. Zuidelijk verheft
zich een krans van bergen: G. Kcndil (2326 M.)
vroeger met een solfataro, Igir Djeroek (2188 M.),
G. Sidede (2231 M.), waarachter de bekende dubbelkrater van den Pakoewodjo (2305 M., zie foto bij
Verbeek, Java, 388) ligt, die zuidwaarts door den
Prarabanan (2331 M.) en den Koenir (2263 M.) met
het uitgostreklc massief van den Serodja (2275 M.)
is verbonden; aan don laatston is nog een deel van
den naar O. open rand te herkennen en ook van den
vroegeren kraterbodem; dicht bij den zuidelijken
voet van don berg ligt op 1195 M. hoogte het fraaie
kralenneer Mendjer (ong. 800 M. middellijn, doch
eenigszins vierkant van vorm), omgeven door een
uitstekend bewaard gebleven rand, die in het N. het
hoogst is (270 M.), naar het Z. aan beide zijden
geleidelijk daalt en ten slotte slechts weinig boven
den waterspiegel uitsteekt.
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In een door do vier laatstgenoemde bergen in het
westen omsloten terreinplooi ligt het 500 M. lange
(OZO-WNW) en half zoo breede Tel. Tjëbong, bij
de om haar hoogc ligging (2078 M.) en om do aldaar
uit de zaden van do gondopoero gefabriceerde haarolio bekende desa Sëmboengan. Het meer zelf doet
volgens de kaart niet denken aan een kratermecr,
doch is vermoedolijk ontstaan door natuurlijke af
damming.
Zuidwest en west van do Diëng-vlakte vindt men
de groole dubbelcaldeira van den Pangonan (het
hoogste punt ligt 2308 M. op het NO-uiteinde van
den verbindingswal); beide somma’s zijn goed be
waard gebleven. _ De noordwestelijke, 1000 M. in
doorsnede, is bijna volkomen cirkelrond en omvat
het langwerpige Tel. Merdödo (foto bij Verbeek, Ja
va, 386), dat naar het ZW in de Kali Toelis afvloeit;
de zuidwestelijke is wat onregelmatiger en kleiner
(ong. 750 M.diam) en sluit een moerassige vlakte in,
die Tegal Pangonan wordt genoemd. Tusschen deze
caldeira en de zuidelijk stroomende Kali Toelis
vindt men twee solfatarenvelden: in het ZO. de Kawah Si Kidang en in het ZW. de Kawah Si Banteng
(het water, met modder vermengd, bezit bijna
kookhitte). Ten KW. ligt de fraaie elliptische (650
X 800 M.) ringwal van den Pagërkandang, waar
van het hoogste punt in het noorden (2241 M.) deel
uitmaakt van de residentiegrens. In de met gras
begroeide caldeira, waarin door Verbeek sólfataren
werden aan getroffen, die thans schijnen verdwenen
te zijn, ligt de desa van denzelfden naam (foto bij
Verbeek, Java, 385); de vlakte watert naar het
westen af; aldaar bevindt zich een andere vlakte
in het Z. en ZO. omgeven door een onduidelijken
ringwal, die een moerassig sólfataren veld omvat
(warme modderbronnen) de Kawah Si Lëri; het
water vloeit naar de Kali Dolok. Dit laatste is ook
het geval met de Telaga Sëwini, ten Z. van de
Lëri gelegen en waarvan de positie niet op de kaart
is uit te maken; hot is echter geen sólfataren veld.
Buiten den eigonlijken Diëng, aan den Boetak,
vindt men, vlak bij de residentiegrens, een fraaien
cirkelvormigen ringwal met 625 M.dia., waarbinnen
een grootcndeels moerassige vlakte met het meer
Dringoe, eveneens cirkelrond, doch slechts 175 M.
in middellijn. Dicht ten ZO. van den wal, aan de
Ajer Poetih, ligt een aantal sólfataren, die als Ka
wah Tjondrodimocka bekend zijn en iets zuidelij
ker een zeer klein steilwandig kratertje, de Soemoer
(put) Djolotoendo, vlak west van de desa Pëkasiran. Oostelijk hiervan bevindt zich het Doodcndal,
ook wel Pakaraman of Goewa Djirnnt genoemd (zie
aldaar).
De eerste vrij volledige beschrijving van den
Diëng word gegeven door Junghuhn (Java, Nederl.
uitg. 2o druk, 247 c.v.), later aangevuld en ver
beterd door Verbeek (Java, 385). De kaart van Jung
huhn was de eerste en gold langen tijd voor de besto, doch pas do in deze eeuw verschenen nieuwe
top. kaarten 1:25000 maken het mogclijk een goed
overzicht van het geheel te verkrijgen.
N. W. E.
Het Diëng-plateau en zijn naaste ongeving zijn
in den Hindoe-tijd bijna geheel bezet geweest met
tempels on andere gebouwen; de eorste van steen,
de laatstgenoemde waarschijnlijk van hout op een
steenen onderbouw. De geheele nederzetting, wel
licht een soort tempelstad, in elk geval een verzame
ling Ciwaïtischo heiligdommen mot woningen voor
priesters on verder personeel, behoort tot do oudste
vestigingen der Hindoe’s op Java; van de inscrip-
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DIËNG—DIEPZEEFAUNA.

ties, welke zich thans in hot Museum. _te_ Batavia
bevinden, is er één gedateerd in i^aka 731, welke
tijd ook met het karakter der bouwwerken over
eenkomt; het op een rots aangetroffen jaartal 1132
is' niet uit den tijd der nederzetting. Blijkens de in
scripties is de oude naam: Dikyang.
Slechts een achttal tempeltjes staat op het oogenblik nog overeind; daarvan liggen vijf bijeen in het
midden van de vlakte, de (moderne) namen dragend
van Tjandi Ardjoena met een bijtempeltje. ïjandiSeVaf, Tjandi .Srikandi, Tjandi Poentadewa en
Tjandi Sëmbadra, één aan den voet van den Prahoe,
Tjandi Dwarawati, één aan de andere zijde van liet
plateau aan den voet van den Pangonan, Tjandi
Gatotkatja, en ten slotte één aan liet Zuidelijk uit
einde van het plateau, Tjandi Bima of Wërkodara.
De tempeltjes hebben in het algeméén een vierkant
grondplan met uitsprong voor den ingang er. som
tijds ook voor de nissen aan achter- en zijkanten;
het dak is in verdiepingen opgetrokken. Tjandi
Srikandi valt op door op de buitenzijde aange
brachte reliefs van Qiwa, Brahma en Wisjnoe,
Tjandi Bima door het eigenaardige dak, met hoof
den in de nissen.
Behalve deze tempels treft men een tunnel met
luchtgaten aan, klaarblijkelijk voor de afwatering
bestemd, en aan de Oost-zijde van het plateau een
bekleedingsmuur tegen een terras, verder funda
menten van talrijke andere tempels en gebouwen,
woonhuizen, kloosters en dergelijke. Zoowel van het.
Noorden (uit de residentie Pekalongan) als van
het Zuiden (uit de richting Wonosobo) voerden
steenen-trappen naar het plateau, waarvan hier en
daar nog sporen gevonden worden; op rotsen bij
het meer Tëlaga_t3^ama ziet men een tweetal rots
inscripties, nl. het bovengenoemde jaartal en één
in Weriggi-schrift, welke laatste schriftsoort op de
vroegste periode der Midden-Javaanscbe geschie
denis wijst, hoewel de inscriptie zelf niet meer
leesbaar is.
Een groot aantal beelden en andere voorwerpen
is op het Diëng-plateau aangetroffen, waarvan een
deel bij de pasanggraban staat opgesteld, oen ander
deel is overgebracht naar het Museum te Batavia.
De eerste opname van den Diëng had in 1814
door Comelius (zie op dezen naam) plaats; in 1864
werden opgravingen aangevangen, die mettusschenpoozen tot 1878 werden voortgezet, in 1912 opniew
door den oudheidkundigen Dienst werden opgevat
en thans nog voortduren. Een volledige opgave van
de literatuur omtrent het Diëng-plateau is te vinden
in Rapp. Oudheidk. Dienst 1914 p. 336—344.
DIENSTEN. Zie BLANDONGDIENSTEN, CUL
TUUR-DIENSTEN, DESADIENSTE N, HEERENDIENSTEN, PA NTJENDIEN STE N.
DIEPZEEFAUNA. Het gebied der zee wordt in
2 deelen verdeeld: een oppervlakkig gebied, dat zich
uitstrekt tot een diepte van 400 M. en een abyssaal
of diepzeegebied, bewoond door de diepzeefauna,
dat op een diepte van 400 M. aanvangt en zich uit
strekt tot den bodem der zee en dus het grootste
deel der oceanen, wier gemiddelde diepte 4000 M.
bedraagt, omvat. Onze kennis der diepzeefauna in
den N. I. Archipel is grootendeels de vrucht van de
onderzoekingen der Siboga-expeditie 1899/1900 (zie
aldaar).Terwijl men in het Westelijk deel van den Ar
chipel slechts ondiep water aantreft en Sumatra, Bor.ftfcO-gn Java slechts door ondiep water van elkaar
gescheiden worden, zijn in het Oostelijk deel ervan
groote diepten waargenomen. Zoo zijn de CelebesZee en de Banda-Zee zeer diepe bekkens; in eerst-

genoemde is een diepte van 5024, in do laatstge
noemde zijn diepten van 5267 en 6505 M. waarge
nomen.
Het diepzeegebied is in de eerste plaats geken
merkt door duisternis, daar nog slechts sporen van
zonlicht tot 400 M. diepte doordringen. De golf
beweging is tot de oppervlakkige lagen beperkt en
zelfs do zeestroomingen zijn op groot ere diepte
nauwelijks merkbaar. Belangrijk is, dat de tempe
ratuur van het zeewater bij toenemende diepte
voortdurend afneemt, totdat van 2000 M. diepte af
een constante temperatuur van 2°,5 a 3° C. heerscht.
Een uitzondering hierop maakt b.v. de Soeloe-Zee,
Noordelijk van Bomeo, waar onderzeesche riffen
den toevoer van koud bodemwater verhinderen en
waar derhalve bij een oppervlakte-temperatuur
van 28° C. in diepten van 730—4660 M. een con
stante temperatuur van + 10°3 C. heerscht.
De bodem der diepzee is met verschillende be
zinksels bedekt, die van plantaardigen, dierlijken
of mineralen aard zijn.
Daar in de diepzee duisternis heerscht, ontbreken
assimileercnde planten volkomen. In oppervlakkige
lagen leven de planktonische organismen (zie
PLANKTON), sterven af en zinken langzaam in de
diepte, daardoor eensdeels voedsel aan een aantal
diepzeedieren verschaffend, terwijl anderzijds hun
skeletten bezinksels op den bodem der zee vormen.
Andere diepzeedieren (b.v. vïsschen, inktvisschen)
zijn roofdieren.
De tot de diepzeefauna behoorende organismen
worden in 2 categoriën verdeeld, al naar gelang zij
aan den bodem gebonden zijn (vastzittende, krui
pende en zwemmende bodemdieren) of niet. Eerstgenoemden vormen het abyssale benthos (zie BENTHOS), terwijl de diepzee vormen, die van den bo
dem onafhankelijk zijn, als bathypelagische vormen
worden samengevat.
Bijna alle diergroepen tellen vertegenwoordigers
in de diepzee. Het abyssale benthos bestaat vooral
uit: Hexactinelliden (diepzeesponzen), Anthozoen
(koralen), stckclhuidigen, krabben en vïsschen, ter
wijl als bathypelagische vormen vooral te noemen
zijn: Radiolariën, Kwallen,Siphonophoren, garnaal
achtige vormen, talrijke inktvisschen en vissollen.
De eigenaardigheden van het diepzeegebied doen
op zeer verschillende manier hun invloed op de
daar levende dierenwereld gelden. De hooge wa
terdruk in groote diepten heeft geen invloed, daar
ook in het inwendige van diepzeedieren diezelfde
hooge druk voorkomt, zich uitend, wanneer diep
zeedieren snel aan de oppervlakte worden gebracht.
De kalkarmoede van hot diepe water hoeft een
zwakke ontwikkeling der kalkskeletten van dicpzecvormen ten gevolge. Het ontbreken van licht hoeft
bij vele, vooral pelagischo diepzee vorm en, lichtge
vende organen zich doen ontwikkelen,zooals bij inkt
visschen, en vissollen, welke organen eensdeels als
lokmiddelen dienst doen, anderzijds mogelijkerwijze
individuen, die tot één soort behooren, elkaar doen
herkennen. De oogen der diepzeevisschcn zijn dik
wijls sterk vergroot, blijkbaar om het weinige licht,
dat in de eigenlijke diepzee van licht gevende or
ganen uitechijnl, op te vangen, wanneer ten minste
de oogen dezer dieren niet voor andere stralen ge
voelig zijn. Mogelijk heeft in sommige gevallen de
differentieëring der oogen in het schemeringsgebied boven 400 M. plaats gehad. Het meest
bekend zijn de eigenaardige telescoopoogen van
diepzeevissollen en inktvisschen, die naar boven
of naar voren gericht zijn en een sterk verlengde ge-
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zichtsas hebben; deze oogen bezitten een grooto lens
met groote brandpuntsafstand on zijn dus bijzon
der lichtsterk. Anderzijds heeft do duisternis der
diepzee bij sommige visschcn, kreeften en krabben
blindheid ten gevolge gehad. Bij blinde diepzeevisschen ligt het rudimentaire oog als een klein li
chaampje onder de huid. In andere gevallen gaat
de reductie niet zoo ver en ontbreekt b.v. alleen
het pigment (sommige diepzeekrabben).
De kleuren der diepzeedieren zijn zeer uiteen loopend. Vele krabben en kreeften zijn rood, vele
diepzeevisschen zwart, terwijl andere vormen bleek
of kleurloos zijn.
Diepzeevormen hebben veelal een zeer wijde
horizontale verspreiding. Terwijl b.v. vele geslach
ten van littorale krabben op het indo-pacifisch ge
bied beperkt zijn, geldt dit niet voor diepzeekrab
ben, waarvan sommige soorten, hoewel in onder
soorten gesplitst, alle 3 oceanen bewonen. De kos
mopolitische verspreiding van vele diepzeevormen
is begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat dit1 gebied
een samenhangend gelijkmatig geheel vormt.
Pelagischc diepzeevormen kunnen dikwijls op zeer
uiteenloopcnde diepten worden aangetroffen, daar
de dieren in vertikale richting dikwijls groote af
standen kunnen afleggen.
Terwijl men vroeger verwachtte, dat de diepzee
vormen tot de oudste vormen der fauna behoorden,
is gebleken, dat vele hunner niet met palaeozoische,
maar met mesozoische vormen overeenstemmen,
terwijl anderzijds vele palaeozoische vormen nu nog
in ondiep water leven. Men neemt aan, dat een ge
deelte der tegenwoordige diepzeefauna (sommige
kiezelsponsen, koralen, zccëgels, zeelelies, kreeften
en krabben) in het mesozoische tijdperk uit hot
lit torale gebied in de diepte verhuisde en daar veelal
wijzigingen onderging, zich aanpaste aan de om
geving. Ook de bathypelagischc vormen zijn wel
voor het meerendeel uit oppervlakkig pelagischc
vormen ontstaan.
DIERENGEVECHTEN. Onder de volksvermaken
in den Jndischen archipel nemen de dierengevechten
een eerste plaats in.
De t ij g e rgcvechten komen speciaal op Java
voor en belmoren tot de echt:Javaansche feesten.
In de Vorstenlanden en ook bij vele regenten in de
Gouvernomentslanden wordt de bevolking er tijdens
de garebogs vrij geregeld op onthaald. Op de aloenaloen vóór den kraton of vóór den dalem van den
regent worden in eene omheinde ruimte een tijger
en een buffel losgelaten en door allerlei middelen
tegen elkander opgehitst en tot een strijd gedwon
gen, waarin de buffel gewoonlijk overwinnaar blijft;
of wel er wordt een tijger losgelaten in een door tweo
rijen met lansen gewapende Javanen gevormden
kring, waaruit het dier niet kan ontkomen dan door
een sprong over de lansen heen, hetgeen het in den
regel met den dood bekoopt (rampok). Bij dergelijke
gelegenheden hebben ook veelal gevechten plaats
van wilde z w ij n e n met bokken en r a mm c n. Luatstgonoemde dieren krijgen dan ijzeren
platen met scherpe punten voor den kop, terwijl een
tafeltje op vier pooten in do omheinde ruimte wordt
geplaatst om hun een veilig toevluchtsoord aan to
bieden.
Stieren gevechten zijn op Madoera zeer in
zwang. Twee stieren worden tegen elkaar opgehitst,
waarbij veelal gebruik gemaakt wordt van een koe,
om hen in minnenijd en zoo tot vechtlust te doen
ontvlammen. Het gevecht wordt geleid door de eigenaren, die mot het losse touw in de hand achter do
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dieren loopen, en bestaat in het trachten om elkaar
achteruit te dringen. Zoodra een stier wegloopt is het
pleit beslist. Bloedig zijn doze govechtcn niet, ten
minste niet voor de dieren, wel soms voor de eigena
ren, die uit nijd en afgunst elkander vaak leelijk toe
takelen (J. L. van Gennep, do Madoereezen, Ind.
Gids, Febr. 1895). Ook bij de Atjehers komen stie
rengevechten voor.
Duiven-k wartels- en djangkrik’sgevechten behooren op Java on ook elders, zooals
bij de Baliërs, de Bataks en de Atjehers, tot de ge
liefkoosde volksspelen; tot de onschuldige behooren
zij evenwel niet, want zij dienen in den regel om wed
denschappen aan te gaan.
Hanen gevechten vooral worden hiertoe gebe
zigd; men treft ze op Java, op Bali^Sumatra, Borneo,_ Cel.eb.es, ja. door den geneden afcMpël;"aan als
Eet volksvermaak bij uitnemendheid. Voor den Maleier ter Sumatra’s Westkust is het laten vechten
van hanen (menjaboeng) en het daarbij aangaan van •
zware weddenschappen de aangenaamste bezigheid.
Hij heeft voor dat vermaak opzettelijk aangelegde
vechthanen (gelanggang), waar zich de liefhebbers
uit den omtrek verzamelen. De houder van de baan
verschaft den speler huisvesting en voedsel tegen
genot van een deel in de sommen, die verspeeld
worden. Aan de pooten der hanen worden kunstsporen (tadji) in den vorm van een lancet vastge
maakt, waardoor het gevecht spoediger beshst is.
Literatuur: Pleyte, Herinneringen uit Oost-Indië
in Tijdschr. Aardr. Gen. 1901, p. 233—240; — Van
Limburg Stirura, Reisindrukken van Bali in Tijdschr.
Aardr. Gen. 1887 p. 16—17; Van Eek, Schetsen van
het eiland Bali.in Tijdschr. Ned.-Indië, 1S80, p. 12—
13; — Nieuwenkamp, Bali en Lombok, p. 226—227,
plaat.;—Nieuwenhuis,Quer durchBomeo, I,p. 348;
— Nieuwenliuis,”rn ’Centraal Boriïeo, IT. p. 3ÏÏ; —
Snouck Hurgronje, De Atjehers, II. p. 215 vlg.;
Jacobs, Het Familie- en Kampongleven op GrootAtjeh, II. p. 163 vlg; —Van Langen, Atjeh’s West
kust in Tijdschr. Aardr. Gen. 1888, p. 469; — Van
Hasselt, Volksbeschrijving van Middcn-Sumatra,..
p. 131 vlg; — JSnouck Hurgronje, Het Gajolanden
zijne bewoners, p. 379; —Van der Lith, Ned. Oost- - '
Indië, I. p. 65, 71, II. p. 298—300, 327—329;' —
Veth, Java, IV, p. 382. — Grubaner, Unter Kopfjagern in Central-Celebes, p. 22,323—326;— Gomes,
Seventeen ycars among the Sca Dyalts of Bomeo,
p. 223; Hoso and Mc Dougall, Tho pagan tribes of
Borneo, II, p. 46.

DIERENRIEM. Zie STERRENBEELDEN en^
ZODIAKBEKERS.
- ' •:
•r
DIGOEL. Eene der grootste rivieren van Ned.
Nieuw-Guinea, uitmondende aan de zuidkust van
dat eiland. Eerst in 1903 werd de monding door de
gouvernements-marine ontdekt en de benedenloop
der rivier voor een klein deel verkend en in kaart ge
bracht. In 1905 is zij over ^ 540 K.M. opgevaren
en in teekening gebracht door do expeditie uitge
zonden door het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genoot
schap. In 1909 werd door do militairo exploratie
een aan vang gemaakt met een stolselmatig on
derzoek van de Digoel en van haar stroomgebied.
Do rivier ontspringt op ongeveor 5° Z.Br. en
en 140° 25' O.L., in dat deel van het Centrale ge
bergte van Nieuw-Guinea, waar zich do Julianatop verheft. Na zich een weg gebaand te hebben
door het bergterrein, stroomt zo, sterk-kronkelend,
in recht zuidwaartsebo richting tot een punt ge
legen op 6° 35' Z. Br., waar zij een machtige linkorzijrivier opneemt, de Oewimerah (ook Kaoh go-
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noemd), welke eveneens in het Centrale gebergte
haar oorsprong heeft, nabij de oostergrens van het
Nederlandsch gebied. De bovenloop der Digoel
wordt tot dit punt door de bevolking Oewimboe
geheeten. De stroomrichting der rivier wordt, iets
beneden de samenvloeiing met de Oewimerah,
zuidwestelijk tot de kampong Babailca, van waar
ze — hoewel met vele groote bochten — in alge
meen westelijke richting naar zee stroomt. In dien
benedenloop ontvangt zij'nog een groote rechterzijrivier, de Edcrah, die de afwatering vormt van een
groot moerassig gebied. De Digoel splitst zich nog
vóór hare uitmonding in zee, in twee takken, van
welke de breedste, linkertak, de feitelijke Digoel,
westelijk naar zee stroomt, de rechtertak in noord
westelijko richting gaande met vele monden in zee
valt. De laatsbedoelde tak ontvangt ook het water
der vereenigde Mapi- en Oba-rivieren.
Van oorsprong tot monding is de Digoel ruim
800 K.M. lang. Hare breedte, bij de uitmonding
ruim C K.M., is in den benedenloop i 2000 M.,
in den bovenloop, tot 90 K.M. stroomop van de sa
menvloeiing met de Oewimerah, nog gemiddeld
300 M. Tot dit punt is ook hare diepte zooda
nig, dat ze met kleine zeestoomers kan worden
bevaren. De oevers van den benedenloop zijn
schaars bevolkt en zwaar beboscht, die van den
bovenloop hebben groot er bevolking en meer tui
nen.
DIHE. Zie BAVIAAN, ZWARTE.
DIJ AT. In het Mohammedaansche recht: bloed-

prijs.
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DIKIR is de benaming van eene Mohammedaan
sche godsdienstoefening (Arabisch: dzikr, d. w. z.
„lofvermelding”, speciaal van Allah en zijnen Ge
zant ), welke bestaat in het een zeker aantal malen
(gemeenschappelijk of afzonderlijk) opdreunen van
godsdienstige spreuken of formules (zooals de ge
loofsbelijdenis, een aantal namen Gods of lofprijzin
gen van Allah en den Profeet). Niet zelden worden
daarmede zekere nader voorgeschrevene, aanhou
dende lichaamsbewegingen verbonden met het doel
om zich daardoor in geestverrukking te brengen.
Deze godsdienstoefeningen zijn in de Mohamme
daansche wet niet nader geregeld, noch gebiedend
voorgeschreven. Zij gelden echter bij verschillende
gelegenheden als verdienstelijk en vormen tevens
een hoofdbestanddeel van de bijzondere godsdienst
oefeningen, welke de stichters der Mohammedaan
sche broederschappen (zie TAREKAT) aan hunne
adepten ter bereiking van verschillende graden van
mystieke zaligheid hebben voorgeschreven. Zie ook
RATIB SAMMAN en over den Dikir Moeloed:
GAREBEG.
DILAM en DOEAN HATI-HATI. Mal.; DlLEM, Jav. Mal. Soend.
Góleus atropurpureus Bnth. Fam. Labialae. Wel
riekend kruid, dat van Malaka tot de Philippijnen
en op de eilanden in de Stille Zuidzee voorkomt. De
geurige bladeren worden tot wering van insekten
tusschen de kleederen gelegd.
Den naam daoen-dilem dragen ook de bladeren
van Pogostemon Patchouli Peil. Fam. Labiatae. In
Indië gekweekt kruid, afkomstig van dePhillipijnen.
De bladeren van deze soort en van P. comosus Mig.
dienen als geneesmiddel en leveren Patchouli-olie.
Zie PATCHOULI.
DILLENIA AUBEA Sm. fam. Dilleniaceae. Sempoer (soend.), Djoenti'(JAV.). Vrij hooge boom van
Voor- en Achter-Indië, op Java uitsluitend in het
Westen, kenbaar aan de reusachtige gele bloemen en

degroote, op djati gelijkende bladeren. Het buiten
gewoon harde maar weinig duurzame hout wordt
slechts zelden gebruikt. De asch van hout en schors
van deze soort en van de verwante D. pentagyna
wordt met klei vermengd tot de vervaardiging van
vuurvast aardewerk.. ) ;■ * <'<r. ^ V <'■ ( * /}.'' 1
DINGEN. Zie OTTERS.
DIOPATRA. Naam van een Eunice-soort uit de
Molukken-zee. Zie RINGWORMEN.
DIOSCOREA. fam. Dioscoreaceae. Oebi (mal.), Oewi, Wi (Jav.), Hoewi (soend.). Klimplanten met lan
ge aren van groene bloemen en eigenaardige gemak
kelijk kenbare bladeren. Om de zetmeelrijke wortel
knollen worden verschillende soorten in tropische
streken gekweekt onder den naam van Yam, (Yamswortel). Op Java zijn vooral bekend D. alata L. en
Dioscorea liirsuta BI., de eerste onder den naam van
Oebi boetoeng (mal.), of Oewi abang (jav.), en vele
andere min of meer zekere inlandsche namen, de
tweede vooral als Gadoeng. Vermoedelijk dienen ook
de knollen van een aantal andere soorten tot spijs,
maar hun botanische naam staat nog niet voldoende
vast. Van Gadoeng is bekend dat de knol vergiftig
is en niet zonder een speciale bereiding te gebruiken
is. Door langdurig uitwasschen met water wordt
hot giftige alkaloide dioscorine verwijderd. De fijn
gewreven wortel wordt op verschillende wijze me
disch gebruikt: uitwendig tegen eksteroogen en
zweren, inwendig tegen suikerziekte.
DI05PYR0S, fam. Ebenaceae, Areng-areng, Kajoe areng (mal.). Boomen waarvan het kern hout
buitengewoon hard is en een zwarte kleur heeft,
en als Ebbenhout voor verschillende doeleinden zeer
gezocht is. Niet alle soorten, die Ebbenhout leveren,
zijn goed bekend. Genoemd worden D. pseudo-ebenum K. et V., op Java inheeinseh, en D. uiilis K.
et V. die het Minahasa-ebbenhout levert;
DIOSPYROS KAKI L. fam. Ebenaceae. Japansche
Pruim, Kaki-pruim of Kakiappel, Kesemek (soend).
Een uit Japan afkomstige boom, die op Java vooral
in het bergland van het Westen tegenwoordig veel
gekweekt wordt en waarvan de op een appel gelij
kende vruchten op vele plaatsen door de inlanders
te koop worden aangeboden. De naam Kesemek is
de naam van een in do Preanger in het wild voor
komende Diospyros-soort.
DIPA NEGARA. Pangéran Anta Wiria, later meer
als pangéran Dipa Negara bekend, waarschijnlijk
omstr. 1785 geboren, was de zoon van den Sultan
van Djokjakarta, Amangkoc Boewana III, en ge
sproten uit het huwelijk van dezen vorst met eene
vrouw van mindere afkomst en daardoor volgens de
adat niet tot den troon geroepen. Hij stond zijnen
vader bij, toen deze zich tegen de aanslagen van
diens vader, Sultan Sepoeh, onder de bescherming
der Engelschcn stelde; bij die gelegenheid schijnt
hem het vooruitzicht te zijn geopend eenmaal op den
troon van Djokja te komen. Na den dood van
Amangkoc B. III en diens zoon Djarot werd echter
niet Dipa Negara, maar de minderjarige zoon van
Sultan Djarot als Sultan erkend; Dipa Negara
schijnt daardoor zeer te zijn gegriefd, en voelde zich
ten hoogste gekrenkt door zijne benoeming tot voogd
van den vorst. In zijn jeugd had hij zich te Tegalredja, waar hij zich gewoonlijk ophield, onder den in
vloed zijner overgrootmoeder aan godsdienstige be
schouwingen overgegeven; visioenen en zwerftoch
ten deden zijn godsdienstigen zin tot fanatisme over
slaan, maar hadden ook liet gevolg, dat hij door vele
inlanders als de door Allah geroepen leidsman be
schouwd werd, waartoe hij ook door voorspellingen

!

DIPA NEGARA—DJABAK OTA.

i'

j

:

!
»

t

; v

'

603

schijnt te zijn opgewekt. Daarbij kwamen de zede lovoron een goed hout, dat wegens de groote af
metingen o.a. voor kielen van groote prauwen en
loosheid in den kraton, de groote lasten waaronder
de bevolking gebukt ging, de aanmatigingen van den
voor scheepsplanken gezocht is. Zoowel de weten
Rijksbestierder, waardoor de vijandige zin van Dipa
schappelijke als do inlandscho namen van deze' Negara tegen het Eur. bestuur werd aangewakkerd,
soorten zijn nog zeer onvoldoende bekend/
terwijl de vertegenwoordigers van dat bestuur te
DIRK DE VRIES-BAAI. Zie PENANDJOENGDjokja groote zorgeloosheid aan den dag legden. De
BAAI.
laatste stoot aan zijne vijandige voornemens werd
DIRMA (DIROEMAH). Landschap in het Zuiden
der onderafdeeling Bcloo van do afdeeling Noord
gegeven door het doen aanleggen van een weg te Tcen Midden Timor der residentie Timor en O.
galrcdja zonder zijne voorkennis; een groot getal zij
■i ,ir.
DISPENSATIE. De bevoegdheid om in een bijzon-,^2' - '-'j
ner aanhangers verzamelde zich op het gerucht, dat
de resident zich van Dipa Negara wilde meester ma der geval bepaald aangewezen personen te ontheffen
van eene verplichting, door eene algemeen verbin
ken, en toen de Resident, na eerst getracht te hebben
den pangéran vrijwillig naar Djokja te doen vertrek dende verordening opgelegd (verleenen van dispen
ken,krachtig wildeoptreden,trof een gewapende aan satie), is voor Ned.-Indië geregeld bij art. 53 van
het Reg. Regl. Dit geeft den Gouvemeur-Generaal
slag geen doel, daar Dipa Negara ontvluchtte. Hier
mede was een begin gemaakt aan den oorlog, die Java
de bevoegdheid, dispensatie te verleer en in de geval
van 1825—1830 teisterde, en door Dipa Negara, met
len, bij de algemëene verordeningen (wetten, Kon.
behulp van Ali bassa PrawiraDirdja (Scntot)cnKjai
besluiten, ordonnantiën) omschreven, waardoor men
Madja met afwisselend geluk werd gevoerd. (Zie
wel zal hebben te verstaan, dat de wetgever de bij
zondere artikelen of onderdeelen van artikelen,
JAVA. geschiedenis). Eindelijk door de meeste
waarvan dispensatie mag worden verleend, moet
zijner volgelingen verlaten, knoopte Dipa Negara, die
aanwijzen (Mr. J. T. Buys. De grondwet, Arnhem
den titel van Sultan had aangenomen, onderhan1883, I. bl. 286). Waar de wetgever (Wetgevende
delingen aan met kol. Clcerens, welke leidden tot zijn
macht, Koning, Gouv.-Gen. in overeenstemming
komst eerst te Minorch, daarna bij den Luit.-Genemet don Raad van Indië) aldus zelf het recht tot dis
raal De Koek te Magelang (Maart 1830). Bij de aan
pensatie verleent, is de Gouv.-Gen. niet aan het ad
komst van Dipa Negara te dier plaatse was de vas
vies van den Raad van Indië gebonden, wanneer hij
ten aangebroken, en konden geene verdere onderhandispensatie wil verleenen; hij is echter wel verplicht
dclingen worden gevoerd; eene steeds aangroeiende
waar het rechtszaken geldt, het advies van het Hoogmenigte verzamelde zich om den prins, en De Koek
Gerechtshof in te winnen. Slechts in de bovenge
besloot door de gevangenneming van Dipa Negara
noemde gevallen kan de Gouv.-Gen. dispensatie
een einde aan den strijd te maken, daarbij, naar het
geven van bepalingen van een wet of Kon. besluit.
voorkomt, misbruik makende van het vertrouwen
Bovendien is hij bevoegd, ook naar de uitdrukkelijke
door den pangéran in de Nederlanders gesteld. Bij de
bepaling van art. 53 Reg.-Regl., om in overeenstem
beoordeeUng van dit feit moet echter in aanmerking
ming met den Raad van Indië dispensatie te geven
worden genomen de omstandigheid, dat Dipa Negara
var de voorschriften cencr ordonnantie, in de geval
door zijne overdreven cischen de onderhandelingen
len daarbij niet vermeld. Deze bepaling is slechts een
slechts scheen te willen rekken, dat hij zijn tegen
uitvloeisel van het beginsel, dat de macht, welke
stand toch niet met hoop op goeden uitslag had kun
eene bepaling stelt, altijd bevoegd is zelve van dien
nen volliouden, toen hij onderhandelingen met Cleeregel dispensatie te verleenen. Het genoemd artikel
rens aanknoople, en dat zich tijdens de onderbandeverbindt daaraan echter de verplichting het advies
lingoi» eene groote menigte volgelingen om hem had
van het Hooggerechtshof in te winnen.
geschaard. (Vgl. E. B. Kielstra, Gids 1885, II. 407;
Bovendien is, ook weder krachtens genoemd be
J. J\ Schoemaker, Ind. Mil. Tijdschr. 1893, I. bl.
ginsel, de wetgevende macht bevoegd, dispensatie te
107, *174). Naar Batavia overgebracht, werd Dipa
verleenen van do bepalingen eener wet. Doch boven
Negara eerst naai- Menado, vervolgens naar Makasdien verleent art. 69 der Grondwet (welke sedert de
ser verbannen, waar hij in 1855 overleed. Zie P. J.
herziening in 1887 eene betere redactie bevat dan
Louw, l)e Java-oorlog, Bat. ’s Hage 1894,1. bl. 85 eh
die, in het Reg.-Regl. aangenomen, welke aan de in
de daar aangehaalde geschriften.
1848 herziene grondwet is ontleend) aan de Konin
DIPTEROCARPUS. fam. DïpUrocttrpaceae. Groo
gin het recht dispensatie te verleenen van wetsbepa
te hoornen, vaak tot 50 M. hoogo woudreuzen, waar
van verschillende soorten over den malcischen Ar lingen, wanneer de wet daartoe machtigt, welke bij
het verleenen dier machtiging de bepalingen der wet
chipel verspreid zijn. Ze zijn vooral aan de vruchten
moet noemen, waarover de bevoegdheid tot dispen
gemakkelijk kenbaar daar twee van de 5 kelkblade
satie zich uitstrekt, terwijl Haar het recht tot dispen
ren na den bloei tot lange bruine vleugels uitgroeien,
terwijl de andere 3 kelkbladeren niet in grootte toe satie van algcinecne maatregelen van inwendig be
stuur slechts dan is toegekend, wanneer Zij zich do
nemen. De meeste van de javaanschc Dipterocarbevoegdheid daartoe bij den maatregel uitdrukkelijk
pus soorten komen in het lagere bergland voor. Het
heeft voorbehouden.
hout wordt óf wegens de zeldzaamheid, óf wegens
DISTRICTSBESTUUR, DISTRICTSHOOFD. Zie
geringe duurzaamheid niet gebruikt. Uit hot hout
BESTUUR (onder C, 2°: inlandsch bestuur).
van sommige van deze soorten wordt een balsem
DISTRICTSGERECHT. Zie RECHTSWEZEN.
verkregen, die eenigo overeenkomst mot damar ver
DIVI-DIVI. Gaesalpinia coriaria Willd. Fam.
toont maar voornamelijk voor verlichting gebruikt
Leguminosae. West-Indische boom, wiens peulen
wordt. Op Java heeten de Dipterocarpus-soorten
het bekende looimiddel divi-divi geven. Op Java
meest Palaglar (soend.). of Klalar (Jav.).
proefsgewijze aangeplant (o.a. in Bantam en
Ook op Sumalra en Borneo komen verschillende
Prcanger).
Dipterocarpus-soorten voor, waarvan er eenigo
DJABAKOTA. District van de afdeeling en hot
vrij groote hoeveelheden balsem leveren, die als
regentschap Soerabaja van 'do gelijknamige resi
Ootrjncn-balsem' (Eng. Woodoil) bekend is en voor
dentie, met Wonokromo als zetel van het disverlichtingsdoeleindon of voor het breeuwen van
trictsbestuur. Het heeft 5 onderdistricten, 148 gouprauwen gebruikt wordt. Enkele van deze soorten
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DJAGOENG. jav., mad. en mal.; DJAGONG,
vernements- en 75 particuliere desa’s en telde op
soend. ; BIR ALE, mak. ; BARALÉ, boeg. ; MILOe’
het. einde van 1905: 96000 zielen, onder welke een
MAL. MEN.;
25 tal Europeanen en ruim 100 Chineezen. To
Zea Jlays Linn. Fam. Qramineae. De maïs plant,
Wonokromo staat de fabriek der Dordtsche Petro
van Zuid-Amerika afkomstig, wordt in Indië algeleum Maatsch.; voorts heeft het district leerlooierij
meen gekweekt en naar gelang van plaatselijke geen en twee suikerfabri eken.
woonten geeft men aan de witte, gele, roodc of paar
DJABARANGKAH. Zie VORSTENLANDEN.
DJABOENG. District van de afdecling en het re se soorten de voorkeur. In vele streken dient maïs
als bijkomend voedsel en vindt men aanplantingen
gentschap Modjokerto..van de residentie Soerabaja
van niet te grooten omvang op de erven, rondom do
met de hoofdplaats Poegëran (210 M. hoog) .Vroeger
woningen, of als tweede gewas (polowidjo) op een ge
was Djaboeng eene controle-afdeeling. Het district
deelte der afgeoogste sawabs en op tegelgronden
heeft 4 onderdistricten met 193 desa’s en telde
vaak als eerste gewas, het laatste op uitgebreidcr
einde 1905 eene bevolking van 56000 inwoners,
schaal in de Bataklanden. Op Madoera en in O.-Java
waaronder een 60tal Europeanen en evenveel Chi
alsmede in het oostclijk deel van den Ind. archipel
neezen. In dit district treft men o.a. aan de bekende
wordt vrij algemeen maïs verbouwd en o.a. in de
pasanggrakan Trawas op de helling van den WaliMinahasa, op de droge rijstvelden, soms een paar
rang, op een hoogte van i 100 M.
maanden voor het zaaien der padi uitgepoot, of wel,
DJABOENG. Onderdistrict van het district
Kraksaan van de afdecling Probolinggo der resi
als deze twee blaadjes heeft, er tusschen geplant, op
dentie Pasocroean. Nabij de gelijknamige onderdismin of meer groote tusschen ruimt en van gemid
trictshcofdplaats "vindt men de Tjandi Djaboeng,
deld één vadem lengte.
een Hindoetempel van gebakken steen op hoogen yf De groeitijd verschilt voor de dj. dalëm of leuir
f) voet, waarvan echter de steenen trap verdwenen is./ van 3V2 tot 4ya maand voor de dj. gendjah of hawara van 21/z tot 3 Va maand. Om als voedsel te dienen,
Boeddhistische tempel, wellicht het oude héi- d • Deze
worden de korrels afgepckl en, fijn gemalen of ge
ligdom Kalayoe, (Tijdschr. Aardr. Gen. 30,1913p.653)
stampt, gekookt of geroosterd gegeten; hetgeen
is vooral merkwaardig als het eenigc voorbeeld van
evenwel ook wel plaats heeft met de gehecle vruchteen rondbouw op een vierkant voetstuk. Dit laatste
aren. Waar padi verbouwd wordt, dient de maïs
is met medaillons en reliëfs versierd; de tempelkameer als versnapering om te voorzien in gebrek aan
mer is ledig en vertoont slechts de sporen van een
rijst en beschouwt de bevolking het gebruik als een
troon; het dak is ingestort. Een goede afbeelding is
bewijs van armoede: men voedert er dan hoofdza
foto 210 der coll. Van Kinsbergen; zie verder Rapp.
kelijk de kippen en paarden mede. Het loof wordt
Oudh. Comm. 1903 p. 41—45 en 1904 p. 107. Onge
als veevoeder gebezigd.
veer 100 M. Zuidwest staat nog een in tjandivorm
Een aftreksel van de stelen en onrijpe kolven
opgetrokken hoektorentje van den muur, die het
tempelterrein omgaf.
dient als diureticum.
Vroeger was Djaboeng een Gouvemements kofDe uitvoer van gepelde maïs bedroeg in 1913
fiedistrict en eene controle-afdeeling met Djaboeng
ruim 40 en in 1914 ruim 571/» millioen KG.
als standplaats van den controleur.
DJAGOENG TJANTEL (jav.). Zie SORCHUM
VULGARE.
DJABOENG (soend.). Zie SIEGESBECKIA.
DJABOENGAN (jav.). Zie SIEGESBECKIA.
DJAGOENG TJETEK (soend.). Zie SORGHUM
VULGARE.
DJABON (jav., soend.). Zie SARCOCEPHALUS
CORDATUS.
DJAGOHAN, DJAGOWAN. Zie VAARTUIGEN.
DJADAM. Zie ALOË VERA.
DJAGONG, soend. Zie DJAGOENG.
DJ ADAM ARAB. Zie ALOË VERA.
DJAHA (jav.). Zie TERMINALIA BELLE RIGA.
DJAE (jav.). Zie ZINGIBER OFFINALE.
DJAILOLO. Ternataansch district op de west
DJAGA-MONJET^ Wijk van de hoofdplaats Bakust van het noordelijk schiereiland van Halmahera,
tavia,~~aldüs""(a p en wacht) genoemd naar de" tusschen Sahoc en Sidangoli. Hel centraalgebeigto
apenkolonie, die zich hier ophield, vóór den bouw van
scheidt het van het district Kaoe. De grens met Side schans, die door Dacndels werd opgericht. Deze
dangoli is het riviertje Taoeroë-TCji on met Sahoc de
wijk, waarin zich het cavalerie-kampcmen bevindt,
inham Oboe-Oboe benoorden het eilandje Damar.
wordt ten O. door den weg van Rijswijk naar TanahDit district is het overblijfsel van het voormalige
abang, en ten W. door de rivier Krokot begrensd.
rijk Djailolo, dat, volgens de overlevering, in de 13e
DJAGARAGA. Plaats in de afdceling Boelcleng
en 14e eeuw suprematie over geheel Halmahera uit
niet ver van de kust, bekend als hoofdpunt van
oefende en in 1540 aan Ternate schatplichtig werd.
actie tijdens de expediliën in 1848 en 1849. Zie
Het is verdeeld in de onderdistricten Djailolo en
BALI. Is thans van geen beleekenis.
Moro. Het districtshoofd voert den titel ngofamanjiDJ AGP. Zeer goed bewaard gebleven tjandi in
ra. De hoofdplaats Djailolo, ook wel Soah-Sio ge
de' nabijheid van Toempang (res. Pasocroean), bijnoemd, op ongeveer een kwart uur van de kust ver
zettingsplaats van den Tri Qaka 1190 overleden
wijderd, bestaat uit de mohammedaansche wijken
koning Wisbnoewarddbana van Singasari. Deze
Soah-Konorah en Siawa, elk onder een kimalaha, en
tempelruïne is op voortreffelijke wijze beschreven
een gehucht in het diepste gedeelte van de baai. Bij
en afgebeeld dooi1 wijlen Dr. J. L. A. Brandcs in de
de aanlegplaats staat het posthuis, lijdelijk door een
uitgave: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toem posthouder bewoond. Verder zijn er in het zuiden de
pang, genaamd Tjandi Djago in de residentie PasoeIslamsehe kampongs Toadah en Todowongi. In het
roc-an; samengesteld naar de gegevens verstrekt
binnenland leven heidenen van den Tobaroestarn in
door H. L. Le}'die Melville en J. Knobel; met 104
de kampongs Porniki en Waioli en in tal van ver
platen, 24 bouwkundige teckeningen, en 1 kaart.
spreid liggende gehuchten.
’s Gravenhage—Batavia, 1904. Aiehaeologi.sch On
De kegelberg van Djailolo, Salo of Tala gehcclen,
derzoek op Java en 'Madoera. I. Vgl. ook Oudh.
is volgens v. Campen 1161 M. hoog. Verbeek (Molukversl. 1915 p. 145 en 155 vlg.
kenverslag, p. 163) beschouwt do toppen langs de
Zie OUDHEDEN.
Djailolo-baai als te behooren tot een grooten ouden
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kraterrand van 7 K.M. straal, door welks instorting
Evenals in andere Mohammedaansche landen wor*
genoemde baai gevormd is en waarbinnen zich een
den ook in den Archipel deze voorschriften slechts
paar jongere kegels verheffen (o.a. de Tala).
ten deelo en voor zooverre de omstandigheden
De bocht van Djailolo ligt geheel open voor de
het toelaten in acht genomen. In het algemeen wordt
westenwinden en is een groot deel vair het jaar on alleen van het hoofd product van den inheemschen
toegankelijk voor vaartuigen. In dit district wordt
landbouw, hot rijstgewas, na den oogst vrij regel
veel rijst door do heidenscho inboorlingen op drogo
matig ceno zekere hoeveelheid djakat (djakat padi)
velden verbouwd.
opgebracht. Volgons de wet zou men verplicht zijn,
Volgens De Clercq zou hot onderdistrict Moro be jaarlijks een tiende (oesoer ; Arabisch: ’oesjr) van
volkt geweest zijn door lieden van Morotai, die tij
het geoogste tot djakat te bestemmen *), maar deze
dens de langdurige oorlogen naar hier gevlucht wa
bepaling wordt zelden ten volle nageleefd. De ijver
ren. Dit is echter niet waarschijnlijk; wel het omge
voor het opbrengen van de djakat loopt bovendien
keerde, n.1. dat hier oorspronkelijk het rijkje Moro
in verschillende streken sterk uiteen. Op Middengestaan heeft en een groot deel van het volk, wegens
Java, bijv. is mon hiermede zeer nalatig, op Ööst-Jade oorlogen, zoowel naar het eiland Morotai (tai of
va is de godsdienstijver in dit opzicht grooter en in
dai = over zee) als naar de noordoostkust van het de Soendalandenjipeftde betaling zelfs vrij regelma
schiereiland gevlucht is. Daardoor kan de verwar tig plaats. Het opbrengen van djakat van andere be
ring in Valentyn’s berichten over Moro of Morotai
zittingen, met name van goud en zilver (djakat mas,
verklaard worden. Ook is het dan begrijpelijk dat
djakat harta) en van vee (djakat keivan) komt overal
de onderkoning van Djailolo, Catabroeno, de beken slechts bij uitzondering voor2). — In het algemeen
de expeditie tegen zijne afgevallen en tot christen be
bestemmen de Inlanders hun djakat slechts voor per
keerde onderdanen (de MolukschcVesper) ondernam
sonen van zeker godsdienstig karakter. De djakat
(zie MOROTAI en HALMAHERA).
der groote massa komt vooral ten goede aan de min
DJAJANG-SEKAR. Onder dezen naam werden
of meer officieele vertegenwoordigers van den gods
door Daendels detachementen cavalerie opgericht,
dienst, de zgn. „erkende geestelijkheid” (moskeebeambten en dgl.); de meer ontwikkelden geven veelal
waarvan de manschappen geworven werden uit de
de voorkeur aan door henzelven uitgekozen vromen,
zoons van inlandsche hoofden. Diende die oprichting
godsdienstleeraars, santris, enz.; anderen weder ple
dus eonerzijds om aan die jongelingen, die door hun
gen hunne gaven tusschen beide categorieën te ver
geboorte niet tot den landbouwers-, ambachts- of
deden. Naar men aanneemt, kunnen vooral deze per
werkmansstand behoorden, en voor wie in den amb
sonen aanspraak maken op een aandeel in de dja
tenaarsstand geene plaats was, cn die dus óf ten laste
kat — als behoorende tot „de behoeftigen” (voor wie,
hunner familie komen dan wel een nutteloos, dus ge
de djakat volgens de wet hoofdzakelijk bestemd is) —
vaarlijk element in de inlandsche maatschappij wor
omdat zij zich immers geheel aan den godsdienst
dt-n zouden, aan een carrière te helpen, anderzijds
hebben gewijd en daardoor niet in de gelegenheid
w-rd daardoor een corps maréchaussee gevormd, dat
zijn, zich op winstgevende beroepen toe te leggen.
in onrustige tijden nuttige politiediensten kon be
Dientengevolge komt de djakat in Ned.-Indië bijna
wijzen en in het tekort aan beschikbare militairen
geheel ten bate van personen, die men in het Euroi:->" tegemoet komen. Deze Djajang-sekars, «als bcpeesche spraakgebruik wel als Mohammedaansche
i nul voor gewestelijken dienst, werden onder de bo
„priesters” aanduidt3). Groot is die bate in het al
wl. ii van de residenten geplaatst om lot handhaving
gemeen niet; alleen op West-Java is de djakat-op
tb i openbare rust en orde behulpzaam te zijn. Veel
brengst werkelijk van beteekenis.
'licii't schijnen zij echter niet bewezen te hebben,
Van eene regelmatige inning van overheids
■..int nergens vindt men daarvan melding gewege is in het «algemeen in den Archipel nooit sprake
IIKtil kt. In 1874 werden de nog bestaande .detache
geweest; de geloovigen stellen dus vrijwillig, naar
menten bij het Regiment O. I. Cavalerie ingelijfd en
onder militair beheer gebracht.
*) Althans, indien de hoeveelheid van het ge
DJAKAT, Met deze benaming (Arabisch: zakdl)
wordt datgene aangeduid, wat de Mohammedanen
oogste meer dan hot wettolijke minimum — ni.
5 ivasq (d. w. z. kameellastcn) — bedroeg; volgens
jaarlijks in den vorm van liefdegaven'behooren uitdo berekening van Sajjid Oethman (zie aldaar)
tc deden. Deze weldadigheid is door de Mohammckomt 5 wasq, in Indische maten herleid, met 19
liaiKiselie wetgeleerden naar aanleiding van oenigo
pilcol cn 30 kali overeen. Wel behoeft in geval van
teksten uit den Koran cn de Overlevering onder
„kunstmaligo irrigatie” dor velden slechts 5 %
\ ;i e regelen gebracht. Nauwkeurig is vastgesteld:
van do opbrengst tot djakat bestemd te worden,
j". van welke vijf categorieën van bezittingen een
maar daaronder verstaat men slechts besproeiing,
gr loovige djakat moot uitdeelen, 2°. hoeveel hij van
welke voortdurenden arboid voreischt, niet hot in
ieder dier bezittingen moot geven (bijv. 10 °/0, o %
den Archipel gebruikelijke afdammen van water.
of 2l/a %)>
welke acht categorieën van behoeftige
-) Het minimum van goud, waarvoor volgens
en andere personen aanspraak op ceno uitkeering
de wot djakat verschuldigd is, bedraagt één mithuit de djakat kunnon doen gelden en 4°. hoe men het
qdl en van zilvor 200 dirham, hetgeen volgons do
aandeel van ieder dezer gerechtigden afzondorlijk
berekening van Sajjid Oethman (zio vorige noot)
heeft te borekenon. Stipte naleving van de djakatin Ned.-Indischo munt overeenkomt met ƒ 140
voorschriften zou jaarlijks voor ieder eonigszms bevoor goud on / öS.öO voor zilver. Het daarvan te
mn hield goloovigo onderwerping aan ceno vrij druk
betalen percentage is 2l/a %.
kende godsdienstige belasting medebrengen. Ook do
3) Werkelijk behoeftigen wonden zich ook wel
helling dier belasting van overheidswege, door amb
tot de rijst-eigenaars zelvon, om hunne aanspra
tenaren mot den titel ’dtnil, is in de Moslimscho wot
ken o]) ondersteuning uit de djakat in alle beschei
tot in bijzonderheden geregeld. Zio over dezo voor
denheid bij hen te doen gelden. Men acht echter
schriften en haar ontstaan: Th. W. Juynboll, Hand
slechts zulke armon hiertoe gerechtigd, die hunne
leiding tot do kennis van do Mohamrn. wet, blz.
godsdienstplicht on eenigzins trouw in acht ne
S(i—103 (Handb. des islftmischon Gcsotzcs, S.
men.
94—109) en do aldaar geciteerde literatuur.
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gelang der plaatselijke gebruiken, hunne djakat ter
beschikking van de daarop rechthebbenden. Alleen
in de Soendalanden, met name in den Prcanger,
waren de „geestelijken” er in geslaagd, zich als „des
kundigen” de inning en verdeeling der djakat te
verzekeren. Daar had dan ook jaarlijks eene goed
georganiseerde heffing plaats. De „dorpsgeestelijken”
inden de djakat in hunne desas 1) en moesten een
vastgesteld aandeel van het ontvangene aan het
moskeepersoneel ter districts- en afdeelingshoofdplaats afdragen. Hier vormde de djakat werkelijk een
aanzienlijk deel der inkomsten van deze,, priesters”
en ook thans nog laat de nawerking van den ouden
toestand zich in deze streken zeer merkbaar gevoe
len.—Het gouvernement streeft ernaar, eiken vorm
van dwang bij de djakat-mnxng tegen te gaan, ove
rigens iederen geloovige in het vrijwillig vervullen
van dezen godsdienstplicht geheel vrijlatende. In
menging der Inlandsche bestuursambtenaren in de
djakat-inning is daarom uitdrukkelijk verboden;
geen pressie, onder welk voorwendsel dan ook, noch
ten aanzien van het te geven bedrag, noch ten aan
zien der bestemming van de djakat voor bepaalde
personen of doeleinden, is geoorloofd. Zie Bijblad
, -No. I892:en vooral de uitvoerige Circulaire van don
/
Gouvcrnementssecretaris van 28 Febr. 1905 in Bij/
. blad No... 6200’(ook opgenomen in Adatreclitbundel
VII, 313—316); vgl. ook de Missive van 4 Aug.
1893 (Adatreclitbundel VII, 302). — In Atjèh, waar
de 'djakat (aldaar djakeuët genoemd) overigens in
normale omstandigheden aan dezelfde categorieën
van personen ten goede komt als elders, was de
djakat-inning een tijdlang een krachtig middel voor
eerzuchtige oelama’s, ora locale krijgskassen te vor
men, waaruit zij de kosten van het gewapend verzet
tegen de vestiging van het Nederlandsche gezag in
Atjèh bestreden. Zie C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, I, 183 vv. (Thé Achëhnese I, 176 vv.). Vol
gens de Moslimsche wet behoort inderdaad een ge
deelte van de djakat-opbrengst voor de strijders in
den Heiligen oorlog bestemd te worden, indien de
zen ter plaatse aanwezig zijn. Zie verder: PITRAH
en vgl. SEDEKAH.
Literatuur. (X_ Snouck Hurgronje, De Atjèhers,
I, 290—294 (The Achehnese, I, 268—271), De Is
lam ih N.-Indie (Groote Godsdiensten, Serie II, No.
9), blz. 17 v. — P. J. Veth. De djakat (Tijdschr. v.
N. I. 1871,1, 451—477). — Het onderzoek naar de
rechten van den Inlander op den grond in de resi
dentie Bantam (Tijdschr. v. N. I. 1872, II, 358 —
362 = Resumé Bantam, blz. 237—242) — A. W. T.
Juynboli, Kleine bijdragen over den Islam op Java
(Bijdr. tot de Taal-, Land- en Volkenk. v. N. I. 4e
Volgr. VI (1882) 273 vv.) — C. Poensen, Djakat en
pitrah (Meded. N. Zend. Genootsch. XVIII (1878)
1 w.). — H. C. van Meerten, Hervorming van het
Preangerstelsel. Acad. Proefschr. Leiden, 1887.
DJAKATRA{JAKATRA, DJAJAKARTA, XACATARA). Naam van een weinig beduidende handekplaats, gelegen aan den rechter- en linkeroever
der Tjiliwoeng, daar, waar de rivier in de Java-zee
uitmondt, waarvan het geheel of een gedeelte op 30
'
Mei 1619 door de krijgsbenden der Nederlandsche
O.-I. Compagnie onder aanvoering van den Gouverncur-Generaal Coen verwoest werd, om plaats te
maken voor eene nederzetting der Nederlanders, te
vens zetel hunner regeering in Indië: Batavia.
x) Uit deze bemoeienissen met de djakat-in
ning is de benaming amil te verklaren, waarmede
men de „dorpspriesters” in deze streken aanduidt.

Het plaatsje, waarschijnlijk een nederzetting van
mohammedaansche Javanen van Djepara-Demak,
moet wat vroeger ontstaan zijn dan die andere kolo
nie van Djepara-Demak, Bantam. Immers reeds
in 1522 sloten de Portugeézen met het hoofd van
Djakatra op de plaats zelve een contract. Op het
tijdstip, dat onze Nedcrlandsche reizigers haar voor
het eerst bezochten, was de plaats ondergeschikt aan
Bantam. Het hoofd, dat te Djakatra gezag voerde en
aan wien de Nederlanders den titel van koning ga
ven, stond in de verhouding van leenman tot den
(toenmaals minderjarigen) vorst van Bantam. Als
bewijs kan dienen, dat bij gelegenheid van de besnij
denis van den jongen vorst van Bantam in 1605 het
hoofd van Djakatra even als de overige vasallen ter
hoofdplaats zijne opwachting maakte. Ook mochten,
ten minste in de eerste tijden na 1596, er te Djaka
tra geen goederen worden verkocht, gelost of ver
scheept, zijnde dit voorrecht, — een soort van sta
pelrecht — voor de stad Bantam gereserveerd. Maar
gedurende de halve regceringloosheid, dié in Bantam
vooral na 1596 heerschte, werd Djakatra de plaats
waar Nederlanders en later ook de Engelschen, hun
ne provisiën (voornamelijk arak) inkochten. Ban
tam, dat tot nog toe voor deze streken het monopo
lie van den invoer en den uitvoer van de peper had
bezeten, moest al spoedig de daaraan verbonden
winsten dcelen met Djakatra. Wat later, 1610, werd
er, op grond, van den regent van Djakatra gekocht,
cene Nedcrlandsche loge of factory gebouwd on kort
daarop (1614) vestigden zich daar ook de dienaren
der Engelsche Oost-Indische Compagnie. Dc vesti
ging der Engelschen bleef onbeduidend, die der Ne
derlanders kreeg meer en meer beteckenis. De reede
van Djakatra was niet zoo geschikt als die van Ban
tam, maar de inlandsche autoriteiten waren meer
welwillend en zoo werd geleidelijk Djakatra in toe
nemende mate door Nederlandsche schepen bezocht.
In 1618 was Djakatra feitclijk het rendez-vous van
de schepen der Ned. O.-I. Comp., geheel volgens de
aanwijzingen door Jacques 1’Hcrmitedc Jonge reeds
in 1612 bij zijne „Corte Remonstrantie” gegeven.
Bekend is liet hoe J. P. Coen, toen reeds be
noemd maar nog niet opgetreden Gouverneur Ge
neraal, dus eigenlijk nog als Directeur Generaal,
in dc, naar zijne meening, hachelijke tijdsomstan
digheden aanleiding vond om de gebouwen der
factory te versterken. Den 22sten October 1618
namen hij en zijn raad het voor de toekomst van
Nederlands gezag over Java gewichtig besluit ter
plaatse een „volkomen fort te voltreckcn” en te
Djakatra den zetel der N.-I. regeering te vestigen.
Deze daad lokte maatregelen van tegenweer uit van
de zijde van den regent van Djakatra. Op 28 Dec.
1618 ontbrandde de strijd. Het was tijdens dezen
strijd en het daarin plaats hebbend beleg van het
fortdoordc Engelschen onder Thomas Daleen dc Jakatranen, dat dc Nederlandsche bevelhebber P. van
den Broeck/mvoorzichtig genoeg was zich voor on
derhand elirigén buiten het fort te begeven en ver
raderlijk door den regent werd gevangen genomen.
Hoe hij, gebonden voor de muren gebracht, de be
zetting tot overgave heeft aangezet, instede van
dezelve tot volharding aan te vuren, zooals in geschiedboeken’ wordt verhaald, leest men uitvoerig
in de Jonge’s opkomst van het Ned. gezag over
Java, Eerste Deel 1869 XCIV—CXIII.
Nadat de Engelschen den regent van Djakatra,
dien zij in den aan vang ondersteunden, uit vrees voor
moeielijkheden met Bantam, dat ’t fort voor zich opeischte, hadden losgelaten, werd laatstgenoemde
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door een Bantamsehen toemenggoeng van de regeering ontzet (2 Febr. 1619) on met zijne bloedverwanten en volgelingen naar Tanarah gevoerd; toen reeds
verliet een groot gedeelte van de oorspronkelijke bc- |
woners de plaats. Sedertdien werden de verlaten ver
sterkingen bezet door Bantnmsche krijgslieden. Ook
deze werden zonder veel moeite en met gering verlies
aan menschenlevens op den reeds vroeger genoem
den datum van 30 Mei 1619 verjaagd, bij welke ge
legenheid de plaats werd vernield.
Eene gravure, welke een betrouwbare voorstel
ling geeft van het voorkomen der plaats in het jaar
1607, is opgenomen in het verzamelwerk „Begin en
Voortgang v. d. Ver. Ncd. Geoctr. O.-I. Cic., 2e deel
1646, Schipvaert onder den admiraal C. Matelief”’
blz. 52. Reeds in 1596 wordt melding gemaakt van
een houten heining, die de stad omgaf; deze wordt
in 1607 een steenen muur genoemd. In 1618 kwa
men hier nog bij de (onbeduidende) versterkingen,
die de regent aan den noordkant van Djakatra
maakte tot vlak in de nabijheid van het Nederlandsche fortje. Het aantal huizen was volgens cene
opgaaf van 1596: 3000; wat vrijwel overeenkomt
met eene opgaaf van het aantal der weerbare man
nen in het reisverhaal van Matelief voorkomende
tot het cijfer van 4000. Beide opgaven komen ech
ter voor nog te hoog te zijn.
Op tweeërlei wijs is de plaats, waar het voornaam
ste gedeelte van dc kampong Djakatra lag, vrij
nauwkeurig te bepalen. Op een schetskaartje, haast
dadelijk na dc gebeurtenissen van 1618/19 vervaar
digd en in de verzameling van het Rijksarchief gere
gistreerd onder „Portefeuille V, uit de memoriën en
beschrijvingen van algemeen bestuur”, is het punt
aangewezen waar „de stadt Jacatra” gelegen had.
Bij vergelijking met latere kaarten der stad Batavia
blijkt dit punt te liggen op ongeveer 500 meter ten
,\r.W. van het (latere) stadhuis
Wat de tweede wijs betreft. Den 19den Maart 1620
besloot dc Indische regecring, voor het geval dat de
dienaren der Engelsche Compagnie een versterking
wilden bouwen op het kortgeleden voroverde gebied,
zulks hun niet toe te staan. Alleen een pakhuis zou
den zij mogen bouwen en daartoe zou hun dan wor
den aangeboden „een boquame plactse op de markt,
daer voor desen de stadt van den Koning gestaen
had.” Toen op 3 Juni 1620 de Engelsclien, geheel als
de Indische regecring dat verwacht had, verzochten
de plaats te mogen in beslag nemen vlak tegenover
hel oude Nederlandsche fortje,1), daar waar hunne
loge tot in het laatst van 1618 had gestaan, werd
dit verzoek hun geweigerd. Een tweedo verzoek
om te mogen bouwen op een plaats binnen een mus
ketschot afstand van het geprojecteerde nieuwe
kasteel, werd hun eveneens beleefd ontzegd. Tegelijk
werd hun een stuk grond aangeboden „omtrent een
steenworp verder de rivier op gelegen”. Waarschijn
lijk hebben zij daar inderdaad hunne faclory gobouwd. Op een schetskaart van het jaar 1623, afge
druktTegenover bladz. 362 van liet Tijdschr. v. h.
Bat. Gen. deel 25, 1879, en waarvan de oorspronke
lijke teekening op de akademischc bibliotheek te
Leiden berust, komt „het quartier der Engelse” voor
juist op de plaats volgens de hierboven geschetste
omslachtige wijs bepaald, on waar volgens do schets
kaart van 1619 de kampong Djakatra lag.
i) Dit fortje is geleidelijk vervangen door een
grooter fort, ongeveer negenmaal zoo groot: het
bekende kasteel van Batavia. Dit laatste was in
1628 nog niet voltooid.
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Volgens den Heer Bruraund werd het Engelsche
huis tijdens het beleg van 16j28 gesloopt; op de plaats
kwam later de Binnen-Portugeesche kerk en op diezelfde ruimte bevonden zich in 1860 de kantoren van
de firma’s Van Ommeren Rueb, Cores De Vries en
Roseljc. Genoemde kerk lag op ± 400 meter ten N.
W. van het (nog bestaande) stadhuis.
DJAKATRA (JAKATRA). Was ook de naam van
een in de Ï7e eeuw gebouwd fortje, dat met eenige
andere (Antjol, Noordwijk, Rijswijk, de Vijfhoek en
Angké) de buitenforten van Batavia vormde, welke
dienden tot bescherming van den naasten omtrek
van die hoofdplaats. Het lag op ongeveer 2000 Meter
ten Z.O. van den zuidoosthoek der oude stad en
werd vermoedelijk tijdens het bestuur van Daendels
gesloopt; het had toen voor de verdediging geen
waarde meer. Een plattegrond-teekeningis te vinden
op blz. 112 van J. W. Heydt „Geographisch- und topographischer Schauplatz von Africa und OstIndiën”, 1744. Aan dit fortje ontleenen de tegen
woordige kampong Djakatra en de Djakatra-weg,
nabij Batavia, hunne namen.
Bronnen : J. G. F. Brumund, Een en ander van
het oude Batavia, Tijdschr, v. h, Bat. Gen. 25,1879,
/
blz. 362; Mr. J. A. Van der CJhijs, Het laatste over- S
blijfsel van Djakatra, id. bl. 460; Mr. J. A. Van deiA
Chijs, De Nederlanders te Jakatra, 1860; Begin èn
Voortgang, 1646. De Jonge, Opkomst, deel 4 en 5.
DJAKENAN. District met gelijknamige hoofd
plaats van de controle-afdeeling Djoewana, regent
schap en afdeeling Pati, residentie Semarang.' Het
heeft cene uitgestrektheid van 334 K.M.2, telt 5 onderdist rieten en had op het einde van 1905 eene be
volking van 85000 zielen, waaronder slechts 2 Euro
peanen, en een 20 tal Chineezen. Vroeger heette dit
district Bogoramé en behoorde tot de controle-afdee
ling Pati; het was toen echter kleiner in oppervlakte.- -VA' AC
DJAKEUET. Zie DJAKAT.
DJAKSA. Inlandscho officier van justitie. Zie
RECHTSWEZEN.
DJALA TOENDA. Ruïne aan de westelijke hel
ling van den Penanggoengan, vermoedelijk een vor
stelijke bijzettings-badplaats, met basreliëfs, een
jaartal (899 <jaka) en eene insoriptie (udayana); on
der den vloer is een steenen urn gevonden met asch,
verbrande beenderen en gouden plaatjes. Udayana
is dc naam van den vader van koning Erlangga.
Zie: Domis, Oosterling, (1S36) II, 94; Junghulin
in T.«v. N.-I. (1844) VI, 1. 377; Van Hoëvell, Reis,
(1851) II, 197 en Brumund, Indiana (1854) II, 217.
Over het opschrift vergelijke men in het bijzonder:
Fricdorich in Verh. Bat. Gen. NXVI (1854), p. 94,
III; Cohen Stuart in Bijdr. Kon. Inst. 3e reeks VHI
(1873), p. 22; Holle, Alphabetten (1882), p. 48 h;» ^
.
.r v
Brandes in Not. Bat. Gon. XIV (1886), p. 43;/^^ '^‘ ^
Groeneveldt en Brandes, Catalogus (1887), p. 217—{
'Tk__
218, noot; Verbeek in Not. Bat. Gen. XXVI (18SS),
p. 14 en in Veih. Bat. Gen. XLVI (1891), p. 241— "A
242; Veth, I (1896), p. 197—198; Knebel in Rapp.
:
Oudh. Comm. 1907 p. 92—102; Scheltema, Mo- i
numental Java (1912), p. 153.
DJALAK. Collectiefnaam op Java voor spreeuwsoorlen, voornamelijk gebezigd voor Sturnopastor
jalla. Zie SPREEUW.
DJALI. Zie COIX.
DJALI BATOE. Zie COIX.
DJALI WATOE. Zie COIX.
DJALIROE (jav.). Zie POLYSCIAS.
DJALITRI (soejïd.). Zie WRIGHTIA.
_____
DJALOER. Zie VAARTUIGEN.
DJAMAKA (soend.). Zie DIANELLA.
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DJAMBANGAN—DJAMBI.

DJAMBANGAN. Een der toppen van hot nog
overgebleven gedeelte van den ïingwal van den ou
den Ajèg Ajèg-vulkaan*(zio aldaar).
DJAMBE (jav., soexd.). Zie ARECA CATECHU.
DJAMBELAN (mal.). Zie EUGENIA JAMBOLANA.
DJAMBI. Landbeschr ij v i n g. Residentie
f, van Sumatra, ^begrensd door Indn\giri, Sumatra’s
■), Westkust, Benkoelen en Palemban g. Opper vlakt e on
geveer 50.000 K.M.2 Het behoort bijna geheel tot het
stroomgebied van de Batang Hari (zie SUMATRA ri
vieren); alleen het N.O. stuurt zijn water zelfstandig
door de Soengei Toengkal (zio aldaar) naar zee. De
weinig ontwikkelde kust, die laag en tot diep in het
land moerassig is, biedt slechts langs deze rivieren
toegangen van uit de Straat Berhala. Het westelijk
deel der Residentie wordt ingenomen door de Boekit
Barisan, die ook hier uit eenige nagenoeg evenwijdig
aan elkander loopende gebergten bestaat. De eerste
is het eigenlijke Barisan gebergte in engeren zin, dat
ongeveer op de grens loopt met Benkoelen. Het vormt
de waterscheiding tusschenlndischen Oceaan en Zuid
Chineesche Zee, en is de hoogste der ketens, maar
stijgt toch buiten de vulkanen niet boven 2500 M.
Tengevolge van de jongvulkanischc uitwerpselen
die het overdekten, is zijn geologische samenstel
ling slechts weinig bekend. Eigenaardig bevindt
zich te midden van hooge bergen in het landscliap
Koerintji, een 40 K.M. lange en 12 K.M. breede
inzinking (slenk), waarvan het diepste gedeelte is op
gevuld met alluvium en gedeeltelijk wordt ingeno
men door het Meer van Koerintji (735 M. boven de
zee). Langs de randen liggen warme bronnen. Het
gebergte bezit ook 2 groepen vulkanen; de noorde
lijke rij bestaat uit denPalahScmbilan (2581 M.); op
de grens van 3 residenties, de nog werkzame Piek
vanlndrapoeraof G.Koerintji(3806M.), den hoogsten
top van Sumatra, en den GoenoengTocdjoe(-2605M.).
De kegels van de zuidelijke liggen niet zoo zuiver
Oost-West; het zijn: de Goenoeng Raja (2550M.), de
werkzame Soembing (2700 M.), de Mesoerai (2900
M.) en de Goenoeng Toengkat (2500 M.).
De tweede gebergte-keten, in volgorde van West
naar Oost is de Tabir Ra was leisteen-strook, die bui
ten de vulkanen niet hooger dan tot 1500 M. stijgt.
Daarvoor ligt de Sangir-Boeloe-Pajoer-strook, een
heuvelland, dat de voortzetting vormt der steen
koollagen van Sawah Loento en eerst bij de Tem bési
eindigt. In het Noord-Oostcn grenst hieraan het
Poela san Plepat-granietmassief, dat over een lengte
van 300 K.M. is te vervolgen en derhalve het uitgestrektstegranietmassief van Sumatra vormt. Slechts
het Zuidelijk deel daarvan ligt in Djarnbi. Hiermede
houdt de Boekit Barisan op, en vangt een uitgestrekt
plateau aan, grootendeels tot een vlakte geworden
(schiervlakte) dat ontstaan is inden lertiairen tijd.
In Palembang zet het zich zeer breed wordend voort.
Als eilanden steken het Tigapoeloe- en het kleinere
Doeablas gebergte (zie aldaar) erin uit. Een diluviaal
smal heuvelland, vormt den overgang naar de allu
viale kustvlakte.
Aardbevingen komen, vooral in Koerintji, herhaal
delijk voor; die van 1909 kostte aan 250 menschen in
Koerintji het leven. De gemiddelde regenval bedraagt
dl 3000 m.M. Het verschil in moessons is weinig
merkbaar; de droogste tijd valt van April tot October. De temperatuur wisselt in Juni tot Sept. tusschen 26° en 34° C., de overige maanden tusschen
24 en 29° C. Het klimaat in de benedenlanden is
warm, men heeft er koele nachten. Do gezondheids
toestand is vrij goed; echter eisekte een cholera-

'
épidemie in 1909 4000 slachtoffers, en heerschten in
1913 veel buikziekten met snel. doodelijk verloop;
mclaatschhcid komt ook voor; het aantal lepro zen
bedroeg in de 4 laatste jaren gemiddeld 63 mannen
en 16 vrouwen; de invoering van de vaccine, die tij
dens de vestiging van ons gezag in de binnen]. (1902
en volgende jaren) plaats had, ondervond weinig
moeilijkheden.
Voor de communicatie hebben de rivieren in
Djarnbi zeer groote beteekenis; de landwegen zijn
voor een geregeld handelsverkeer inde bencdenlanden nog van weinig belang, die in de bovenlanden eischen nog veel verbetering voor ze daartoe geschikt
zijn. Als hoofd wegen worden aangelegd en verbeterd
de wegen: Bangko—Pamcnang—Sarolangoen—Rawas en Moeara Boengo—BalangHaridistricten; voor
aanleg van den weg Ma Tebo—Ma Boen go werd
ƒ 291.000 toegostaan; de hooge kosten, aan bet ma
ken van wegen in de lage terreinen der benedcnlanden verbonden, zijn een groot bezwaar (de aanleg
van den weg Djarnbi—Ma Tëmb&i werd begroot op
/ 907.000, voor een lengte van 83 K.M.). Reeds is be
sloten tot den aanleg van een verbindingsweg (waar
van do kosten op ccnige milliocncn worden geschat)
van Bangko aan de Merangin, via Sanggaran Agoeng
en Socngei Penoeh in Kcerintji, en Tapan naar
Indrapoera en Pasir Ganting aan de Westkust; voor
den aanleg van het daarin voorkomende gedeelte
Ma Sako—Tapan—Soengei Penoeh werden reeds
/ 1.595.000 -f de noodige dagdiensten van hoerendienstplichtigen toegestaan.
De voornaamste middelen van beslaan zijn land
bouw en inzameling van boschprodneten, in som
mige streken ook veeteelt, on aan de kust vischvangst;aan handelen het uitoefenen van ambachten
wordt weinig gedaan ; de rijst bouw heeft in hoofdzaak
plaats op droge veiden, hoewel ook in verschillende
streken de aanleg van sawah’s reeds inict succes werd
aan gemoed igd, terwijl in Koerintji, (zie aldaar) het
rijstland bij uitnemendheid, de hoogvakte, benoor
den het meer, één uitgestrekt sawahterrein is, van
waar jaarlijks 185 a 250 duizend K.G. rijst worden
uitgevoerd naar Sumatra’s Westkust; echter moet
ter hoofdpi. Djarnbi van uit Singapore jaarlijks 2 ;i 3
millioen K.G. rijst worden ingevoerd. Voorts verdie
nen vermelding de cultuur van tabak on koffie, waar
van resp. + (52000 en 25000 per jaar uit Koerintji
naar de VV.kust worden uitgevoerd (van het laat
ste gewas breidt de cultuur zich vooral uit in
Ma Boengo en Bangko); klappers, die bij duizen
den in de Toengkalstreek en in Ma Tömbési wor
den uitgeplant; rubber, waarvan ongeveer 3.000.000
boomen aanwezig zijn, en waarvan in 1913 reeds
werd uitgevoerd 41.000 K.G., en rotan, dat reeds
een volkscultuur geworden is. De tot nu toe geno
men proeven met den ramplant van katoen moch
ten nog niet op succes bogen; aan plant van veler
lei andere gewassen als: peulvruchten, gambir, sui
kerriet, kapok, pinang, aren, sesamum, pisang en
verschillende vrucht boomen, voor binnen I. ver
bruik, komt allerwege voor. Onder de ingezamelde
boschproduclen bekleeden een voorname plaats:
rotan, waarvan de uitvoer in de jaren J911 t/m ’13
gemiddeld per jaar bedroeg 3'/2 millioen K.G.,
waarvan het grootste deel echter aangeplante rotan
is, en djeloetoeng, waarvan ongeveer 3 millioen K.G.
wordt uilgevoerd. Drakenbloed (djernang), damar
en was zijn van minder beteekenis; de inzameling
van eetbare vogelnestjes, die verpacht is, brengt ge
middeld / 750.— per jaar op. De pepcrcultuur is ge
heel te niet gegaan. Het land is voor verreweg het
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grootste gedeelte begroeid met zwaar bosch, waarin
behalve de bovengenoemde boschproductcn, goede
houtsoorten voorkomen. Twee verleende concesstics tot houtaankap (zie Ind. Gids 1914 I, bl. 476)
/ werden in 1910 aan de Regceiing teruggegeven.
Voor de boschrcscrvecring ressorteert hot gewest
onder den in 1913 te Palcmbang geplaatsten hout
vester. Bovendien zijn twee concessies tot het winnen
van getah djeloelocng, die echter nog niet op groot
succes kunnen wijzen en 8 crfpachtsporccclen aan
vaard, tot een oppervlakte van 2S000 bouws, waar
van slechts 2 in exploitatie zijn.
De veestapel telde in 1913 36.500 stuks groot
hoornvee, en bedroeg per 100 zielen 16 karbouwen
en 2 runderen; het aantal paarden is gering (in
1912 153 stuks). In de vischrrjko rivieren wordt
slechts voor eigen gebruik gevischt; alleen in de
zoetwatermeren der afd. Djambi en in zee, aan de
kust, wordt visch gevangen en gezouten of ge
droogd voorden verkoop; de uit voer van gezouten
en gedroogde visch en garnalen beliep in 1910 t/m
’12 gemiddeld 40.000 K.G. per jaar. Ter bevorde
ring der zcevischvangst is in 1913 een zoutpakhuis
met inzoutingsloods gebouwd te Ma Sabak, waarin
het zout tegen / 2.52 per picol verstrekt wordt.
In het gewest komt goud en vermoedclijk ook
tin en koper voor; goudgraven en wasschen vindt
hier en daar plaats in den bovenloop der ri
vieren, doch is van weinig belang. Op talrijke
plaatsen heeft men bruinkoollagcn aangctroffcn en
langs de Mérangin-rivier bevinden zich steenkool
lagen van een ouderdom als nergens op Sumatra nog
gevonden is. Djambi is echter op mijnbouw gebied
het meest bekend geworden door de rijkdommen aan
aardolie, die het bevat. Reeds in 1888 werden door
particulieren daarvoor contracten gesloten met den
i ( ciunnligen Sultan, doch eerst 5 September 1902
werd Djambi door de Regeering voor den particu
lieren mijnbouw geopend. Den 2cn Januari 1903
kwamen bij haar 2.034 concessie-aanvragen binnen;
door loting zouden enkelen daarvoor in aanmerking
komen, doch de G.G. vond, naar verluidt, in tal van
knoeierijen aanleiding den Kien Xov. 1904 Djambi
te sluiten. Van rogeeringswege werd daarop gedu
rende de ja ren 1904— 12 een geologisch onderzoek
ingesteld, voornamelijk inde benedenlandcn van dit
gewe t, onder leiding van Dr. A. Tobler. De resulta
ten van dat onderzoek, neergelegd in de „Korte beHchi ij\ ingder pet roleuratcrrein.cn gelegen in het Z.O.
deel der re-, Djambi" (Landsdrukkerij, Bat. 1912),
bet rellen de landstreek bezuiden de Tembt'si on
Batang Hari rivieren. Bij Gouw besluit van 25 Nov.
1911. do. 17, werd opnieuw opengestcld het terroin
bezuiden de Batang Hari en de Kocala Borba en
ten O. van de Mérangin, terwijl bij Gouv. besl. van
22 Mei 1908 no. 35 bepaald werd, dat de afd.
Koerinlji en do districten Scrampas en Socngci
Tcnung zouden gereserveerd worden voor explora
tie van Gouv. wege. Het wetsontwerp van minister
Pleyte, waarbij aan de „Bataafsche” 336.000 H.A.
— en aan de Zuid-Perlak Mij 220.000 H.A. in con
cessie zou uitgegeven worden van de terreinen door
Dr. A. Tobler en nader door Mr. Waterschoot v. d.
Gracht onderzocht, is in 1916 door do Tweede Ka
mer verworpen.
De handel in het binnenland is nog zeer onbe
duidend; in 1912 telde men nog slechts 19 inl.
markten (pasars); ter hoofdplaats zijn, behalve een 3
tal Europ. firma’s, meerdere Chineesche en Palembangscho handelaren gevestigd, terwijl als industrieelo ondernemingen in het gewest te noemen zijn: 4
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steen- en pannenbakkerijen te Djambi, M» Tümbësi,
Rangkiling en Ma Tebo (allen van Chineezen), 3
handzagerijen te Djambi en Ma Sabak, 1 stoomzage
rij te Djambi, 2 sagoebereidingsplaatsen te Ma Sa
bak en Nipah pandjang en 1 stoomzagerij met ijsfa-.
briek te Djambi. De loonen van koelies (voornl. zijn
dit Koerintjiërs) bedragen 50 a 75 ets. per dag, van
timmerlieden en metselaars ƒ 1.— a ƒ 2.50. Er be
staat groote behoefte aan arbeidskrachten, vooral
voorde inzameling-van de rubber in de talrijke hevea
aanplantingen. De hand werksn ij verheid is weinig
ontwikkeld, nog minder do kunstnijverheid; aan
houtsnijkunst wordt wat gedaan in Ma Boengo, aan
fijn vlechtwerk in Sarolangocn en Kcerintji; eenvou
dig aardewerk maakt men in Koerintji; katoenspin
nen komt voor in Oeloc-Boengo, weven in meerdere
doesoens, vooral in Koerintji; doch de producten zijn
onbeduidend, buitenlandschc lijnwaden hebben het
inlandsch weefsel verdrongen.
De verbinding over zee wordt onderhouden door
een wekelijksche vaart van een boot der K. P. M.
van uit Singapore en door een 14 daagschen dienst
van een boot der K. M.(P. van uit Batavia, via Palembang. Als haven voor algemeenen in- en uitvoer
is de hoofdplaats Djambi aangewezen bij Ind. Stb.
1913 no. 458 en Ma Sabak bij Ind. Stb. 1913 no. 701;
kantoren der I. U. en A. zijn gevestigd te Djambi en
Ma Sabak met een hulpkantoor te Toengkal, van
welke kantoren de gezamentlijke ontvangsten be
droegen in 1912 / 197.500.—; Djambi is voor den al
gemeenen handel geopend bij de Ind. Stb. 1S47 no.
19 en 1907 no. 334. Als voornaamste plaatsen dienen
vermeld: de hoofd plaats Djambi (zio aldaar), MoearaKoempih (zie aldaar), Moeara Sabak (zie aldaar),
Moeara Simpang of Berba aan de Batang Hari ter
plaatse, waar deze zich splitst in Koeala Berba en
Kceala Nioer en waar een douanepost , met inlandsch
personeel, en een opium-verkoopplaats aanwezig
zijn; deze plaats werd bij hot politiek contract van
1882 door den Sultan van Djambi aan het Ned. Ind.
Gouv. als Gouvts.gebied afgestaan; Moeara Toeng
kal, op den rechteroever der Toengkal rivier, bij de
monding, waar sinds 1869 een rccherchepost (onder
een inlandsch opziener) is gevestigd, en waar vrij
veel Chineezen, enkele Vóór-Indiërs en Arabieren
wonen, allen handelaren, in hoofdzaak voor opkoop
van boschproductcn; Moeara Boengo, Moeara Tembësi, Moeara Tebo en Sarolangocn (zio afzonderlijk
bij die namen). De jongste kaart is de Schetskaart
van do ros.’Djambi, schaal 1 : 300.000, in 2 bladen
uitgegeven door de Topogr. Inr. to Batavia.
B o v o 1 kin g. Hot gewest telde in 1915 een be
volking van J0S Europeanen, 1343 Chineezen, 606
Arabieren, 45 andere Vreemde Oosterlingen en
207.097 inlanders, totaal 209.399 zielen. Als de oor
spronkelijke bewoners van Djambi schijnt men to
moeten beschouwen de Koeboé's (zio aldaar), die
blijkbaar vroeger voor immigranten uit do omlig
gende landen naar do afgelegen wildernissen zijn ge
weken. Als oudste immigranten beschouwt men do
Batins (zie aldaar), men noemt zo ook do eigen
lijke inhcemscho bevolking van Djambi. Na hen
kwamen immigranten uit Minangkabau, die zich
deels mot de Batins vereen fgcl en, deels op zich zelf
bleven, on zoo treft men op meerdere plaatsen (met
namo in de Boven-Tömbësistreek) Batin- en Panghoeloo bevolking, scherp afgescheiden, naast elkaar
in afzonderlijke kampongs wonende. Zoo berustte
uitsluitend bij de Batins het. ontginningsrecht van
woeste gronden, met de daaraan verbonden be
voegdheid tot afstand en tot rotributichcfimg. In do
39
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DJAMBI.

Boven-TÖmb&i liad ook immigratie plaats van uit
huizen in Koerintji. zie liet art. KOERINTJI).
Bawas (Palembang). In de benedenlanden kwamen
De godsdienst is de Mohammedaanschc; do (ia
de vreemdelingen van over zee naar Djarnbi—en hier gclijksche gebeden worden trouw gedaan, wat. niet
valt ook dan do invloed van Malaka en do Riouw- overal mot den Vrijdagsdienst hot geval is; er beeilanden en Javaniet te miskennen; vermoedelijk wa- staat veel neiging tot de bedevaart; zoo bedroeg
ren de laatste vorsten van Djambi ook van Javaan- het aantal Mekkagangers in 1906, 1910, 11, 12 on
schen oorsprong (hun namen en titels, ook die der ’13, resp. 161, 357, 270, 320 en 404 (-f- 193 uit KöRijksgrooten, een 5 tal Pangerans met de blijkbaar rintji); fanatisme komt weinig voor.
aan hun ambt verbonden namen van: Wira KocsoeDo taal is dialectisch Maleisch, in de binnenlanma, Tjitra Koesoema, Aria Djaja Koesoema, Poespa don vermengd met vele midden-Maleische, MinangJoeda en Koesoema di Laga wijzen daarop). Do Ara- kabauschc en Javaanscho woorden, en in de benebieren, die hier ook sinds eeuwen toegang hadden, donstreken met zeer vele Javaansche woorden,
hebben zich met de vorsten familie door huwelijken Hindoe-oudheden worden aangetroffen bij Kampong
weten te verbinden. Inde laatste jaren vestigen zich Solok, op den rechteroever der Batang Hari (hoofd
vele Bandjareezen in de kuststreken, vooral in be- plaats Djambi) en bij Kampong Petjinaan op den
nedeD-Toengkal.
linkeroover dier rivier (hoofdpi. Djambi), alsmede
De bevolking wordt beschreven als volgzaam,
bij Moeara Djambi (i 28 K.M. beneden de hoofd goedhartig, zachtmoedig, lichtgeloovig, maar toch
plaats Djambi).
niet dom; de Panghoeloe-bevolking noemt men in- A G os o h i e d e n i s. Volgens de oudste berichten
tusschen wel arrogant, in tegenstelling met de be- '“was Djainbi'ëëh leeririjk Van Madjapahit, ontstaan
scheiden Batins. Zware misdrijven komen weinig
uit Jav. volksplantingen, over Palembang daar gevoor. De adel heeft reeds zijn invloed verloren, en komen. Later moet het de suprematie van het rijk
van dien stand niet veel meer behouden dan de titels van Minangkabau hebben erkend.
Pangéran, Raden en Kërnas; in uiterlijke kleeding en
Vooral met het doel om zich in den handel meer on
levenswijze komt zij geheel met de overige bevolking afhankelijk te maken van Bantam, richtte de 0.1.0.
overeen. Men onderscheidt den adel in a. Kratonadel in 1616 te Djambi een kantoor op, dat zij, met korte
(rechtstreeksche afstammelingen van de Sultans), onderbreking in 1643, en van 20 September 1679
b. perbau (telgen der zijlinie), c. soesoen ampat poe- tot 30 Mei 1680, tot 1696 handhaafde, en dat
loe (kinderen der bijzitten van den Vorst), d. soesoen belangrijk was om den handel in peper en verkadipan (nazaten van c). Bij de Panghoeloe-en Ba- schillende boschproducten. In 1643 werd het eerste
tin bevolking bestaat het matriarchaat, doch met vele contract met den Vorst gesloten; in 1687 kon do
onderlinge afwijkingen; hetsolidariteitsstelselis inde O.-I. C. hem aan zich verplichten door op zijn verbinnenlanden nog van kracht; het tiban- en toekon- zoek om hulp een aanval van den Radja van Djohor
en den Sultan van Palembang af te wenden,
stelsel, d. i. de verplichte levering van goederen aan
den Sultan of diens gemachtigden (Djënangs), dan
Niet altijd echter was de verhouding zoo vriendwel koop daarvan tot vooraf vast gestelde prijzen, is schappelijk; dat blijkt o.a. uit den moord op het
afgeschaft, het tariq- en ngambat stelsel1) en het pan- hoofd der factory in 1690. De toenmalige vorst Indelingschap, dat bij de anaq radja’s was ontaard in galaga (vermoedelijk was dit een titel, of deel van
erfelijke dienstbaarheid, zijn mede onder onzen be- een titel, gebruikt in navolging der Javaansche vorstuursinvloed verdwenen.
sten, die onder hun titels ook dio van „Sénapati
De doesoens {dorpen), die bij voorkeur langs de ri- Ingalaga” aanvoerder in den strijd, telden), do
vieren zijn aangelegd, bestaan over ’t algemeen uit eerste, die den Sultanstitcl voerde, werd gevangen
vrij solide, houten huizen, op manshoogte boven den genomen en zijn zoon Kjai Gedé op den troon
grond, op één rij en op behoorlijken afstand van elkaar geplaatst . Onder Kjai Gedé’s opvolger in 1696 wei d
gebouwd, omgeven door aanplantingen van klapper- de verhouding met de O.-I. C. zóó gespannen, dat
en andere vruchtboomen. In den regel zien zij er wel- het kantoor werd opgebroken,
varend uit. Zij zijn omheind om het binnendringen
In 1707 gaf do Sultan blijk de relaties weer te wilvan loskopend vee te beletten; vóór de woningen, in len aanknoopen door een gezantschap aan den G.-G.
de rivier, vindt men gewoonlijk badraketten (lan- Het kantoor werd hersteld en te Moeara Koempih
tings), die tevens als aanlegplaats dienen voor prau- een sterkte opgericht. Deze sterkte werd in 1724,
wen. Versieringen aan de woningen treft men weinig vermoedelijk tengevolge van een opstand tegen do
aan; het Boengogebied maakt ten deze een uitzon- Nederlanders, weer verlaten. Voorzoover bekend is,
dering, waar in enkele doesoens snijwerk aan de hui- kwamen zij er niet vóór 1833 terug. Omtrent hetzen is aangebracht. (Voor de bevolking, doesoens en geen tusschen 1724 en J 833 gebeurd is in Djambi ont-------------breken stellige berichten. De macht van de Sultans
l) Tariq beteekende oorspronkelijk het in ber . ^schijnt vooral verzwakt te zijn onder Mahmocd
slag nemen door den schuldeischer van de goede: Mahocdin, die
1812 aan de regcering kwam. Het
ren van den nalatigen of onwilligen schuldenaar, gezag was feilelijk in handen van diens vrouw, die
met voorkennis der hoofden, doch strekte zich door haar wreed en tiranniek bestuur de bevolking
later uit tot de inbeslagname der goederen van tot opstand dreef.
de bloed- of aanverwanten van den schuldenaar,
De Sultan moest uit de hoofdplaats vluchten, en almeestal zonder voorkennis der hoofden. „Ngam- leen met hulp van zijn broeder, die in de bovenlanden
bat" was het treffen van dwangmaatregelen door veel invloed had, kreeg hij het gezag weer in handen.
dedoesoen(dorps)genooten van den schuldeischer,
Zijn opvolger Mohammed Facharoedin vroeg in
metvoorkennisderhoofden,dooraanhoudingvan
1833 den Nederlanders hulp tegen zeeroovers, die
handelsgoederen en product en, toebehoo ren de aan zich van den mond der Djambi-rivicr hadden meesdedoesoengenooten van den onwilligen of nalati- ter gemaakt. Die hulp werd verleend en de zecroogen schuldenaar, tot deze aan zijn verplichtingen veis door onze marine verdreven. In ’t zelfde jaar
had voldaan. Zoowel tariq- en ngambatstelsel als echter deed de Sultan met eenige uitgeweken Patiban- en toekonstelsel kwamen ook in andere lembangsche grooten een inval in het Palembangstreken in N. I. voor.
sche district Rawas. De G.-G. Van den Bosch greep
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deze gelegenheid aan om ons gezag op Sumatra uit
te breiden en zond een expeditie om de onruststokers te verjagon. Dat gelukte on in 1833 en 1834
sloot Michiels contracten met Facharoedin, waarbij
deze onze souvereiniteit erkende, heffing van in- en
uitvoerrechten en invoering van zoutmonopolie
toestond, een en ander tegen vergoeding van een
jaargeld van ƒ 8000.— aan Sultan en kroonprins samen uit te keeren. Te Moeara Kocmpih werd weer
een versterking gebouwd met een Europ. gezaghebber en te Sabak werd een inlandsch posthouder gevestigd.
Daar Engeland bezwaar maakte tegen de uitbreiding op Sumatra’s Oostkust, werd in 1841 gelast
de vestigingen benoorden Palembang in te trekken
De Indische Regeering gaf aan dien last voor Moeara Koempih geen gevolg, op verzoek van den
toenmaligen Sultan Nazar Oedin. Deze toch zocht
steun bij de Nederlanders tegen zijn neef Raden
Tabong, die in de bovenlanden grooten invloed had.
Toen in 1855 Nazaroedin werd opgevolgd door
Taha Safi Oedin (Taha), verlangde de Regeering
vernieuwing van het contract. De nieuwe Sultan
was daartoe niet gezind, en liet den resident van
Palembang tot twee keer onverrichter zake terugkeeren. Er werd toen (1858) een expeditie gezonden
onder Lange en Courier dit Dubekart. Na een hevig
gevecht werd op 6 Sopt. do kraton genomen, en
de Sultan die een dag te voren van den troon ver
vallen was verklaard, vluchtte naar het binnenland.
Zijn oom Ahmad Nazaroedin werd tot Sultan aangesteld, en met dezen en den kroonprins werd een
nieuw contract gesloten op 2 November 1858, waar
bij nog eens uitdrukkelijk gestipuleerd werd, dat
Djambi deel uitmaakt var} Ned.-Indiê en aan den
Sultan in leen gegeven wordt.
Een nieuwe en belangrijke bepaling was, dat ter
beeldplaats Djambi een ambtenaar of officier (poli
tiële agent.) zou geplaatst worden onder de bevelen
van den resident van Palembang, om te waken voor
de nakoming van hel contract en „den Sultan als
raadgever cn leidsman terzijde te slaan”. Voor de
eerste maal werd met die functie belast de kapitein■ ommandant van de compagnie infanterie, dienu te
Djambi werd gelegerd.
Lenige ja ren lang vernam men nu niets van rust
verstoring in Djambi. In 1868 werd dan ook de be
zet tin-' van Moeara. Koempih ingetrokken en die
van Djambi verminderd.In 1875, nadat op 4 Augus
tus 3 873 een suppletoir politiek contract was geslo
ten, werd de betrekking van politiek agent aan een
controleur opgedragen. De oude Sultan Taha, nog
steeds in het bezit der voornaamste rijkssieraden,
had echter in de bovenlanden de macht in bandon,
en belemmerde den ui Ivoor naar de bencdenlandcn.
Het was vooral in 1877—78, toen de Sumatra-oxpeditio do onrustige clemontcn wakker maakte, dat
die invloed van Taha bleek. Do moeilijkheden, die
do expeditie ondervond, en die zóó ernstig werden,
dat Van Hasselt en Veil) liet Djambiseh gebied
moesten ontvluchten, gingen uit van Taha cn zijn
aanhangers. In J876 werd nogmaals een suppletoir
contract aangegaan, en in Februari 1878 stoomdo
de resident van Palembang por Paritoe de Balang
Hari op tot Simalidoe, terwijl in Juni 1878 de zee
officier Cornclisscn per stoom barkas met don con
troleur tot Telok Bengkal opvoor. Hot garnizoen
van Djambi werd in 1879 weer versterkt.
Sultan Nazaroedin overleed in 1881 cn werd op
gevolgd door Mohammed Mahiloedin, terwijl een
broei- van Taha kroonprins werd. De nieuwe Sultan

(311

sloot in 1882 een nieuw contract, in hool'dzaak gelijk
aan dat van 1858.
In April 1885 overleed Sultan Mahiloedin. Daar
de kroonprins niet geneigd was om het Sultanaat
te aanvaarden, werd het bestuur voorloopig aan
een commissie opgedragen. Onder dit voorloopig;
bestuur was het in Djambi alles behalve rustig,
In Mei werden 3 Europeanen in de Sociëteit to
Djambi door 2 hadjies overvallen. In Oct. van ’t
zelfde jaar deed een gewapende bende een aanval
op onze versterking, die gelukkig werd afgeslagen,
Een gewapende kruisboot te Moeara Sabak werd
overrompeld, en niet dan na een hevig gevecht heroverd. Of en in hoeverre Taha dan wel de kroon
prins in een en ander de hand had, bleef onopgehelderd. In Juli 1886 echter kwam de laatste uit eigen
beweging ter hoofdplaats, en een conferentie met
den resident en de rijksgrooten had tengevolge, dat
hij het Sultanaat aanvaardde als Sultan Ahmad
Dzaïnoedin, terwijl een zevenjarige zoon van Taha
kroonprins werd. In 1888 sloot hij een nieuw contract, gelijkluidend met dat van 1882; het eenige
rijkssieraad, dat den Sultan in het oog der bevolking
tot wettigen vorst stempelt, tot dusver in het bezit
van Taha, werd nu door dezen aan den benoemden
Sultan afgestaan.
De koloniale verslagen van 1888 en volgende jaren
spreken van een steeds goede verhouding tot den
Sultan; van vermeerdering van zijn invloed, en zelfs
van blijken van goede gezindheid, door Taha be
toond.
> Omstreeks 1895 trad echter een ommekeer in;
aan door oiis bestuur gedane aanvragen om uitleve
ring van een Chinees (Teng-At), van ontvluchte
dwangarbeiders en van personen van misdrijf ver
dacht werd niet alleen niet voldaan, doch het bleek
zelfs dat die dwangarbeiders als eerewacht gebezigd
en met titels begiftigd werden, terwijl de veel voor
komende aanmatiging van gezag door hoofden of
Vorslenafstammelingen, niet door Sultan Ahmad
Dzainoedin werd tegengegaan, en in de controle-afdecling Rawas veel last werd ondervonden van molestatiün van Djambische zijde en van rooverijen; ook
aan de uitnoodigingen van den resident om te Djam
bi te komen ter bespreking van verschillende zaken,
werd noch door den Sultan noch door den Pangeran
Ratoo voldaan; een cn ander leidde er toe dat do
Sultan in Dec. 1899 op verzoek van zijn waardighoid werd ontheven, onder toekenning eenerjaarlijkschc toelage van /4000.—; hij overleed ter
hoofdplaats Djambi op 21 Mei 1903. Na verschil
lende mislukte onderhandelingen metde rijksgrooten
over de aanstelling van een opvolger, werd op 27
Februari 1901 het bestuur van het landschap door
do Ned. Ind. regeering aan den resident van
Palembang opgedragen; in Maart van dat jaar volg
de do legoring eoner militaire bezetting te Mn.
Tömbösi,. ten einde gomakkelijker rechtstreekscho
aanraking te verkrijgen met do hoofden in do bin
nenlanden; aanvankelijk werd do commandeerend
officier belast mot bot civiol gezag. Inmiddels was
Taha mot zijn broeder Dipa Negara naar de bovenTabir getrokken. De hoofd on, die aan de oprooping,
om zich bij ons bestuur te melden, gehoorgaven,
worden in hun apanages bevestigd; ook de Pangeran
Ratoe verscheen te Djambi voor den resident; — na
dat echter onze vaartuigen op de Boven-Tëmbësi
waren beschoten en in Mei 1901 een bende uit Boven
Tömbësi on Batang Asei een aanval had gedaan op
de controleursstandpl. Socroelangoen (Rawas), dio
met con goringe politiemacht was al'geslagen, ’wer.
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den troepen naar Rawas gezonden ter beveiliging
dier streek, en werd, nadat het 2e vcldbataillon
inf. met cenige artillerie van uit Batavia naar Palembang was gezonden, van uit Rawas Djambi binncngerukt (Sept. 1901), om weldra Sarolangoen,
aan de samenvloeiing der Batang Asei en Tëmbêsi
tc bezetten, on dit in Oct. 1901 in te richten tot
bivak als uitgangspunt voor patrouilles, terwijl een
officier belast werd met het civiel gezag in de BovenTembösi. Bij velschillende tochten in dit gebied
werd meermalen ernstig verzet ondervonden; in
Dec. 1901 werd de controleur van Djambi, politiek
agent, vervangen door een asst.-rest. polit. agent.
Waar eenmaal met de militaire actie was begonnen,
werd deze tot de algeheele onderwerping van Djambi doorgezet, waarbij spoedig bleek dat het verzet
niet uitging van de bevolking, doch geheel alleen
van Taha en zijne aanverwanten. Langzaam aan
werd geheel Djambi door onafgebroken patrouilletochten van de kwaadwillige elementen gezuiverd
en onder geregeld bestuur gebracht. In Augustus
1902 werd een controleur aangewezen voor de
Merangin- en Mesoemaistreek. In Dec. 1902 werd te
Ma. Tembösi een controleur geplaatst, en daarna
een te M». Tebo.
In 1903 onderwierpen zich het geheele stroomgebied van de boven-Tëmbesi, en dat der bovenBatang Asei aan ons gezag. De landschappen Soengei Tenang en Serampas, die in 1902 aanvankelijk
onder den controleur van Moko-Moko (Benkoelen)
waren gesteld, werden in 1903 voorloöpig gevoegd
bij de onderafd. boven-Tëmbesi, later kwamen zij
bij de afd. Bangko. In Aug. 1903 (G. besl. van 11/8
’03 n°. 23 gewijzigd bij dat van 24/2 ’04 n°. 3) werd
door de Regeering bepaald, dat het landschap Djambi een afdeeling vormde van het gewest Palembang,
en werd die afd., onder een ass.-res., met behoud
van den indirecten bestuursvorm, verdeeld in 7
controle-afdeelingen, terwijl voorts de noodige beschikkingen werden getroffen met betrekking tot
bestuuKspersoneel, politie en rechtswezen. In Dec.
1903 stelde Pangeran Ratoe, zich zijner onmacht
tot handhaving van rust en orde bewust, zijn
apanage-gebied, dat zich uitstrekte van Ma Tebo
tot nabij Ma. Tëmbësi, in handen van het Gouv*
en vestigde zich ter hoofdplaats Djambi, waar hij
medio Maart 1904 aan den res. van Palembang overhandigdc de „Sindja merdjaja”, het aan het Pan
geran Ratoeschap verbonden rijkssieraad, tege
lijkertijd dat Pangeran Praboe Negara, zoon van
den in 1885 overleden Sultan, en schoonzoon van
Taha, het hem door dezen geschonken rijkssieraad
Si Gindjai verbonden aan het Sultansgezag aan
dezen resident ter hand stelde. In ’t begin van 1904
onderwierpen zich de hoofden van het Sekamis- en
Pemoesirangebied in de onderafd. Beneden-Tömbësi,
alsmede Pangeran Ali, zoon van Taha; en in de
Koempi hst reek, waar de komst van R. Mat Talm
uit de Boven Bantang-Hari in Mei onrust verwekte,
traden onze troepen met zooveel succes op, dat alle
Pamoesiradens konden worden gevangen geno
men; de Radëns Mat Tahir en Pamoek vluchtten
naar de Boven-Pidjoan, van waar zij, roof en moord
plegende, door onze patrouilles werden verdreven
naar de Boven-Toengkal; de Pangerans Ario Djojo
Kfeoemo, Wiro Kfeoemo en Hadji Kasim deden
vrijwillig afstand van hunne apanages en vestigden
zich ter hoofdplaats. In Sept. 1904 werd door den
Hongaarschen avonturier Karl Hirsch (die zich
aLs Turksch kolonel gekleed, voor een afgezant van
den Sultan van Turkije uitgaf) ter hoofdpi. Djambi

een samenzwering tegen ons gezag op touw gezet,
zij ondervond aanvankelijk veel aanhang onder
de daar verblijvende vorstentelgen (o.a. Pangeran
Ratoe en P. Ario Djojo Kësoemo), doch werd
door krachtig ingrijpen van het bestuur, in de geboorte gesmoord. Karl Hirsch werd gevangen genomen, en in 1905 door den Raad van Justitie te
Batavia veroordeeld; 19 Djambische grooten werden
ter zake geintemeerd te Madioen, doch P" Ratoe
vist te ontkomeu naar *iTë boven-Batang-Hari,
waar hij zich aansloot bij de bende van Pn Singo.
Ons optreden in het Tocngkalgebicd wist den aanvankelijk ondervonden lijdelijken tegenstand te
overwinnen,Radèn Seman sneuvelde cr in April '04,
P. Poespo Djojoningrat {de apanagehouder) in Nov.
’04; Radja Said, berucht zeeroover uit Retih, die
eenigen tijd de Beneden-Toengkalstrcek onveilig
maakte, zag zich tot uitwijken naar Trcngganoe
(Malaka) gedrongen; in de Boven Batang Hari
slaagde een onzer patrouilles er in (April ’04) Taha
in het doesoengebied Betong Bedadjah te overval Ion Hij sneuvelde, terwijl P. Dipa Negara omstrèeks dien tijd overleed nabij doesoen Boelian aan
de S. Sekalo (zijrivier Socmai) en P. Soeto Djojo
(= Raden Anom) kort daarop den laatstcn adem
uitblies in doesoen Poentikalo aan de Batang Hari.
Na hun dood kwamen de meeste hunner volgelingen
tot onderwerping; P. Singo bleef rondzwerven in liet
Alaigcbied (Boven Soemai), om in Febr. ’05 met P.
Ratoe uit te wijken via Indragiri en Locbock Ramo
naar de Batang Hari districten. In Nov. ’04 werd do
zonder militair geleide reizende controleur R. H
Kroesen op weg van doesoen Nalo naar Pangkalan
Djamboe aangevallen en verwond, en 3 dagen later
in de doesoen Dalam, 1/.1 uur van Nalo, door een
geweerschot van het leven beroofd; deze moord
vond plaats op instigatie van de Pangerans Hadji
Oemar en Sëinan. In Juli 1905 werden de landsehappen Kola Besar, Poelau Poendjoeng, Padang Lawas en Si Goentoer (dc zoogenaamde Batang Hari
districten) aan ons gezag ondc'rworpen en een
kapitein der infanterie met het civiel bestuur h
Kota Baroe belast; in het laatst van Nov.’05 werd
dat bestuur overgedragen aan den ass.-res. van
Tanah Datar, waarmede deze landschappen du
overgingen tot het gebied van het toenmalige Gouv1
van Su matra’s W.-kust. De besturende ambtenaren
konden zich gedurende 1905ovoral vrij, zonder mili
tair geleide bewegen, en door de vestiging van ons ge
zag inde Batang-Haridistricten (Juli ’05) en Kwantan(Oct. ’05)werd aan deDjambischogrooten de gele
genheid benomen zich daar te nestelen. In April 1900
kon men de hand loggen op R. Drahim Koewal,
schoonzoon van P. Ratoe, en nadat P. Ratoe en P.
Singo zich in Mei ’OO m Padang Lawas bij dc bende
van wijlen P. Depali hadden aangesloten, orn ver
volgens daarmede naar Kwantan en van daar naar
Bovcn-Soemai le trekken, werden zoo talrijke pa
trouilles oj) hen afgezonden, dat P. Ratoe genoopt
word zich den 22en Mei ’OO te doesoen Pcnapulan
(aan de Batang Hari) te onderwerpen. Hij wist
echter den le Juni d.a.v. le M. Tebo te ontvluchten;
in September ’OO onderwierp hij zich nood gedwon
gen opnieuw, en zag zich toen verbannen naar Parigi
(Menado). R. Hamsah sneuvelde in do Boven-Tebo
in October ’OO en P. Singo aan de Oeloe-Gangsal
(Indragiri) in Dec. ’OO. Bij Kon. Besl. van 1 Februari
1900 werd besloten tot de invoering van rechtstrceksch bestuur, als gevolg waarvan bij Ind. Stb.
1900 n°. 187de lijdelijke afd. Djambi, met het land
schap Koerintji vereenigd, tot één afzonderlijk gewest
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Djambi werd verheven onder een resident, onder
wiens bevelen werden gesteld 1 ass. res. en 9 contro
leurs; bij Ind. Stb. 1906 n°. 461 werd hot Ben edenDjocdjoehan gebied, te voren ressorteerende onder
het landschap Kota Besar, en vroeger deel uitma
kend van het Djambische Sultanaat op unaniem
verzoek van hoofden en bevolking weder bij het toen
rechtstreeks bestuurde Djambi (afd. Ma Tebo) ge
voegd (als rechtstreeksch gebied), nadat de Jang di
Pertoean van Kota Besar vrijwillig van zijn rechten
op de Beneden-Djoedjoehan, tegen schadeloosstel
ling afstand had gedaan.
P. Hadji Oemar, de aanstoker van de beschieting
van Sarolangoen (Juni ’03), van den moord op den
controleur Kroesen (Nov. ’04), van den moord
aanslag op den ass. res. van den Bor door den beruchten roover Alamperocn te P. Lebar (afd. Saro
langoen Juni ’OG) en van de beschieting van een
prauw, waarin zaten de res. Helfrich en de contro
leur Krom (Juli ’OG), en die in 1906 ons veel moeite
berokkend had in Koerintji, Serampas en Soengci
Tcnang, sneuvelde met zijn broeder P. Seman in
April ’07 nabij Pamoedjan aan de Oeloe-Tëbo, en de
eveneens beruchte P. Anom onderwerp zich in die
zelfde maand in Beneden-Tëbo. En toen ten slotte
de meest gevreesde en actieve onzer tegenstanders,
R. Mat Taliir, in Sept. ’07, na rustelooze vervolging,
was gesneuveld, was het verzet tegen ons gezag
geëindigd, cn sedert liet — tot einde Augustus
1916 — do politieke toestand niets te wenschen
over, enkele plaatselijke rustverstoringen daarge
laten, die door spoedig ingrijpen van het bestuur
gemakkelijk werdén bedwongen. Sinds medio 1910
was er nog alleen een militaire bezetting (van 150
man) aanwezig ter hoofdpi. van het gewest, die gere
geld patrouilletoehten ondernam naar die gcdcellen, waar zulks noodig werd geacht . Aan de vor
sten-afstammelingen (anaq radja’s) werd tijdens de
expeditie van 1901 het verder verblijf in de boven
landen ontzegd, en bun de hoofdpi. Djambi tot woon
plaats aangewezen; aanvankelijk werd hun slechts
vergund te reizen, stroomopwaarts tot Ma. Tëmbësi
stroomafwaarts tot Ma. Sabak, doch later werden
ion hunnen opzichte milder opvattingen gehuldigd;
in 1913 werd aan enkelen defminst invloedrijke bal
lingen vergund naar bun land terug te koeren. De
oudste zonen van den genoemden R. Mat. Tahir, met
name R. Hamznh en 11. Soelen, die op24Febr. 1904
hij een overval dor bende van hun vader aan de Sialang ba wang (stroomgebied Boelian) in onze handen
vielen, worden voor hun opvoeding naar Palembang
gezonden, om aldaar de Europeesche school te be
zoeken. In het begin van 1915 werd wel contro
leur van Glorkum in Koerintji vermoord, doch dit
bleek een geheel op zich zelf staand feit te zijn. Den
29en Augustus 191(5 hadden echter volgens officieele
mctledcelingen te Moeara Tembesi ongeregeldheden
plaats, weldra gevolgd door dergolijke in Moeara
Tebo en Sarolangoen, in welke laatste plaats con
troleur Walt er met zijn personeel werd vermoord.
Het verzet breidde zich snel uit, doch vanuit de
hoofd plaats Djambi, van Padang Pandjang en PaJcmbangen vanuit Batavia werden ten spoedigste
t roepen gezonden onder leiding van kolonel Kroesen,
die thans (Nov. 1916) doende is do rust te herstellen.
Over de oorzaken van den opst and valt bij gebrek
aan voldoende gegevens op dit oogenblik nog niets
te zeggen; vermoed wordt, dat de anaq radja’s do
band in het spel hebben gehad.
Best u u r. Het gewest is administratief verdeeld
(Ind. Stb. 1913 n°. 241) in 7 afdcelingen, elk onder

,)
%

i

7 '

n

• r- ' *

-

ƒ,•'

£*> “Vs

een controleur of civiel gezaghebber, en wel in:
Djambi (mot 38.300 bewoners), Moeara Tgmb&i (met
16.400 bewoners), Moeara Tebo (met 20.100 bewo
ners), Bangko (met- 31.200 bewoners), Moeara Boen
go (mot 23.500 bewoners), Sarolangoen (met 21.100
bewoners), allen met gelijknamige hoofd plaatsen, en
Kccrintji (met 59.900 bewoners) met hoofdpi. Soengei Penoeh. Do grenzen der hoofdplaatsen zijn vastgestcld bij besl. van den Dir. v. B. B. d.d. 18 Aug.1906
n°. 623. Aan het hoofd van het gewest staat een resi
dent. Ingevolge Ind. Stb. 1912 n°. 233 wordt in dit ge
west geleidelijk een districtsbestuur ingevoerd; in 1913
waren er reeds 10 van de 25 districtshoofden aange
steld; zij dragen den titel van demang (Ind. Stb.
1913 n° 709). Voorts wordt het bestuur uitgeoefend
door inlandschc hoofden over landschappen den
>_T' *
titel voerende van Pasirah, Pangocloe, Rio Depatï,. •.
*?? "• t
Toemenggoeng, Tcewa Batin, Batin, Datoeq of De^ >► . **
pati, met aan deze ondergeschikte hoofden; over^
’
^
doesoens, met den titel van Pembarab, Anaqdalam,' • - °ƒ'
Doebalang, Menti, Mangkoc, Rio of Depati, terwijl,/'
de pasars staan onder hoofden met den titel van j ■& '$"Kapalapasar, bijgestaan door een zoogenaamden
r.-;. ,.
Twidi. De inlandschc hoofden, van welke de waar- - /
digheid erfelijk is in het geslacht, worden in over- - f* '
leg met de bevolking gekozen; de adat-districts- ’ ' "*S
en doesoenhoofden worden bevestigd door den resi^'
dent, de mindere hoofden door de afdeelingschefs.- 1 " ^
Zij zijn niet bezoldigd, hun inkomsten bestaan in:
aandeel in boeten en gerechtskosten, collecteloon van
geïnde belastinggelden, aandeel in Sewah hoetan,
Sewah boemi, Sowah tambang enz. en de afkoopsomx “
voor verplichte diensten.
De Chineesche wijken te Djambi en Moeara Sa bak
(Ind. Stb. 1889n°. 20)staanresp. ondereen luitenant
en een wijkmeester, terwijl de wijk voor Arabieren
en andere Vr. O., geen Chineezen zijnde, te Djambi
onder een luitenant staat.
De militaire bezetting bestaat uit 150 man infan
terie met 3 officieren en 1 off. v. gezondheid, gele
gerd ter hoofdpi. Djambi, en behoort tot het gamizocnsbataillon van Palembang en Djambi; voorts
is er in het gewest een gewapende politie bestaan
de uit 240 man, terwijl ook bij de plaatselijkc amb
tenaren cn de districtshoofden agenten van de algemeene politie bescheiden zijn.
De rechtspraak, behoudens die over de inheemschc bevolking buiten de hoofdpi. Djambi, is op
gedragen aan de magistraten, den ter hoofdpi. gevestigden landraad en do residentiegerechten. Do
inhcemsche bevolking builen de hoofdpi., is onder
de leiding cn hot toezicht van de Europ. ambtenaren
in hot genot gelaten harer eigen rechtspleging (Ind.
Stb. 1906/321, 1908/360); die rechtspraak berust
thans bij de ra pat doesoen,ra pat district, kleine rapat
en groote rapat, do beide laatsto voorgezeten door
den afdeelingschef. De controleurs en civ. gezag
hebbers treden op als Magistraat, de resident als
Voorzitter van landraad en residentiegerecht. Deinlandschebevolking is onderworpen aan do bc drijfs-en
andere inkomsten belasting (Ind.Stb. 19.1.4 n°. 130);
in 1913 bedroeg de aanslag der gelijknamige belasting
(toen 2 % van het inkomen bedragende, thans 40
cents van elke / 10.—, met een minimum van ƒ 2.—
’s jaars) / 203.000; overigens worden dezelfde belas
tingen geheven als algemeen op de Buitenbezittin
gen gebruikelijk.
Volgens de Ocndang2-Djambi behooren alle woeste
gronden tot het Staatsdomein en berust de beschikking, behoudens het ontginningsrecht der bevolking,
uitsluitend bij het Gpuv‘. Op de gronden waarop
s
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dl. 1 bl. 372, VI, dl. 4 bl. 107, VIII, dl. 4 bl. 33; Elsegeen individueele gcbruiksrccliten bestaan, wordt
vicr’s Maandschr. 1903, dl. 25; Ind. Gids 1910 bl.
door bet district of de doesoen een communaal ge
963 en bl. 967,> 1912 bl. 1227; Eigen Haard 1902,*
bruiksrecht uitgeoefend; op tuinen, erven, en sawahs
worden individ. gebruiksrechten uitgeoefend, die ver nos. 32 en 3
DJAMBI/Zet el van den resident van het gelijk
huurd of verpand mogen worden, en, bij verhuizing
namige gewest en van den controleur der gelijknami
buiten het district, ook verkocht; verlaten gronden
ge afdecling. De afd. met een oppervlakte van 16.517
vervallen aan de gemeenschap (district of doesoen);
K.M2. telde in 1913 3S.311 zielen (36.779 inlanders,
de inzameling van boschproducten en het jagen op
957 Chineezen, 468 Arabieren, 37 andere Vreemde
wild op de onbebouwde gronden (liiei*van zijn uit
Oosterlingen en 70 Europeanen); de hoofdpi. 7343
gezonderd de tanali larangan, d. z. bepaald aange
zielen (6255 inl., 727 Chin., 263 Arab., 35 andere Vr.
wezen gronden, waar geen hout of andere producten
O. en 63 Eur.). Gelegen op beide oevers der Djambi
mogen worden ingezameld dan met speciale ver
rivier, (die hier 300 M. breed is), op 155 KM. van do
gunning van het bestuur) zijn geoorloofd aan de
kust, is de gewestclijke hoofdplaats bij gemiddelden
inwoners der gemeenschap, aan vreemdelingen
slechts tegen betaling van een retributie en na ver waterstand steeds voorschepen van 10 voet diepgang
kregen toestemming van het bestuur; op den onder te bereiken, doch bij laag water wordt het opstoogrond worden gebruiksrechten uitgeoefend door de
men dier schepen verhinderd door een zandbank
gemeenschap, behoudens het on voorwaardelijk be
bij Kampong Baroe, even beneden Djambi’s aan
legplaats. Op den hoogen rechteroever, van waar
schikkingsrecht van het Gouv1. De gemeenschap
men een schoon vergezicht over de rivier heeft,
heeft mede het beschikkingsrecht over het water der
bevinden zich het kampement met bijbehoorendc
bronnen op de onbebouwde gronden ontspringende,
militaire gebouwen, de woningen der Europeanen,
zoowel als op de oevers en het water der meren en
verschillende Gouv. gebouwen, en de wijken der
plassen (Zie Ind. Gids 1910 bl. 967). De 'persoon
Vreemde Oosterl., en op den linkeroever liggen de
lijke diensten, waartoe de inlandschc bevolking
woningen der inlandsche bevolking, deels op vlotten
verplicht is, zijn geregeld bij Ind. Stb. 190$n°. 24. De
(vlothuizen) in de rivier, deels op hooge palen op den
vroeger beslaan hebbende lastige en ongelijkmatig
oever gebouwd. De plaats bestaat uit 12 Kampongs
drukkende persoonlijke diensten ten behoeve der
waaronder één de Kampong Radja, bijna uitsluitend
inlandschc hoofden (gérëbogdiensten) zijn vervan
gen door de heffing van ƒ 2.— per heerendienstbewoond wordt door leden en bloedverwanten der
püchtige; de gëindc bedragen worden volgens een
Sultansfamilie, die daar geïnterneerd is. Zij bezit
goede rijwegen, is als een soort villapark aangelegd en
vasten maatstaf onder de betrokken volkshoofden
verdeeld. De landschapskas, gevormd door boeten,
maakt een netten en vriendelijken indruk. Er wordt
t ijdens ons daad werkelijk opt reden opgelegd als
dagelijks markt gehouden, doch veel handel is er
dwangmaatregel en door verschillende onder het
nog niet; men vindt er 3 Europ. handelskantoren
Sultanaat gebruikelijke adatheffingen, waarvan
en verschillende Chin. winkels. De afdecling omvat,
het kassaldo medio November 1908 / 94000.— be
behalve de hoofdpi., do landschappen Pemajoeng
droeg, en die tevens meerdere roerende en onroe oeloe en ilir, Awin, Mëstong, Pen jengat-reudah,
rende goederen bezat, werd in 1910 opgeheven, en
Djambi-ketjil, Koempih-oeloe, Péngaboean, Mam
het saldo (+ / 200.000) na overstort ing in ’s lands
Sebo, Koempih-ilir, Djeboes, Berba en Aer Itam
kas, in leen gegeven aan de Djambische Volksbank.
laoet, Saba en Lagan, Dendang, Mandahara en
Sinds worden dc adatinkomsten van districten eiv' Toengkal.
doesoens gestort in de doesoen- en districtskassen,
Literatuur: Tijdschr. v. Nijv. en Landb. dl. 81,
en worden deze gelden benut voor uitgaven ten be -1912, bl. 226—229; Tijdschr. B.B., 1912, bl. 240.
hoeve van het gewest. Tot in 1908 was in dit gewest"
DJ AM BI'(mal., pal.). Zie ARECA CATECJIU.
de dollar de meest gebruikelijke munt. Bij de inge
DJAMBI-RIVIER. Zie SUMATRA (Rivieren).
volge Gouv. besl. van 15 Sopt. 1908 n°. 3 gehouden
DJAMBLANG, De Kali Djamblang vormt do
munt zuivering in 1908 werden verschillende dollargrens tusschen de districten Palimanan en Ploemmunten tot een bedrag van / 50.192.— ingewisseld.
bon, afdecling en res. Cheribon. In ’t eerste district
Sinds is de gewone Ned. Ind. munt algemeen in
ligt aan den grooten weg van Cheribon naar Bangebruik; koperen duiten komen nog in belangrijke
doeng de plaats Djamblang met groote pasar en
hoeveelheden voor in Koerintji en langs de boven
Chincesche kamp; in ’t laatste district: de halte
Batang Hari. In 1912 leverden de uitgaven en in Djamblang van de stoomtram Cheribon-Kadipakomsten van het gewest een zuivere bate op van
tcn.
/ 97.000.—.
DJAMBLANG (mal., soenil). Zie EUGENIA
Literatuur: De inleiding (door P. J. Veth) van:
JAMBOLANA.
De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter
DJAMBÖ-AJÉ. Rivier. Zie ATJÈJI.
W.-kust van Sumatra door Ridder de Stuers;
DJAMBOE. District van de afdecling en het re
Midden-Sumatraexpeditie; E. de Waal, onze Ind.
gentschap Poerwokerto van do residentie Banjoefin. dl. VII; De opkomst v.h. Neder), gezag in O.-I.
mas, met een oppervlakte van 238 K.M.2. Het
(Tiele) 2c en 3e dl. door Mr. J. E. Heeres; Kol.
telt 57 desa’s met 170 Chineezen en 75000 inlan
Veislagen 1902—’07; Djambi in Tijdschr. v. N.-I.
ders. De standplaats van het districtshoofd is
1899 blz. 695; Onze Eeuw, 1901, 3e dl. blz. 1176, en
Djatilawang.
1909 8e afl. blz. 207; Ind. milit. T. 1906 I. 329;
DJAMBOE. Plaats in liet district Leuwiliang,
Politiek Beleid en Bestuurszorg 1909; Ind. Milit.
afdecling Buitenzorg, waar op den heuvel Pasir
T. extrabijl. n°. 26 —; Bijdr. T. L. en V. dl. 53,
Koleangkak een platte rotssteen gevonden wordt,
Rks. 6, IX (1901) bl. 1; Helfrich, Bijdr. totde ken
met dc afdrukken van twee voetzolen en een twee
nis van Boven Djambi, Tijdschr. Aardr. Gen. 1904
regelige Sanskrit-inscriplie van koning Poornawarpg. 973, 1905 pg. 331; Jaarb. mijnwezen in Ned.
man, in Wenggi-schrift, vermoedelijk uit ongeveer
O. Ind. 1910; Jaarversl. Topogr. dienst 1912; Adat400 n. Chr. (Kern. in Versl. en Med. Kon. Akad.
recntbundels V,VI en VII; Van Kol, Driemaal dwars
2 Rks VI, p. 257—263). Voor verdere literatuur zie
-^.doorSumatra 1914.;Tijdschr\ v. Ned. Ind. Jaarg. III,
Rapp. Oudh. Dienst 1914 p. 27.
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DJAMBOE—DJANTOENG.
DJAMBOE (mal.). Vorschillendo soorten van het
geslacht Eugenia, fam. Myrtaceac, worden mot don
naam Djainboe aangeduid. Hot zijn grootore of kloinere boomon, met tegenoverstaande bladeren, die
olieklieren bevatten, en meest opvallende grooto
witte of een enkele maal roodo bloemen. De sappige
vruchten van vele soorten worden gegeten en de
boomen worden voor dat doel in verschillende doe
len van den Archipel gekweekt. Zie verder onder
EUGENIA.
DJAMBOE AJER (mal.). Zie EUGENIA AQUEA.
DJAMBOE AJER MAWAR (jav., mal.). Zie
EUGENIA JAMBOS.
DJAMBOE BIDJI (mal.). Zie PSIDIUMGUAJAVE.
DJAMBOE BOL (jav., mal., soend.). Zie EUGE
NIA MALACCENSIS.
DJAMBOE DERSANA (jav.). Zie EUGENIA
MALACCENSIS.
DJAMBOE KLOETOEK (jav., soend.). Zie PSI
DIUM GUAJAVE.
DJAMBOE MAWAR (jav.. mal.). Zie EUGE
NIA JAMBOS.
DJAMBOE METE (jav.). Zie ANACARDIUM.
DJAMBOE MONJET (mal.). Zie ANACARDIUM.
DJAMBOE OEWER (jav.). Zie EUGENIA
AQUEA.
DJAMBOE SEMARANG (mal., jav., soend.).
Zie EUGENIA JAVANICA.
DJAMBOE TJAJ (soend.). Zie EUGENIA
AQUEA.
DJAMBOE TJAJ MAWAR (soend.). Zie EU
GENIA JAMBOS.
DJAMBOE WER (jav.). Zie EUGENIA AQUEA.
DJAMBOE-GEBERGTE. Gebergte, uit een aan
tal evenwijdige ruggen bestaande (WZW.—ONO.
gericht), dat den Oengaran met den Télémojo, den
n.w.lijken voorberg van den Merbaboe verbindt, en
alzoo Kedoe van den dalketel van Ambarawa
scheidt. De groote postweg van Ambarawa naar
Magelang (met stoomtram) loopt over dit geborgte,
over den pas van Pingit (690 M.).
DJAMBRON (IKAN.) Zie ZEEBAARS.
DJAMOEDJOE (soend.). Zie PODOCARPUS
CUPRESSINA.
DJAMOER (mal.) of SOENG (jav.), is een algemeenon naam voor schimmels en paddestoelen. Som
mige soorten zijn echte parasieten op hoogero plan
ten, o.a. de bekende Djamoor oepas (zie onder
PLAiNTENZI EKTEN); andere zijn saprophyton en
leven alleen op rottende bestanddcclen en op humus,
in of onder don grond. Als geneesmiddelen bokond
zijn: 1°. Sari to m bon g of Sari poe t i h,(Pachymacocos,
Fr.), het ondoraardscho sclcrolium van een schim
mel, die vooral in China voorkomt en vandaar in
stukken gesneden uitgevoerd wordt, en bij do han
delaars in inlandscho geneesmiddelen op Java ver
kocht wordt; 2°. Djamoor bangkok (Oebi radja,Taai
oelar sawa),afkomstig van Pachyma tnber regiumFr.,
grooto bollen, waarvan een poeder tegen keelpijn en
koortsen wordt aangewend; 3". Djamoorkoepingof
Roeping tikoes, hot gedroogde vruchtliehaam van
Exidui purpurascem Jungh., die vooral door de
Chinoozen als geneesmiddel on ook als voedingsmid
del gebruikt wordt; 4°. Djamoor bromo of Djamoer
merah, afkomstig van de oranje-roodo paddestoel
Polyporus sanguincus L., die vooral bij bloedin
gen gebruikt wordt; 5°. Djamoer impesof D. rimpes
hot vruchtliehaam van een stuifzwam, Lycoperdon
giganteum. Batsch, die soms do grootte van een menschcnhoofd bereikt. Gedroogde stukken worden op
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de passers verkocht. Daar ze zeer veel vocht kunnen
opslorpon worden zo als bloedstelpend middel ge
bruikt.
DJAMPANG (jav., soend.). Zie ELEUSINE.
DJAMPANG. Controle afdceling van do afdeeling
Soekaboemi, residentie Preanger Regentschappen.
De standplaats van den controleur is Bodjong-Lo- z''
pang, in den Regeerings Almanak van 1916 Djam-^
pang gclieeton. De „Djampangs” is een historische
naam voor hot Zuidwestelijke deel van de Prean
ger-Regentschappen, reeds in Compagniestijden.
De vooral vroeger weinig bevolkte streek, die een
deel van het zuidergebergte vormt, is in de 19e eeuw
verdeeld in drie districten, nl. Djampang koelon,
-tengah en -wetan, waarvan de twee eerste nog be
staan ; het district Djampang wetan, dat onder de
afd. Tjiandjoer ressorteert, heet tegenwoordig Pagelaran. Orang Djampang, of Djampanger, is in de
Preanger een scheldwoord, tengevolge van den roep
van achterlijkheid der bevolking van de Djam
pangs. De ruim een twintigtal jaren geleden in de
Djampangs begonnen teelt van Liberia-koffle is
weer sterk achteruitgegaan; thee en kina wor
den thans vooral aangeplant; verder is er op de
erfpaclitsperceelen kuituur van coca en ook vee
teelt, alles vooral in Djampang tengah.
DJAMPANG KOELON. District van de afdeeling
Soekaboemi, regentschap Tjiandjoer, van de resi
dentie Preanger-regentschappen, met een opper
vlakte van 1385.60 KM2. De standplaats van het
districtshoofd heette vroeger Tjitjooroeg, doch is
thans Djampang-Koelon geheeten, waarschijnlijk
om verwarring met het meer bekende Tjitjoeroeg
te voorkomen. Het district telt 4 onderdistricten
mot 27 desa’s.
DJAMPANG TENGAH. District met gelijkna
mige hoofd plaats van de afdeeling Sookaboemi, re- gentschap Tjiandjoer, van de residentie Preangerregentschappen, met een oppervlakte van 1100KM.2
Het district telt 3 onderdistricten met 23 desa’s.
DJAMPANG TJANGGAH (jav.). Zie PASPALUM CONJUGATUM.
DJAMPANG WETAN. Vroegere naam van het
tegenwoordige district Pagolaran afd. Tjiandjoer,
zie aldaar.
DJAMPEA. Zie TANAH DJAMPEA.
DJAMPOEK. Naam op West-Sumatru voor een
groote ooruil, Bubo orientalis.
DJANDJl DALEM. Dc gebruikelijke, op het slui
ten der huwclijksovoreenkomst volgende verstootingder vrouw. Zie C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, i. 387 v. (The Achehnese, I, 354 v.); A. H.
van Ophuysen, Do huwelijksordonnahtie en hare
uitvoering, Diss. Leiden 1907, p. 80; vergelijk
ISLAM III c.
DJANDON (jav.). Zio PASPALUM CONJUGATUM.
DJANGKANG (jav.). Zie STERCULIA FOETIDA
DJANGKREK, Mal. = krekel (zie aldaar).
Adoo djangkrik botockent krokelgovecht, waarover
zio DIERENGEVECHTEN.
DJANGKRIK. Zio KREKEL.
DJANGTONG. Zio MANOEK-MANJESEP.
DJANTIENGAN. Maleische naam voor Honing
vogels. Zio aldaar.
DJANTOENG. Inlandsclie naam in do Padang-^
scho bovenlanden van eon vogelsoort, Aegithina
viridis, dio ook op Borneo Voorkomt, on tot de fa
milie der Timaliidae behoort. Öp Java komt Aegithina scapularis voor, dio aldaar tjito genoemd
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wordt. Dc soorten van hot genus Aegühma zijn
hoofd zakelijk groen gekleurd, met zwarte vleugels
cn staart; zij hebben de grootte van een distelvink.
DJAPAN. Vroegere naam van dc stad cn het
landschap Módjókertd, res. Socrabaja. De naam
was in den" HindoeJijd dc gebruikelijke voor dc
plaats, waar thans genoemde stad ligt; als naam
van het regentschap leefde zij ofticiëeel tot .12 Sep
tember 1838 en werd toen bij gouw besluit door
Mod jokert o vervangen.
DJAPARA. Zie JAPARA.
DJ ARAK. (Mal., Soend. en Jav.); Kaliki ook
Soend. (voor var. ruber); Doelang, Batt. ; TangangTangang Djara, Mal.
Ricinus communis L. Euphorbiaccae. Eene soort
met talrijke, vaak als soorten beschreven variëtei
ten, sinds langen tijd overal, vooral in de oude we
reld gekweekt; volgens sommigen in tropisch Azië,
volgens anderen in sub-tropisch Afrika tehuis be
lmoren d.
Uit de zaden wordt olie bereid, die in dc berg
streken de kokosolie als lampolie vervangt; ze wor
den daartoe ontbolsterd, fijn gestampt, met water
geperst en gekookt, tot al het water verdampt is.
Aan de productie der medicinale „castorolie”, een
belangrijk handelsartikcl, neemt Java nog weinig
deel. Te Kediri is thans echter eene fabriek, die deze
olie zoowel voor technisch gebruik (machine-olie)
als voor medicijn (zg. c o 1 d drawn o i 1) levert.
De zaden bevatten een vergiftige stof, een toxalbumine, ricinc genaamd, verder een vetsplitsend
ƒ enzym-lipase en zijn x-ijk aan olie. De perskoeken
vinden toepassing als mest. Zie ook RICINUS/
? ?. -■ DJARAK IRI (jav.). Zie JATROPHA CURCAS.
DJARAK KOESTA^mal.). Zie JATROPHA
CURCAS.
DJARAK LAOET (mal.). Zie LEEA.
DJARAK PAGAR (mal.). Zie JATROPHA CUR
CAS.
DJARAK TJINA (jav.) Zie JATROPHA GUR-
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DJARAN. Zie PAARD.
DJARAN (jav., soend.). Zie DOLICHANDRONE.
DJARANAN (jav.). Zie POLYSCIAS.
DJARIAN. Een fraaie steile vulkaan kegel aan
den rand der Bandoengsche hoogvlakte, ten Z. van
den Toenggoel; 1281M. hoog op ongeveer G00 M. bo
ven het plateau. (Verbeek, Java, 741).
DJARO. Naam in Baivtam-gegeven aan het desa
hoofd.
DJARONG LELAKI (soend.). Zie STACHYTARPHETA.
DJASINGA. Het meest w.lijke district van de
afdeefing Tluitenzorg, grenzende aan Bantam, tot
welk rijk het behoorde, tot het in 1808 door Daendels bij het Gouvernementsgebied werd ingelijfd.
De gelijknamige districtshoofd plaats ligt aan de
Tji Doerian. Het district bestaat geheel uit parti
culiere landerijen, welke hoofdzakelijk dienen voor
de cultuur van padi, koffie, thee en kina. Daendels
was oorspronkelijk van plan zichzelven het uitge
strekte land Djasinga, vormende een gedeelte van
dit district, ten geschenke aan te bieden als belooning voorde annexatie van Bantam; maar toen die
handelwijze in Holland door de Regeering werd af
gekeurd, moest hij daarvan afzien en werd het als
zoovele andere landen in dien tijd publiek verkocht.
Het telde in 1905 ruim 57000 bewoners, waaronder
een 20tal Europeanen en bijna 800 Chineezen.
DJATAKE (soend.). Zie BOUEA.

DJATEN. Zie VAARTUIGEN.
DJATI. Wijk van Batavia, -gelegen op den heu
vel bezuiden Tanah-abang. Hier bevond zich vrocger het z.g. Djati-gestielit, een geslicht voor verla
ten kinderen, sedert naar Rijswijk verplaatst. (Zie
LIEFDADIGHEIDS-INSTELLINGEN). '
DJATI. Vroeger een district van de afdceling en
het regentschap Pasocroean van de gelijknamige
residentie, behoorendc tot dc toenmalige conlröleafdecling Grati. Dc standplaats van het districts
hoofd was Ngoeling.
DJATI. Mal. Jav. Soend. Mak. en Boeg.
Teclona grandis L. Fam. Verbenaceae. De boom,
die het bekende Djati-hout oplevert, dat in den han
del meer algemeen bekend is onder de benaming van
„Java-teak”; dezelfde boomsoort komt in BritschIndië voor, vanwaar het daarvan afkomstige hout
onder den naam „teak” in groote hoeveelheid naar
Europeescke havens, vooral naar Engeland, wordt
uitgevoerd. In Nedcrlandscli-Indië groeit de djaliboom hoofdzakelijk op Java en overigens slechts op
Moena (Celebes), Boeton (Celebes), Madoera, de
Kangean-c-ilanden, Bali en. Soembawa. hT'inin of
meer groote aaneengesloten complexen, terwijl en
kele verspreide djatiboomen op Suniatra en nog en
kele andere eilanden zijn aangetroffen. Het is een
boom, die tot 40 M. hoog ko.n worden, en die op
dc natuurlijke standplaatsen in den oostmoesson
maanden lang geheel bladerloos is. Tegen het be
gin van den regenmoesson komen de zeer groote
bladeren te voorschijn (gemiddeld 05 cm. lang en
50 cm. breed), terwijl in dien tijd de boom gaat
bloeien met talrijke kleine witte bloemen in groote
pluimen. In het midden van den oostmoesson zijn
de vruchten rijp; deze zijn grof fluweelachtig be
haard en bevatten een 2—i-zadigc steen kern. Ze
zijn opgesloten in den sterk vergrooten en opge
blazen kelk. Het djatihout dat, vooral ook om zijn
menigvuldig voorkomen op Java, in Indië het week
hout bij uitnemendheid is, vindt om zijne uitstekende
eigenschappen eene veelzijdige toepassing, zoowel
voor scheepsbouw als voor waterstaats- cn spoor wegwerken, huishouw en vele andere doeleinden.
Het is op Java ook het meest algemcenc meubelhout. Het djati-hout wordt in vastheid, sterkte, en
duurzaamheid door weinig houtsoorten geëvenaard
en laat zich met daartoe geeïgende gereedschappen
gemakkelijk bewerken.Het heefteen betrekkelijk ge
ring specifiek gewicht van ongeveer 0,080, waardoor
het zich gemakkelijk te water, in vlotten, langs de ri
vieren laat vervoeren en overtreft in draagvermo
gen alle Europcesche houtsoorten. Goed uitgedroogd
djati-hout krimpt en scheurt bijna niet, om welke
reden liet zoo bijzonder geschikt is voor dek planken
op de schepen. Betornogdan eikenhout wederstaat
het de afwisselende invloeden van elk klimaat. Het is
tamelijk donkerbruin van kleur, op de dwarse door
snede eenigszins kastanjebruin, op de lengtedoor
snede iets'lichter, meer koffiebruin. De inlanders op
Java onderscheiden verschillende variëteiten van
djati-hout: Dj. soengoc (hoornachtige djati,
de beste van allen), Dj. min jak (olieaehtige
djati), Dj. kapoer (kalk-d jat i) c. a., onder
scheidingen die zich gronden op de dichtheid, zwaar
te, kleur enz. en het gevolg schijnen te zijn van
plaatselijke verschillen in de geaardheid van den
grond. Die kenmerken zijn echter zeer onstandvas
tig en gaan veelal zóó onmerkbaar in elkander over,
dat het dikwijls moeilijk valt de genoemde variëtei
ten van elkander te onderkennen. De djati-boomen
bereiken geen bijzondere lengte. Deze wisselt voor
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volwassen stammen, tot aan (1e uiterste spits, af
tusschen 30 en ruim 40 meter. In verhouding tot do
lengte bereiken de boomen echter eenc vrij aanzien
lijke dikte.
De bosschen, welke dit hout bevatten, bestaan bij
na uitsluitend uit djati-boomen; slechts weinige an
dere boomsoorten, — alle met hout van mindere
waarde, — komen er in zeer geringe hoeveelheid in
voor. De djati-bosschen vormen uitgestrekte wou
den en verleencn door hun eentonig uiterlijk aan
vele landschappen een bijzonder karakter. Op Java
zijn de djati-bosschen vooral verspreid over het mid
den en het oosten van liet eiland. In de bergachtige
vulkanische streken van West-Java beslaan zij
slechts een zeer beperkt gebied. Het droge, heete,
minder ongestadige klimaat van Oost-Java begun
stigt meer hun groei dan de vochtige atmosfeer der
bergstreken; speciaal schijnt dedjati-boom behoefte
te hebben aan cenïgc maanden aanhoudende droog
te. In verticale richting heeft de djati-boom slechts
een tamelijk beperkt gebied. Eene hoogte van 650
meter boven de oppervlakte der zee kan op Java wel
als de hoogste grens der djati-bosschen worden aan
genomen. De djati-boom groeit in Midden- en OostJava vooral op de lage neptunische formaties, bij
voorkeur op een eenigszins heuvelachtig terrein, zooals hc t lage kalkgebergte, dat zich uitstrekt van den
oostelijken voet van het Oengarangebcrgte tot in de
residentie Soerabaja en grootendeels met djati-bos
schen overdekt is. Voorheen was Java nog over een
veel grooter gedeelte dan thans met djati-bosschen
bezet. Overal is het zichtbaar hoe het voormalige
verband dier bosschen verbroken is, vooral langs de
rivieren en in de nabijheid der noordkust. Volgens
de laatste opmetingen bedraagt thans de djatiboschoppervlakte oj» Java circa GSO 000 H.A. Verreweg
de grootste uitgestrektheid beslaan clc djatibosschen
in de residentie Rembang, met circa 255.000 hec
taren. Jn afdalende reeks volgen daarop de residentiën Madioen, Semarang, Soerabaja cn Kediri. De
overige resident ion bevatten slechts weinig, eenige
in ’t geheel geen oorspronkelijk djatiboscli.
De uit voer van djati-hout uit Nederlandsch-Indië
is betrekkelijk nog gering. Hij bedroeg in het jaar
1912 circa vijftig duizend kubieke meter, in 1913
circa veertig duizend cn in 1914 circa vijf cn dertig
duizend. De uitvoerlijn is over ’t algemeen een stij
gend» , al was ook gedurende de jaren 1912, 1913
en 191-1 eene geringe daling te eonstatceren, welke
moet worden toegeschreven aan de grootere vraag
op Java zelf naar djati-hout en in het laatste jaar
gedeeltelijk ook aan den oorlog. Zie voorts over de
Djati-bosschen BOSCH WEZEN.
Betreffende de literatuur over „Djati” staat bo
venaan het uitvoerige werk van den toenmaligen In
specteur van het Bosch wezen in Nederlandsch-Indic J. W. H. Cordes: De Djati-bosschen op Java,
hun natuur, verspreiding, geschiedenis en exploita
tie, Batavia 1881. In dit werk, waarvan thans een
herdruk in bewerking is, vindt men ook opgave van
wat over het Indische Boschwezen en het Djati-hout
in verschillende tijdschriften verschenen is.
DJATI BLANDA (mal.). Zio GUAZUMA.
DJATI NANGGOR. Uitgestrekt theoland in de afdceling Soenicdang.(Preangor regentschappen) ter
grootte van 1.307 bahoes. Het ligt aan den grooten
weg van Bandoong naar Soemedang op ongeveer 20
K.M. afstand van Bandoeng.
DJATI NEGARA. District met gelijknamige
hoofdplaats van de contröle-afdeeling Protjot, re
gentschap cn afdceling Tegal, residentie Pekalo-

G17

ngan. Het district heeft 2 onderdistricten cn telt
32 desa’s met (in 1905), juim 23000 zielen, waaron
der een 40 tal Chineczen. Vroeger heette dit district
Gantocngan.
DJATINOM. District (van den Socsoehocnan)
met gelijknamige hoofdplaats van de afdceling
Klatcn, residentie Soerakarta. Het heeft 4 onderdis
tricten met name Djatinom, Toeloeng, Kragan cn
Kemalang cn telde op ’t eind van 1905: 39000 be
woners, waarvan 70 Europeanen en 190 Chineczen.
De hoofdplaats, die gelegen is nabij de suikerfa
briek Gedarèn, omvat de perdikandesa Djatinom,
waarin heilige graven gelegen zijn, die eens per
jaar door vele duizenden pelgrims, ook uit omlig
gende residentiën, bezocht worden.
DJATIPOERA. Het noordelijkste (Mangkoe Negaransche) district van de onderafdeeling Wgoogi—
_ri, afdeeling en residentie Soerakarta. Het district
met gelijknamige hoofdplaats, heeft 3 onderdistricten met name Djatipoeró, Djoemöploö en Girimartó, en had op ’t einde van 1905 eene bevolking van
42000 zielen, allen Inlanders. Het district is gele
gen op de westerhellingen van den Lawoe.
DJATIROGO. Contröle-afdeeling met gelijkna
mige hoofdplaats van het regentschap en de afdee
ling Toeban, residentie Rembang. Zij telt 3 distric
ten, nl. Djatirogo, Bantjar en Singgahan.
DJATIROGO. District van de afdeeling en het re
gentschap Toeban vande residentie Rembang,met de
districtshoofdplaats Wotsogo. Het district heeft
een oppervlakte van ruim 300 K.M.2; het heeft 3
onderdistricten met 49 desa’s en telde op ’t einde
van 1905 een bevolking van 51p00 zielen, w.o. 25
Europeanen en 150 Chineezen,j<5len vindt er uit ge—*•
strekte djati-bosschen. De vroeger daar gebloeid
hebbende Europeesche tabakscultuur is te niet ge
gaan, doch men vindt er een vrij belangrijke InJandsche tabakscultuur..
.i-f,. f £T' V
DJATISRONO. Het Oostelijkste (Mangkoe Negaransche) district van de onderafdeeling Wonogiri, afdëeling en residentie Soerakarta. Het district met
gelijknamige hoofdplaats, heeft 5 onderdistricten
met name Djatirönö, Sidöhardjö, Boeloekertö,
Pocnvömantörö en Slögöhimö, en had op ’t einde
van 1905 bijna 85000 bewoners, onder welke 14 C'nineezen cn de rest Inlanders. Het district is gelegen ..
op de Zuidwester hellingen van den Lawoe-^4.--.............
DJATIWANGI. District van de afdeeling en het
regentschap Madjalengka van de residentie Cheribon, met do hóöfdplaafs~Soctawangi en een opper
vlakte van 22G K.M.2,43 desa’s en 73000 inwoners,
waaronder 34 Europeanen, G40 Chineczen, 1 Ara
bier (einde 1905). In dit district liggen de suikerfa
brieken Djatiwangi en Kadipaten. \
DJAWA, zie JAVA en SUMATRA.
DJAWAWOET (jav., soend.). Zie SETARIA.
DJAWER BEUREUM (soend.). Zie COLEUS
SCUTELLARIOIDES.
DJAWER KOTOK (soend.). Zie CELOSIA.
DJEBENG. District van de contröle-afdeeling,
do afdeeling en het regentschap Ponorogo van (1e
residentie Madioen, met 3 onderdistricten en 69 de
sa’s; op ’t eind van 1905 had het eene bevolking van
ruim 69000 zielen, onder welke 3 Europeanen.
Do standplaats van het districtshoofd is Balong.
Hel noordelijk deel van het district is vlak, het
overige gedeelte bergachtig, Landbouw’ en veeteelt
zijn de voornaamste bronnen van bestaan der inlandschc bevolking. Particuliere nijverheid vindt
men in dit district niet.
. •* .
* '•*
DJEBOES. District der afdeeling Noord-Banka
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van de residentie Banka, tevens de naam van een
onderdistrict. Djeboes is ook een der 9 mijndistric
ten, waarin het eiland voor de tinwinning is ver
deeld.:
. •
DJEBOES. Standplaats van het districtshoofd van
het gelijknamige district der afdeeling Noord-Banka.
DJËDJËRAN. District met gelijknamige hoofdplaats van het regentschap Bantoel, afdeeling Mataram, residentie Djokjakarta. Vroeger behoorde
het tot het regentschap Kalaan. Het telt 3 onderdistricten, t.w. Sèwon, Gandok en Djëtis.
DJEDOENG. Ruïnes aan den voet van den Penanggoengan, omstreeks 7,5 KM. Oost van Madjasari. Bewaard gebleven zijn twee poorten en een
tempel, Tjandi Pasetran genaamd, met bij tempeltje.
Vgk. Domis, Oosterling II, (1836) 95; Brumund, Indiana (1S54) U, 256; Junghuhn, T. v. N.-I. VI, 2.
378; Rapp. Oudh. Comm. 1907 p. 80—84; Oudh.
Vers1. 1915 p. 29—32. Afbeeldingen zijn te vinden
fop plaat 1—3 van Rapp. Oudh. Comm. 1912.
Over de inscripties van Djëdoeng vergelijke men:
Friedericb, in Verli. Bat. Gen. XXVI (1854) p. 75 en
86; Cohen Stuart in Bijdr. Kon. Inst. 3e reeks, VIII
i
(1873),p.21;Holle, Alphab^tten(18S2),p.48,2e regel;
Brandes in Not. Bat. Gen. XXIV (1886), p. 42—43;
Groeneveldt en Brandes, Arch. Cat. (1887), p. 359;
Verbeek in Not. Bat. Gen. XXVI (1888), p. 12, 14,
46, 83; Brandes, 1. c. (1888), p. 83—85 en bijl. II, p.
XIX; Verbeek in Verh. Bat. Gen. XLVI (1891),
p. 243—245; Vetk, (1896), I p. 200; Brandes, Verh.
Bat. Gen. LX (1913), p. 36 en 49; Oudh Versl. 1915
-- ----- t. a. p._T'
_____
ƒ>
DJELAL Rivier, uit waterende aan de z.kust van
x 'A , L /?Borneo, en de grens vormende tusschen de residen(/ 0 «■'
tien Westerafdeeling en Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo. Het landschap Djelai behoort, voor
zoo ver het aan den linkeroever van de rivier van
dien naam gelegen is, tot het leenplichtig rijk Kota
Waringin. Zie ook Borneo IV D.
DJELATANG (mal.). Zie FLEURYA INTERRUPTA en LAPORTEA.
DJELER. Zie KARPERACHTIGEN.
DJELOETOENG. Onder dezen naam is in de laat
ste 15—20 jaren, vooral van Borneo, in reusachtige
i
hoeveelheden een product uitgevoerd, waarvan ei
genlijk niet te zeggen is of het tot de caoutchouc- of
getah pertja soorten gerekend moet worden. In den
handel is het ook een tijdlang bekend geweest onder
den naam dead Borneo of Pontianak. Over de af
komst van dit product was men tot 1899 vrij wel in
het onzekere, toen het in dat jaar aan Dr. v. Romburgh in de IV. afdeeling van Borneo gelukte den
boom, die de djeloetoeng levert, te vinden en de
bereidingswijze van het product te leeren kennen.
In de Z. en O. afdeeling van Borneo wordt de
djeloetoeng-boom eveneens aangetroffen en draagt
daar den naam pantoeng, terwijl hij in Palembang
malaboeai of laboeai heet. Dr. Boerlage determi
neerde den van Borneo afkomstigen djeloetoengboom als Dyera Lowii lïook. f. Ook vindt men
Dyera costulata, die in habitus er volkomen op
gelijkt, als djeloetoeng vermeld. De djeloetoeng
boomen behooren tot de woudreuzen; v. Romburgh
zag een exemplaar van meer dan 45 M. hoogte
met een omtrek van 7.5 M., terwijl Te Wechel
als middellijn 1—2 M. en als hoogte 30—50 M. op
geeft. De boomen, die door de inlanders geëxploi
teerd worden, groeien in moerassigen bodem en zijn
aan den grijzen bast en hun uitgebreid oppervlakkig
wortelstelsel gemakkelijk te herkennen. Vroeger was
het winnen van djeloetoeng vrij; thans moeten de
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inlanders van het bestuur vergunning hebben om
het product in te zamelen. De vergunninghouder
vormt met een aantal makkers een „kongsi”, begint
met het maken van een tijdelijko nederzetting en
van primitieve paden, om de boomcn in het moeilijke
terrein te kunnen bereiken. Het winnen van het pro
duct geschiedt, door het maken van 4—6 insnijdin
gen met een kapmes op 1.5 M. van den grond. In do
W. Afdeeling van Borneo placht men ook wel reepen
bast ter breedte van 8—10 M. af te snijden. Het
eerst uitstroomende melksap is dun vloeibaar en
stroomt weg. Hetgeen na korten tijd te voorschijn
komt is dikker en kleeft aan den boom vast. Na nog
een aantal boomen op dezelfde wijze behandeld te
hebben, schraapt de tapper de intusschen brijachtig
geworden massa met een stukje hout van den boom
en verzamelt het in een blikken of houten vat. In
zijn tijdelijke woonplaats gekomen brengt hij ’t in
een ton of in een uit boomschors vervaardigde trog,
waarin zich beneden een met een prop gesloten opening bevindt. Het melksap vermengt men dan met
een gelijk volume water of wel meer en roert er dan
eene hoeveelheid petroleum door heen
300 c.M3:
op IS L. melksap). Soms voegt men een soort witte
pijpaarde of gips toe — volgens zeggen op verzoek
van de kandelaars. — Het product is den volgenden
dag gestold; men laat het water wegloopen. Dan
kneedt men het onder heen en weer rollen, overgiet
het verkregen stuk met warm water en bestrijkt het
met een flesch om de oppervlakte glad te maken.
De Chineezen te Pontianak ontvingen en exporteer
den de djeloetoeng in groote stukken, die een geel
witte kleur hebben en eenigszins op kazen gelijken.
Een flinke pantoeng kan volgens Te Wechel1/., pikol
melksap leveren, terwijl de duur van het tappen écn
jaar is. Dan w'ordt het terrein verlaten en blijven de
boomen ten doode opgeschreven achter. Men heeft
getracht, door het geven van voorschriften voorliet
tappen, de uitroeiing van de djeloetoeng boomen le
gen te gaan. Natuurlijk was toezicht op de naleving
der voorschriften ónmogelijk. Daarom heeft de Regeering uitgebreide terreinen in concessie gegeven,
tegen welken maatregel echter eene heftige oppositie
ontstond. Door de United Malaysian Rubber Co. en
een paar zustermaatschappijen wordt het gewonnen
product in fabrieken — o.a. in Serawak en op Karimoen — door extractie ontharst. Dc djeloetoeng
toch bevat (op vuil- en watervrije stof berekend)
22 % caoutchouc en 78 % hars. De hoedanigheid
van de verkregen caoutchouc valt niet bijster te
roemen.
Nauwkeurige gegevens over den uitvoer bestaan
niet, omdat djeloetoeng niet afzonderlijk in de uitvoerstaten wordt opgenomen. In 1911 zoude uitvocr ongeveer 35 millioen K.G. bedragen hebben.
DJELOETOENG BADAK (mal.). Zie TABERNAEMONTANA CORYMBOSA.
DJEMADJA. Een der grootste eilanden, behoorendo tot de Anambas groep. Zie POELAU TOEDJOEH.
DJEMAKIJAN (mal.). Zie CROTON TIGLIUM.
DJËMBÈR. Afdeeling van de ros. Besocki met ge
lijknamige hoofdplaals; ressorteert onder het regent
schap Bondowoso; was vroeger èen deel van de af
deeling Bondowoso, waarvan ze in 1883 gescheiden
werd. Het inlandsch bestuur wordt er gevoerd door
een patih, die in naam onder den regent van Bondo
woso staat. De afdeeling, welke eene oppervlakte
heeft van 3285 KLM.2, werd in 1915 geschat te
hebben ^ 536000 zielen, o. w. 1500 Europea
nen, 2000 Chineezen en 77 Arabieren en bestaat uit

DJEMBER—DJEROEK MANA LAGI.
de districten Djember, Sookokorto, Majang, Rambipocdji, Tanggocl on Poeger en uit twee controleafdeelihgen: Djember en Rambipoedji. De particu
liere industrie is er zeer ontwikkeld. Men vindt er
98 erfpachtsondernemingen, gedreven op 8G.000
bouws; bijna alle zijn koffie-, rubber- en tabakson
dernemingen. De vlakte van Djember is thans het
voornaamste tabaksland op Java.
Djember is vooral bekend geworden door den
strijd tusschen oud- en nieuw-tabakkers, een strijd,
die aanleiding gaf tot ongewone handelingen van de
zijde der ondernemers, en die duidelijk de groote
leemten in de toen bestaande bepalingen op de ver
huur van gronden van inlanders aan niet-inlanders
aan het licht deed komen. In de laatste jaren is de
toestand aanmerkelijk in gunstigen zin veranderd,
zoowel tengevolge van verbetering der wetgeving op
den grond verhuur en het afkondigen door den Gewestclijken Raad van Besoeki van de „Tabaksvorordening”, als door het intreden van normale verhou
dingen tusschen de ondernemers, die, nu bedrijfsze
kerheid bestaat, een overeenkomst hebben gesloten
o.a. om elkanders gronden niet meer in te huren, de
prijzen niet op te drijven enz. Zoogenaamde assurantie-branden van tabaksschuren komen zelden meer
voor. — Vgl. R. Broersma, Besoeki, een gewest in
opkomst (Amst. 1913). De Inlandsche bevolking,
bestaande uit Madoereezen en Javanen, verbouwt
voornamelijk padi, djagoeng en tabak. /"ï Ui. ' ■
DJËMBER. District met gelijknamige hoofdplaats
van de afdeeling van dien naam,regentschapBondoweso, residentie Besoeki. Het heeft eene oppervlakte
van 782.93 K.M.2 en telt 34 desa’s met in 1905
ruim 75.000 inwoners, w.o. ruim 300 Europeanen
en 190 Cbineezen. Veel tabak wordt in dit district
geplant.
DJÉMBËR. Hoofdplaats der afdeeling en van het
district van dien naam, telde in 1905 800 inwo
ners, o.w. 250 Europeanen en 190 Chineezen. In
1915 was die bevolking met 56 °/0 toegenomen. De
grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1887, no. 101.
DJEMBRANA (DJAMBRANA). Een der voorma
lige landschappen op Bali, evenals Boelèlèng in 1855
onder rochtstreekseh gezag van het Indisch Gouver
nement geplaatst en sedert 1882 eene afdeeling der
Res. Bali en Lombok met een bevolking in 1914
van ruim 28000 zielen. Het ligt in den zuid-wes
telijken hoek van het eiland, grenzende ten noor
den aan Boelèlèng en ten oosten aan Tabanan, waar
van het door de rivier Leh gescheiden is. Dicht be
volkt is alleen de vlakte van Negara, gevormd door
het eonigc grootero stroomstelsel, dat der Djogading,
die bij T. Prantjak in zee vloeit; tusschen do vlakte
van Negara en do Poelakan zijn hier en daar nog ne
derzettingen ; de rest is vrij wel onbewoond. Dank zij
het door ons ingevoerd bestuur, neemt de volkswel
vaart zichtbaar toe en bestaat er uitzicht dat do uit
gestrekte bosschcn en wildernissen, die men hier
vindt, langzamerhand zullen ontgonnen worden.
Administratief is de afdeeling Djembrana, be
stuurd door een controleur, verdeeld in drie distric
ten, Negara, Mendojo en Djembrana, die elk een inlandsoh beambte met den titel van Poenggawa, aan
het hoofd hebben.
Do voornaamste plaatsen in deze vlakte zijn:
Negara (6(550 zielen) do hoofdplaats on zetel van
- den controleur, op ongeveer 6 K.M. afstand van do
kust, aan do rivier Djo-gading; Loloan, voornaam
ste handelsplaats, lj[ K.M. zuidelijker, aan dezelfde
rivier gelegen. Djembrana, de oude hoofd plaats,
oostwaarts van Negara. De havenplaats voor Negara
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is Tjoepcl, in het Westen der vlakte gelegen. Een
zijweg loopt tusschen deze twee plaatsen verder van
Oost naar West door een groot gedeelte der afdee
ling. Een paardenpad verbindt de afdeejingen Djembrana en Boeleleng.
.* * '' ’V
DJEMBRANA. District van de afdeeling Djerabrana, residentie Bali en Lombok.
DJEMOEDJOE (mal.). Zie CARUM.
DJENEPONTO. Onderafdeelingder afd. Bonthain
van het gouv. Celebes en Ond. Omvat de districten
of regentschappen Laikang, Bangkala, Binaraoe
en Aroengkeke.
DJENEPONTO. Hoofdplaats der gelijknamige on
derafdeeling; is aan zee gelegen, dicht bij den mond
der Sapanang, in een dorre, regenarme streek. Be
langrijke werken zijn in voorbereiding voor de irriga
tie van dit gebied. De plaats is met Bonthain en
Boeloekoemba door den grooten postweg inetlMa-__
kassei- verbonden.
‘ DJENGAL. Zie VALLEN.
DJENGALA. Volgens de legende vroeger een
machtig rijk op Java, waarvan de zetel gezocht zou
moeten worden in Sidoardjo, in welke afdeeling men
nu nog vier districten met den naam Djenggolo aan
treft. (Vgk. JAVA Geschiedenis).
DJENGGOLAN. Zie VAARTUIGEN.
DJENGKOL (jav., soend.). Zie PITHECOLOBIUM BIGEMINUM.
DJENGOTAN (jav.). Zie CORCHORUS ACUTANGULUS.
DJENILOE. Landschap op het eiland Timor, behoorende tot de onderafdeeling Beloe, afdeeling
Noord en Midden Timor, dat in 1913 met het land
schap Lidak tot één zelfbesturend landschap was
vereenigd, doch in 1914, na toevoeging van het land
schap Naitimoe, in één nieuw landschap onder den
naam Kakoelook Mesak is opgegaan.
DJENITRI (jav).. Zie ELAEOCARPUS GANITRUS.
DJËNOE. District van de afdeeling en het regent
schap Toeban van de residentie Rembang, met ge
lijknamige districtshoofdplaats, en een oppervlakte
van 230 K.M2., Het heeft 3 onderdistricten met 54
desa’s en telde op ’t einde van 1905 bijna 60.000 be
woners, onder welke slechts één Europeaan en een
30 tal Chineezen.
DJENOE. Soend. en Jav. Zie TOEBA.
DJËPON. District van de afdeeling en het regent
schap Blora van do residentie Rembang, met gelijk
namige districtshoofdplaats, en een oppervlakte van
ruim 350 K.M.2 Hot heeft 3 onder-districten en 56
desa’s en had op ’t einde van 1905: 46 000 zielen,
o.a. 37 Europeanen en 180 Chineezen. Men vindt er
uitgestrekte djatibosschen.
DJERELLANG. Zie EEKHOORNS.
DJERING (jav., mal.). Zie PITHECOLOBIUM
LOBATUM.
DJERINGAN (jav.). Zie PASPALUM SCROBICULATUM.
DJERNANG. Zio DRAKENBLOED en DAEMONOROPS DRACO.
DJEROEK ASEM. Zie CITRUS MEDICA.
DJEROEK BALI. Zie CITRUS AURANTIUM.
DJEROEK BODONG. Zie CITRUS MEDICA.
DJEROEK DALIMA. Zio CITRUS AURANTIUM.
DJEROEK GEDE. Zie CITRUS AURANTIUM.
DJEROEK HIDEUNG. Zie CITRUS NOBILIS.
DJEROEK KINGKIT Zie TRIPHASIA.
DJEROEK LEGI. Zie CITRUS AURANTIUM.
DJEROEK MANA LAGI. Zio CITRUS AURAN
TIUM.
■
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DJEROEK MANIS—DJOELOfrRAJEU*.

DJEROEK MANIS. Zie OITRUS AURANTIUM.
DJEROEK NIPIS. Zie CITRUS HYSTRIX.
DJEROEK PANDAN.Zie CITRUS AURANTIUM.
DJEROEK PETJEL. Zie CITRUS HYSTRIX.
DJEROEK POEROET. Zie CITRUS HYSTRIX.
DJEROEK TANGAN. Zie CITRUS SARCODACTYLIS.
DJEROEK TIPIS. Zie CITRUS HYSTRIX.
DJEROEK TJOPLOK. Zie CITRUS NOBILIS.
DJERONGA. Eiland bestaande uit bazalt in het
westelijk en uit koraalkalk in het oostelijk deel.
Wordt op de zeekaarten Hassil on Hasselt genoemd
(Solo eilanden, residentie Temate).
DJEUNDJING (sóEND.T'ZirAL'BIZZlA STIPULATA.
DJEUNDJING LAOET (soend.). Zio ALBIZZIA
MOLUCCANA.
DJEUNDJING SOENDA (soend.). Zie ALBIZZIA
STIPÜLATA.
DJEUREUN. Zie PAARD.
DJIHAD. Zie PANISLAMISME.
DJIKO. Tcrnataansch woord (en uit deze taal in
het Maleisch der Molukken overgenomen) voor
bocht of inham, op Halmaheira ook wel voor district
gebezigd naar de altijcfln een bocht gelegen plaats,
waar de hoofdkampongs vereenigd zijn. (Zio Tem.
Holl. woordenlijst van de Clcrcq).
DJIKOE. Ambonsch Maleisch woord, dat „hoek”
of „punt” beteekent.
DJIMAT. Verbastering van het Arab. ‘azimat,
dat amulet, talisman beteekent.
DJINAMÈË. Zie ATJEHERS § 4«.
DJINDJING LATAH. Zie GLATIK BATOE.
DJINENGDALEM. District van de afdeeling BoeIeleng, residentie Bali en Lombok.
DJINTAN (mal.). Zie CARUM.
DJINTEN (jav., soend.). Zie CARUM.
DJINTEN BODAS (mal., soend.). Zie CUMINUM.
DJINTEN POETIH (mal., jav.). Zie CUMINUM.
DJINTEN IRENG (jav.). Zie NIGELLA.
DJINTEN ITAM (mal.). Zie NIGELLA.
DJIPANG. Vroegere naam van een landschap, on
geveer overeenkomende met het tegenwoordige re
gentschap Bodjonegoro en het zuidelijk deel van
Blora. Bij de verdeeling van het rijk van Demak
werd de jongste zoon van Pangéran TvenggohÓ7ge
naamd Raden Penangsang, hoofd van Djipang met
den titel van Adipati. Zijn gebied werd later door
verovering bij het rijk van Padjang gevoegd. (Vgk.
JAVA. Geschiedenis).
DJIR. Zie BANGO.
DJIRAK (jav., soend.). Zie SYMPLOCOS.
DJIRANGAN, DJIRANGAN GOENOENG. Zie
SLANKAPEN.
DJIROK (jav.). Zie BACCAUREA RACEMOSA.
DJITJING. Zie OPIUM.
DJITJOEI. Zie OPIUM.
DJITOEN (soend.). Zie PHÖENIX.
DJODJIE. Zie DUIF en KATE.
DJODJOGAN. Waterval in het riviertje Nglirip in
het distncl Singgahan van de afdeeling Toeban van
de residentie Rembang. De val heeft een loodrechte
hoogte van 30 a 40 M. Tevens naam van de hoofdplaats van het district Singgahan. Men vindt in de
nabijheid petroleumbronnen en prachtige druip
steen grotten.
DJOEDJOER. Maleische benaming voor den
bruidschat, die aan den vader (later: aan de ouders)
der vrouw betaald wordt door den bruidegom of de
zijnen. Zie HUWELIJK.

DJOEHAR (jav.). Zie CASSIA SIAMEA.
DJOEKOENG, DJOEKONG. Zio VAARTUIGEN.
DJOEKOET (soend.). Algemceno naam voor
grassen.
DJOEKOET BORANG (soend.). Zie MIMOSA
PUDICA.
DJOEKOET MALELA (soend.). Zie POLYGALA
GLOMERATA.
DJOEKOET MANDJAH (soend.). Zie THEMEDA.
DJOEKOET PA HIT (soend.). Zie PASPALUM
CONJUGATUM en P. PLATYCAULON.
DJOEKOET PALIJAS (soend.). Zie POGONATHERUM.
DJOEKOET PINGPING KASIR (soend.). Zie
PASPALUM SCROBICULATUM.
DJOEKOET TIJARA (soend.). Zie SPINIFEX.
DJOELAËNG. Inl. naam door de Dajaks van de
meren aan den Boven-Kapoeas aan den Maleischen
Gaviaal Tomistoma schlegéli Müll. gegeven. (Zie
onder BOWAJA.)
DJOELANG (jav., soend.). Zie PAHUDIA.
DJOELCFRAJEU5-. Het oudste landschap van de
onderaldeeling Idi, afdeeling Oostkust van Atjèb,
met ^ 1200 volwassen mannen. Het strekt zich uit
van N. naar Z. in lang gerekten vorm, van Straat
Malaka tot aan het schoidingsgebergte van Scrbödjadi. De oelèëbalang verblijft te Koeta Bindjè of
Minjè, waar een keudè is en een halte van de At jèhtram, en waar van den grooten colonne-weg, die
evenals de trambaan het landschap Oost—West
kruist, één weg afslaat in N. richting naar dc keudè
Rantö Panjang en de havenplaats Gloempang, en
een andcie weg in Z. richting naar Babah Loeëng,
waar water uit de Djoelö^-rivier wordt afgetapt in
een leiding voor de lager gelegen velden, en verderop
naarSeuneubö* Keumoenèng.waar vlakteen gebaan
de weg eindigen en het beboschto bergland begint.
Een halve dagmarsch door het bosch brengt op een
uit gestrekte vlakte, waarin de AJoeë lë Mirah vloeit.
Deze vlakte was vroeger tot goed bevloeide sawahs
ontgonnen, en Djambö Balè e.a. nederzettingen
bergden een nijvere rijst-, peper- en pinangpluntendo
bevolking. Met het oog op stroopende benden werd
echter het verblijf daar verboden. Sindsdien minderde
ook DjochY’s bevolking, zoodal de Aloeë lë Mirah
streek thans een treurigen aan blik oplevert. Goed
bevolkt en ontgonnen is nu dus enkel het vlakke
noordelijk deel van liet landschap. Uitgevoerd wor
den : rijst, peper, pinang,copra,tabak,muskaatnoten
en boschproducten. In de strandbosschen wordt
brandhout gekapt voorde Atjèh-lram, en ook de zeevischvangst met poekat’s wordt beoefend. De vee
stapel bestaat voornamelijk uit runderen.
DjoeIöfr zou vroeger hebben omvat het gebied van
nagenoeg de goheele onderafdeeling J.di, van Món
Panglima in het N.W. tot aan Peudawa Poentöng in
het Z.O. toe. Tijdens onze vestiging te Idi bestuurde
te DjoehY R.: Béntara Tjoet Seutia Moeda, wien do
toenmalige oelèëbalang van Idi, en de latere radja
van DjoelfF Tjoet, bestonden als neven in den 4en
graad; panglima prang van zijn vader zoude zijn
geweest: Panglima Prang Nja*- Sin, de ontginner van
Boegéng en Bagófr en van Idi Rajcufr. Béntara Tjoet
Seutia Moeda stierf dd. 3 Sept. 1883 en werd opge
volgd door zijn zoon Nja4 Aboe of T. Béntara Pcukan,
een geslepen diplomaat, die zijn hoogheidsrechten op
Djoelöfr Tjoet, Boegéng en Bagê*- en Idi Tjoet weer
deed gelden, en een aandeel in de inkomsten dier
landschappen wist te verwerven. Ook stond de an
nexatie van Boegéng en Bagó*' op zijn program, welk
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doel hij nastreefde door in dat landschap steeds on
rust te stoken, in voreeniging eerst met Teungkoo
Joe'söf en later mot T. Oesón Ooléë Gadjah. Toen zijn
heulen met laatstgozegd bendehoofd en Njafr Mamat
Peurcula*- was gebleken, werd hij bij Gouv. besl. dd.
21 Nov. 1899 van het bestuur vervallen verklaard en
verbannen. Zijn halfbroer T. Radja Amat volgdo
hem op, en bepaald werd, dat Djoelö*' Tjoet, Boegéng en Bagö^en Idi Tjoet voortaan geheel onafhan
kelijk zouden zijn van Djoelö*' Rajeufr.
DJOELÖ* TJOET. Een landschap van de ondcrafdceling Idi, afdecling Oostkust van Atjèh, met ^
550 volwassen mannen. Het wordt van Oost naar
West gekruist door de baan van de Atjèhtram, welke
te Keudè Djoelö*' Tjoet een halte heeft. Naast de
trambaan loopt de groote colonneweg, vanwaar
voetpaden voeren naar de verschillende dorpen en
pepertuinen. Doordien de bedding van de Kroeëng
Djoclö*- Tjoet zich geleidelijk had verdiept, kon de
bevloeiing van de rijstvelden in de laatste jaren niet
meer als vroeger vanuit die rivier geschieden. Thans
wordt van gouvernementswege hulp verleend om de
oude pi ise d’eau te herstellen. De Koninklijke Mij tot
cxpl. v. petrol, br. heeft in 1904 geologische onder
zoekingen ingesteld of dit heuvelachtig landschap
ook petroleum bevatte, doch de resultaten waren
niet gunstig.
Hoofdmiddel van bestaan is de rijstbouw, die
bij geslaagden oogst in de behoeften van de be
volking kan voorzien. De uitvoer van peper en
notemuskaat is niet belangrijk; aan de kust wordt
een weinig visschcrij uitgeoefend en wat bakö-bakö
hout gekapt. Djoelö* Tjc'et maakte vroeger deel uit
van Djoelö* Rajeu*. De in laatstgenoemd landschap
alles te zeggen hebbende Panglima Prang Nja* Hakim, neef en rechterhand van het landschapshoofd,
plantte er peper en was er omstreeks 1870 als meo
beleend. In 1870 hadden zijn pogingen om zich zolff landig als oelèëbalang te doen erkennen, eindelijk
succes. Door zijn dochter uit te huwen aan het hoofd
van Idi Rajeu* en van dezen geld te leen on, waar\ oor peperen notemuskaat werden geplant, verhoog
de hij zijn aanzien. Toch moest hij gedoogen, dat de
staat van onderhoorighcid van zijn landschap ten
opzichte van Djoelö* Rajcu*’opnieuw werd hersteld
en een deel van zijn inkomsten aan het hoofd aldaar
werd toegekend. Eerst bij do verbanning van denoelcëbalang T. Béntara Peukan werd bepaald, dat
geen schatting meer door Djoelö* Tjoet aan Djoelö*
Kajeii*’ zou worden uitgekeord. Nja* Hakim over
leed Dec. J 898 en werd opgevolgd door zijn zoon T.
Ai ifin, die overleed in Mei 1904, waarop zijn neef en
banta '1’. Ali met de bestuurswaarneming word be
last. Een tijd lang was er kwestie van om Djoelö*'
Tjoet toch maar weer met Djoelö*- Rajeu* te hercenigen, maar het is daar niet toe gekomen.
DJOELOENG-DJOELOENG. Zie VAARTUI
GEN.
DJOELOENG-DJOELOENG (IKAN). Zie onder
GEEP.
DJOEMADILAKIR, d. i. de (ie maand van het
Moimmmedaansche jaar; zie MOHAMMEDAANSCHE KALENDER A.
DJOEMADILAWAL, d. i. de 5e maand van hot
Moliammedaansche jaar; zie MOHAMMEDAANSCHE KALENDER A.
DJOEMAHAT. Zie SEMBAHJANG.
DJOEMBA. Zie TANDWALVISSOHEN.
DJOEMENENG. District met gelijknamige hoofd
plaats van het regentschap Sleman, afdecling Matanun, residentie Djokjakarta. Hot district heeft tweo
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onder-districten, t. w. Watoekarocng en Séjégan.
DJOEMOEA. Zie SEMBAHJANG.
DJOENG. Zie VAARTUIGEN.
DJOENG. Vlaktemaat op Java, gelijk aan 4 bahoes of 2000 □ Rijnl. roeden. Onderdeden zijn: de
kikil, groot 2 bahoes; de bahoe; de oepit of halve
baboe; de hiring of vierde; de hidoc of achtste; en
de ketjrit of zestiende bahoe.
DJOENGKOELON. Schiereiland, waarmede Java
zuidwestwaarts uitsteckt tusschen den Indischcn
Oceaan en Straat Soenda. In ’t Westen ervan verheft
zich de Gg. Pajoeng (zie aldaar), het oosten is een
laag, zacht golvend plateau van gemiddeld 50 M.
hoogte, met een paar heuvelrijen. Langs de Meeu
wenbaai en de Wclkomstbaai ligt een strook laag
land, voor een groot deel bestaande uit moerasbosschcn. De berg- en heuvelhellingen zijn bedekt met
zware bosschen, die bijzonder rijk zijn aan karetboo'men. Vroeger lag aan de Mceuwenbaai, tegenover
het Mccuwen-eiland de kampong Djoengkoelon, met
twee bijdorpen, Poeloe Pentjang op Meeuwen-eiland
en Tjiboenar aan het Zuider strand; de bewoners
zamelden veel caoutchouc in. In 18S3 zijn de dorpjes
geheel verwoest door den vloedgolf der Krakatauuitbarsting, waardoor ook de landengte, die Djoeng
koelon aan Java verbindt, overstroomd werd. Wel
hebben inlanders later getracht zich weer op de
kusten te vestigen, maar ze moesten weldra wijken
voor het groot aantal tijgers, die, naar bekend is, in
de jaren na de ramp door voedselgebrek veel meer
aanvallen op menschen deden dan te voren. Echter
wordt het schiereiland nog geregeld ter inzameling
van caoutchouc bezocht door lieden uit het district
Tjibalioong, die daarbij hoog in de boomen over
nachten. Behalve tijgers vindt men op D. rhinocerosson, bantengs en herten. (Vgl. Tijdschr. Binn.
Bestuur, Dl. 39 (1910), bl. 13G.)
DJOENGKOENG, DJONGKONG. Zie VAAR
TUIGEN.
DJOENTI (jav.). Zie DILLENIA AUREA.
DJOERAGAN. Door geheel Indië gebruikelijke
titel voor gezagvoerders van grootere of kleinere inlandschc vaartuigen. In het Soendanccsch heeft dit
woord nog do beteekenis.van heer of gebieder.
DJOERE (soiJND.). Zie NERIUM ODORUM.
DJOEROE (ORANG). Zie ORANG DJOEROE.
DJOEROE KOENTJI. Sleutelbewaarder. Bewaker
van een vorstelijke begraafplaats of heilige plaats,
van een warme bron, badplaats enz.
DJOEROETOELIS. Schrijver bij bestuursambte
naren, desabestuur, enz.
DJOEWANA. Vroeger eene afdecling en een re
gentschap van efe toenmalige residentie Japara, ech
ter mot ingang van 1 Januari 1902 vervaïïërfen ingclijfd bij doafdceling en het regentschap Pat i. Thans
is Djoowana nog slechts eene controlo afdecling van .
de afdecling Pati met 3 districten, Djoowana, Djakenan en Tajoo.
DJOEWANA. Distriet van do contröle-afdeeling
van dien naain, regentschap en afdecling Pati, resi
dentie Scmarang. Hot district heeft eene uitgestrekt
heid van 122 K.M.- telt 4 onderdistricten en had op
’t einde van 1905 eene bevolking van Gl.000 ziolon,
waaronder een 100 tal Europeanen, 1G00 Chineezen,
en enkele vreemde Oostorlingcn. In den Rcgedrings
Almanak van 1916 staat als hoofdplaats van het-'
district Doropajoeng opgogevon, doch dit is eon der
kampongs, waaruit do hoofd plaats Djoewana be
staat en waar het districtshoofd woont; feitelijk is de
hoofd plaats Djoowana,^
>
DJOEWANA (Joana, Djoouha). Stad aan do
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Noordkust van Java, residentie Semarang, gelegen
aan de Djoewana rivier on aan den stoomtram Se
marang—Rembang—La sém. Vroeger eene vrij be
langrijke Handelsplaats, waar veel scheepstimmer
werven waren en o.a. veel suiker van de Japarasche
fabrieken over zee afgevoerd werd. Ook bloeide zij,
doordat verscheidene Chineezen aldaar een winstge
ven den smokkelhandel in opium dreven. Sinds is de
plaats echter achteruitgegaan; na de invoering der
opium-regie wordt er niet meer gesmokkeld dan op
andere plaatsen, en verder zijn vooral de slechte
toestand van de reede (door de verzanding van de
monding der Djoewana-rivicr kunnen de laad- en
losprauwen niet anders dan bij hoogwater in- en uit
varen) en de exploitatie sinds 18S2 van den stoom
tramweg Semarang—Joana oorzaken van dien ach
teruitgang. Men vindt er thans nog slechts één
scheepstimmerwerf; de suiker der fabrieken wordt
tegenwoordig grootendeels per tram naar Semarang
vervoerd.^
■■
DJOEWANGI. Het noordelijkste (Soesoelioenansche) district der afdeeling Bojolali, residentie Soerakarta. Het district heeft een gelijknamige hoofd
plaats, telt 4 onderdistricten met name Djoewangi,
Prepaking, Wonosegörö en Kemoesoe. Op ’t einde
van 1905 telde het 29.000 bewoners, onder welke
slechts 11 Europeanen en 5 Chineezen.
DJOEWAR (Jav.). Zie CASSIA SIAMEA.
DJOEWAWOET (jav.). Zie SETARIA.
DJOEWET (jav.). ZicEUGENIA JAMBOLANA.
DJOEZ* d. i. afdeeling. Aldus heeten de 30 aldcelingen, waarin de Korantekst verdeeld is
DJOGOBOJO. Lid van het desabestuur op Java,
speciaal politiebeambte, belast met het opsporen
.van diefstallen. Zie DESA.
DJOHOR (ORANG). Zie ORANG RAJAT.
DJOKA of LAAG EILAND een koraaleiland, ten
O. van Roma, in de Zuidwester eilanden, res. Timor
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DJOKJAKARTA (JOGJOKËRTO). Dit gewest,
in-het midden van het eiland Java, aan de Zuidkust
gelegen, maakt met de residentie Soerakarta de zoo
genaamde Vorstenlanden uit. Het heeft
eene oppervlakte van 3100 K.M.2 en had in 1916
een bevolking van ruim 1.274.000 zielen, waarvan
ruim 4000 Europeanen, ruim 6000 Chineezen en
ruim 100 Arabieren en andere vreemde Oosterlingen.
Het grenst ten W. en ten N. aan Kedoeen Soerakarta,
ten O. aan Soerakarta en ten Z. aan de Indische
zee. Djokjakarta bestaat uit drie landschappen: de
Zuider Merapi-helling en voet in ’t midden, het
grensgebergte met Kedoe en zijn voorhcuvels in
’t Westen, en in ’t Oosten de westelijke vleugel
van het .Zuidergebergte (Goenoeng Kidoel; zie al
daar);-"
Het eerste landschap is verreweg het belangrijkste.
Slechts de bovenste hellingen van den Merapi, onge
veer boven 1000 M., zijn onbewoond. Daar beneden
is de helling één bouwland en steeds neemt naar om
laag de dichtheid van bevolking toe. Beneden de
hoofdplaats (115 M.) daalt het land in zeer flauwe
glooiing naar zee. De menigte in dit gebied voorko
mende suiker- en tabak-ondememingen en de uitge
breide rijstcultuur zijn bewijzen voor den rijkdom
des bodems, waarvan door aanleg van waterwerken
op vele ondernemingen zoo goed mogelijk is partij
getrokken. (Vgl. ook MATARAMAN.)
Het westelijk grensgebergte heeft toppen van on
geveer 900 M. hoogte, o.a. in het zuidelijk deel de
Gg. Kelir, die gekroond is door een kalkbank met
loodrechte, witte wanden (vandaar de naam, naar

het wajang-doek). Tusschen de uitloopers en voorheuvcls van het gebergte — de laatste gaan tot over
de Kali Progo (zie ald.) — liggen vruchtbare en wél
bevolkte dalen; maar als geheel is het gebied veel
minder vruchtbaar dan het vorige (één suikerfa
briek).
De in Djokjakarta gelogen vleugel van het Zuidergebergte verrijst steil uit den Merapi-voet en uit het
dal der Kali Opak (zie aldaar). In ’t noorden ligt de
hoogvlakte van Wonosari, hetZ. behoort tot den Gocnoeng Sewoe (zie aldaar), het Duizendgebergte, ge
noemd naar zijn talloozo halfbolvormige kalktopjes.
De hoogvlakte bestaat ook uit een kalk bodem en
lijdt daardoor aan watergebrek; maar toch is zij be
trekkelijk dicht bevolkt. Men verbouwt naast rijst,
veel maïs en gierst; verder tabak. De veeteelt is aan
zienlijk. De Goenoeng Sewoe, in Junghuhn’stijd nog
grootendeels een wildernis, waarvan hij het landschapschoon meesterlijk heeft beschreven, is thans
ook voor een groot deel in kuituur gebracht en deze
breidt zich sterk uit; hier groeit vooral de cassave
naast rijst en maïs en in ’t westen veel tabak.
Ook aan delfstoffen ontbreekt het de residentie
Djokjakarta niet. Bij Nanggoelan en G. Kidoel zijn
uitgestrekte steenkolenlagen; het Zuidergebergte
kent kostbare marmersoorten, terwijl bij Kalasan en
Sorogedoeg reeds in oude tijden met succes goudgravingen werden verricht.
In een door de natuur zoo rijk gezegend land zou
men een groote mate van welvaart bij de inlandsche
bevolking kunnen verwachten; men zou er die ook
ongetwijfeld aantreffen, ware het niet dat die wel
vaart te kampen heeft gehad met tal van invloeden,
die haar tegengingen, storend op hare ontwikkeling
werkten. De weinige controle op de handelingen van
vorstelijke afstammelingen en hun nasleep, op die
van onvoldoend bezoldigde inlandsche ambtenaren
en hoofden, maakte dat een zekere voorspoed voor
den kleinen man vaak meer lasten dan lusten aanbracht. Verslaafdheid aan opium, een euvel, dat vrij
algemeen bij grooten en kleinen, bij aanzienlijken on
geringen werd aangetroffen, zoomede de woeker,
waarmede nagenoeg alle vreemde Oosterlingen, in de
residentie woonachtig, een ruim bestaan vonden,
maakten allen vooruitgang in gegoedheid tol enne
onmogelijkheid. De drukkende heerendiensten, dé
den desaman o.a. verplichtten om bij garebegs en
andere feestelijke gelegenheden voor dagen naar de
hoofdplaatk te trekken, aldaar diensten voor de»)
vorst of diens ambtenaren te prestoeren, waarbij zij
zclven in hun onderhoud moesten voorzien, droegen
niet minder het hunne er toe bij om welvaart tegen
te houden en de inlandsche bevolking slechts een ar
moedig bestaan te doen leiden. Dit alles is echter in
de laatste 20 jaren veel verbeterd. Het Europcesch
bestuur toch is er steeds op uit, om die euvelen tot
een minimum te beperken, zoo niet geheel te doen
verdwijnen.
De landbouw is het bedrijf, waarmede de bevol
king zich bezighoudt. Alleen op de hoofdplaats en te
Pasar Gedé oefenen de inlanders nog verschillende
ambachten en beroepen uit, waarover hieronder na
der zal worden gesproken.
Het gewest bestaat uit het leenroerig eigen gebied
van den Sultan, zooals dat na het einde van den laatsten Javaschen oorlog (1826—1830) is afgebakend,
het grondgebied van den zgn. onafhankelijken Prins
Pakoe Alam en drie enclaves, behoorende tol Soera
karta: Kota-gedé, Imogiri en Ngawèn.
Administratief wordt h’e'f in drie afdeclingen ver
deeld, n.I. Ie Jlataram, hoofdplaats Djokjakarta,
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bestaande uit de regentschappen Kota Djokjakar
ta, Pakoe Alaman, Sleman, Kalasan en Bantoel,
waartoe tevens moeten worden gerekend de daarin
gelegen landschappen van den Soesoehoenan van
Soerakarta: Kota Gede (onder Kalasan) cn Imogiri
(onder Bantoel); 2e Koelon Progo, hoofdplaats Wates, bestaande uit de regentschappen Pongasih, uit
makende het sultansgebied en Adikarto, uitmakende
het gebied van het hoofd van het Pakoe-Alamsche
huis; 3e Goenoeng Kidoel, hoofdplaats Wonosari,
bestaande uit het regentschap Goenoeng Kidoel en
het daarin gcënclaveorde Mangkoc-Negorosche kind
schap Ngawèn. Deze drie afdeelingen vallen in groote trekken samen met de drie natuurlijke gebieden
bovengenoemd: Mataram in het midden (zie ook
MATARAMAN), Koelon Progo het Westen, Goe
noeng Kidoel het Oosten.
In de laatste jaren (van af ^ 1911) is het Gouver
nement bezig groote hervormingen in de Vorsten
landen (Djokjakarta en Soerakarta) in te voeren.
O.a. zijn alle apanage’s door den Sultan teruggeno
men en worden tegenwoordig alle ambtenaren in
geld betaald. Een beter financieel beheer is inge
voerd ; strenge scheiding van de rijksinkomsten en
de particuliere inkomsten van den Vorst heeft plaats,
ten slotte zal de Sultan zich een civiele lijst zien toe
gelegd. Ook op agrarisch gebied staan zeer belang
rijke hervormingen voor de deur. Zie VORSTEN
LANDEN.
De verkeersmiddelen zijn: de Staatsspoorweg
(smal spoor), die de hoofd plaats met West- en OostJava verbindt cn de Ned. Ind. spoorweg (breed
spoor), die zulks doet met Solo en Semarang; verder
stoomtrams van Djokjakarta noordwaarts naar Magelang en zuid westwaarts over Bantoel naar Srandakan. Overigens heeft men er een wegennet, dat voor
namelijk' de communicatie onderhoudt tusschen de
hoofdplaats Djokjakarta en de hoofdplaatsen der
verschillende regentschappen en die der aangrenzen
de gewesten. De hoofd wegen zijn, in vergelijking met
vroeger jaren in goeden staat, dank zij den bestuurs
maatregel om het onderhoud in vrijen arbeid te doen
geschieden. liet geld daartoe wordt opgebracht zoo
wel door de inlandschc bevolking als door de land
bouw - ondernemingen; een koeli betaalt ƒ 0.25
’s maands (z.g. wang ajöran).
Rivieren worden niet als verkeersmiddelen ge
bruikt; zij zijn alle onbevaarbaar, met uitzondering
van do Kali Opak aan hare monding.
Vooi de voornaa mstc plaatsen in het gewest wordt
verwezen naar Djokjakarta, Kota Gödé cn de na
men van de hoofd plaatsen der verschillende regent
schappen die aan deze gelijknamig zijn, mot uitzon
dering van Bendoengan en Wonosari, de hoofdplaat
sen der regentschappen Adikarto cn Goenoeng Ki
doel.
Verder zijn te noemen: Tèuvpèl, grensdesa
aan den grooton weg naar Magelang;
I m o g i r i, (zio aldaar) ongeveer 15 K.M. zuidw.
van Djokjakarta gelegen, de gemeenschappelijke be
graafplaats van bijna allo vorsten van Soerakarta en
Djokjakarta, door ambtenaren (mot den titel van
Roden Toemenggoeng) van beido vorston bewaakt.
De oudste vorsten van het vroegere rijk Mataram
liggen begraven in het tot het regentschap Kalasan
beboerende PasarGedé of KotaGedé, de plok
waar ook de eerste regcëririgszotel van dat rijk is ge
weest. Ook deze begraafplaats ressorteert gedeelte
lijk onder Soerakarta en wordt bewaakt door amb
tenaren van beide vorsten met den titel van „amatdalëm”;
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S o 1 a r o n g, ccne desa niet ver van de regen£/
schapshoofdplaats Bantoel, ongeveer 10 KM. zuid
westwaarts van Djokja gelegen, bekend door een
daar voorkomende grot, „Goewö Sötjang” genaamd,
die volgens sommigen Dipa Negara tot verblijf
plaats heeft gediend, volgens anderen door hem ge
bezigd werd als bidplaats, terwijl hij op een dikken
platten zwarten steen, op eenigen afstand van de
grot voorkomende, de „ambarmöjö”geheeten, placht
te zitten mijmeren.
Aan de zuidkust zijn verschillende merkwaardige
grotten, waaronder die van Njahi Loro Kidoel, te Mantjingan, genaamd Goewo Langsé,
recht zuidwaarts van Djokja gelegen, en dib van
Rongkob, in den Z.O. hoek van het gewest, de
voornaamste en bekendste zijn, de eerste als plaats
waar de Mataramsche vorsten raad en omgang kwa
men zoeken met de beschermgodin Lorokidoel, de
laatste als plaats waar de eetbare vogelnestjes met
zooveel moeite en levensgevaar worden ingezameld.
(Zie VOGELNESTJES.)
Overblijfselen van min of meer goed bewaarde /y jr
Hindoetempels worden in menigte in de residentie Djokjakarta aangetroffen, meest in den om
■
trek vair Kalasan en van Prambanan, evenals op den t'
-1,
zuidelijk van genoemde plaatsen gelegen uitlooper ■
van den Goenoeng Kidoel. Aangaande deze oudhe--^j.^._>c^'
den, welke gedeeltelijk op het gebied van Soerakarta ^
liggen en voor het toezicht waarop een opzichter te ■(_ .<?,-**•. - ré
Prambanan gevestigd is, wordt verwezen naar de ar-' '
tikelen: OUDHEDEN, PRAMBANAN-TEMPELS
sZ/
en SEWOE (TJANDI).
s
{ f
DJOKJAKARTA. Hoofdplaats van het gelijkA. f
t.
namige gewest, ligt op 7°48'13" Z.B. en 110o21/46,/^'^;::5f‘
O.L. aan den Z.Z.W. voet van den Merapi, 115 MFj
boven de oppervlakte der zee. Zij is de zetel van dem__
^
Sultan, den Resident en den onafhankelijken (dv
w.z. niet onder den Sultan staanden) Prins Pakoe
Alam. De stad wordt van het N. naar het Z. door
sneden door de Kali Tjodé, terwijl aan de westzijdo
de Iv. Winongo loopt, beide rechter zijrivieren van de
Kali Opak; hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind.
Stb. 1901 No. 282. Zij bestaat uit een oud en een
nieuw gedeelte; het oude wordt gevormd door eene
aaneenschakeling van kampongs (waaronder de Chineesche wijk) in welker midden het ouderwetsche
fort Rustenburg voorkomt met daaromheen breede
fraaie bescliaduSvde wegen, waaraan het residentiehuis, hot sociëteitsgebouw, de protestantsche kerk,
en tal van Europeesclio woningen gelegen zijn. Langs
lanen en straten, die op den ringweg aan de achter
zijde van het fort uitkomen, zet de Europeesche
wijk zich voort. Aan de voorzijde, waar bijzondere
fraaie exemplaren van waringins de aandacht trek
ken, voert een weg rechts binnen één & twee minuten
naar het terrein van den kraton, linies door de Chineesche wijk naar het nieuwe gedeelte van de stad,
Tocgoo genaamd. Daar vindt men het nieuwe spoor
wegstation (het andere, Lempocjangan genaamd, ligt
in de oudo stad) en enkele hotels, zoomede eenige
fraaie lanen met Europeescho woningen. Administra
tief wordt do hoofdplaats in twee gedeelten verdeeld;
een westelijk gedeolto vormt het sultansregentschap
Kota Djokjakarta mot de ondordistrieten Toegoe,
Lcmpoejangan, Tjodee, Gading, Rcsidonan, Kori en
Kadipaton; een oostelijk gedeolto vormt het regent
schap Pakoe-Alaman met de ondcrdistricten: Kota,
Djagalan, Kapatihan en Goenoeng Kontoor.
Djokjakarta telt eene bovolking (1916) van
ruim 98100 zielen, t.w. 3000 Europeanen, 5000 Chineozen; 109 Arabieren en andoro vreomde Oosterliny c-.-'
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gen en bijna 90000 inlanders. De laatstcn, voorzoover
zij des Sultans onderdanen zijn, kunnen verdeeld
worden in twee klassen: a. den adel, de ambtenaren
en de geestelijkheid: b. de burgerij. De eerste klasse
wordt onderscheiden in vijf groote afdeclingen of
golongan, nl. 1°. de kadipatèn, de echte prinsen en
afstammelingen van den bloede, staande onder den
Pangéran Adipati Anom of kroonprins; 2°. de karuisepoehan, de onechte leden der vorstelijke familie,
staande onder den Pangéran Kamiscpoch, den oud
sten echten broeder van den vorst; 3°. de kepatian,
ambtenaren van verschillenden rang, staande onder
den Raden Adipati of rijksbestierder; 4°. de pradjoeritan, do krijgslieden en hunne famihën, staande
onder bevel van het hoofd van de lijfwacht des Sul
tans; 5°. de panghoelon of geestelijkheid, staande
onderden panghocloe of opperpriester. Eene afzon
derlijke afdeeling, de kapoelrèn, gevestigd in den
eigenlijken kiaton omvat verder de vrouwen, bij
wijven, vrouwelijke bloedverwanten en de kleine
kinderen van den vorst, staande ondereen vrouwe
lijk opperhoofd, dat den titel voert van Sedah-mirah
met den rang van Adipati.
De vreemde Oosterlingen, Chineezen, Arabieren
^ en Bengalcczen wonen vereenigd in één wijk, nl. de
Chineesche wijk. Zij staan onder het onmiddellijk toezicht van het Europecsche bestuur, dat
zijne bevelen den Chineezen doet geworden door
hunne hoofden, kapitein, luitenant en wijkmeesters.
Het merkwaardigst van Djokja is de k r a t o n,_
in de ruimere betcekenis van het woord, „Vorsten
verblijf”, genomen, eene uitgestrektheid van bijna
een uur gaans in omtrek, als het ware een stad
oj) zichzelve met gebouwen, pleinen, wegen en kam
pongs, in welker midden het eigenlijk verblijf van
den Sultan gelegen is, ook „kraton” doch meer ge
bruikelijk „Kedaton” genoemd (vgl KRATON). De
gansche kraton bevat binnen hare muren naar schat
ting een bevolking van omstreeks 15.000 menschen.
Hij werd kort na het ontstaan van liet Djokjasche
rijk (1755) in 1760 gebouwd, tegelijkertijd met hel
fort Rustenburg, dat met zijn geschut de Javaansche vesting geheel bestrijkt. Hij beslaat een lang
werpig vierkant van ongeveer 1100 M. lengte en
750 M. breedte, dat ingesloten is door muren van
33/4 M. hoogte en tot ruim 4 M. dikte; aan de vier
hoeken zijn bastions met wachttorens. Rondom den
geheelen muur, met uitzondering van den hoofd
ingang, loopt een smalle gracht; van binnen is een
aarden waJ aangebracht, waarop hier en daar een
vernageld stuk geschut van oud model is geplant.
Binnen dezen ringmuur bevinden zich onderschei
dene pleinen en min of meer vervallen gebouwen,
door hooge muren en poorten van elkander geschei
den. In het midden is de Probojoso of Dalem, de
eigenlijke woning van den Sultan, mét een rijk met
zwaar verguldsel en fijn snijwerk versierde pendopo
met marmeren vloer, de Bangsa Kentjono geheeten, waar bij recepties en feesten de gasten wor
den ontvangen; op zij van de pendopo is de eetzaal,
een lange open gaanderij, die een driehonderd-tal
gasten bevatten kan. Vóór de Probojoso, door eenige ruimten, muren en poorten gescheiden, welke
laatste bewaakt worden successievelijk door de vrou
welijke lijfwacht (binnenste poort Sri Menganti),
die onder het afzonderlijk bestuur staat van eene
Njahi Toemcnggoeng (een hooggeplaatst vrouwe
lijk beambte), door de Europeesche lijfwacht en
door inlandsche schildwachten, is de Sitinggil, een
overdekte verhevenheid met een vooruitspringend
gedeelte, de Bangsal Witono, waarop de Sultan zich

bij grootc feestelijkheden aan den volke vertoont.
Vóór den Sitinggil strekt zich de Aloen-Alocn uit,
het forum van den kraton, een groote kale zand
vlakte, aan de kanten beplant met waringinboomen, in den vorm van zonneschermen gesnoeid, ter
wijl in het midden twee groote evenzoo gesnoeide
exemplaren dier boomen staan, van steenen omhei
ningen voorzien.
In het zuidelijk deel van den kraton komen do
woningen voor van de pradjoerits, de vorstelijke
lijfwacht een kleine duizend man sterk, die men bij
feestelijke gelegenheden in de potsierlijkste unifor
men ziet defilecren. Sommigen zijn gewapend met
vuurst een geweren, anderen met pieken, zwaarden
en schilden, weer anderen eenvoudig met klissen. In
het oostelijk deel wonen de werklieden, onderdanen
van den Sultan, ambtenaren die zich alleen te zijnen
behoeve met verschillende ambachten en bedrijven
bezighouden. Men vindt hier goud- en ijzersmeden,
vervaardigers van muziekinstrumenten, timmerlie
den, metselaars, zwaardvegers, beeldhouwers, pajoengmakers, vervaardigers van wajangpoppen, batikkers, enz,; de meesten toonen grootc vaardig
heid in hun vak, sommigen een waar talent.
. Binnen den omtrek des kratons ligt het thans zeer
vervallen wat er kas teel (Tamansari), een
voormalig vorstelijk lustoord op een kunstmatig ge
vormd eilandje met onder water doorloopende ge
metselde toegangen. Het kasteel werd in 1758 ge_ bouwd op last van den eersten Sultan van Djolcjakarta, Amangkoe Boewono I, door den regent Kjalii
Toemcnggoeng Mangoen di Poero, met hulp van een
door hem van Batavia medegebracht en Bocginees,
Loerah Dawelingi. Mangoen di Poero had Batavia
tweemalen bezocht om er Europeeschc motieven
voor zijn bouwplannen op te doen. Bijna alle gebou
wen hebben daaraan een overwegend westerseh ka
rakter te danken en zijn uit baksteen opgemetseld.
Het geheel is niet veel meer dan eene ruïne, waar
van nog maar enkele gedeelten, zooals met roode
vloersteen en geplaveide vijvers, poortgebouwen,
het hoofdgebouw op het Kenongo-eiland en de daar
heen leidende gangen met hare lichttorens, tamelijk
goed bewaard zijn gebleven.
DJOLANG (Tji). Zijrivier van le Tjitandnci.
Vormt in haar bovenloop de grens tusschen de af
declingen Galoeh en Cheribon, gewest Cheribon en
verder de grens dezer residentie mol Banjoomas.
DJOLANG (soknd.). Zie PAHUDIA.
DJÖLÖTOENDÓ (Socmoer
). Klein kratertje
aan den ZO. voet van den Balok (Zie bij DJËNG).
DJOMBANG. Afdeeling van de rcs. Soerabaja
met gelijknamige hoofdplaats (40 M. hoog); was
vroeger een deel van de afdeeling Modjokerlo, waar
van ze het w. lij leste deel uitmaakte, en in 1881 word
gescheiden. Het inlandsch bestuur werd vroeger ge
voerd door een patih, die in naam onder den regent
van Modjokerlo stond; in 1910 is deze afdeeling
daarvan echter geheel afgescheiden en thans vormt
Djombang een eigen regentschap. De afdeeling,die
een oppervlak heeft van ruim 920 KM.2, bestaat
uit twee contrölc-afdeelingcn, nl. Djombang (met do
districten Djombang en Ploso) en Mödjóagoeng (mot
de districten Módjóagoeng en Ngoro). De afdeeling
telde op ’t einde van 1915: 47J0Ü0 zielen, waaron
der 855 Europeanen en 4J50 Chineezen. De grenzen
der hoofdplaats zijn vastgcslcld bij Ind. Stb. 1887,
No. 172. Zij telde op ’t eind van 1915: 16000 inwo
ners, wuaronder330 Europeanen en 1600 Chineezen.
De w.lijke en n.lijke grens wordt gevormd door de
Brantas, die de afdeeling van Kediri en van de af-
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dceling Lamongan scheidt. In hot vlakke n.lijk ge
deelte, dat door do spoorlijn van Soerabaja naar
Soerakarta wordt doorsneden, is de suikerrietcultuur de ovorheerschende; men vindt er 11 suikerfa
brieken. In het z.lijk, bergachtig gedeelte worden op
talrijke erfpachtsondernemingen voornamelijk koffie en cacao geplant. <A
DJOMBANG. District met gelijknamige hoofd
plaats van het regentschap en de afdecling Djombang, residentie Soerabaja. Het heeft öonderdistricten met 211 desa’s. Op ’t einde van 1915 tolde het
171.500 zielen, o.a. 520 Europeanen en 2500 Chineezen. -j \ f <4—
DJOMBO (jav.). Zie CARAPA OBOVATA.
DJOMPJONG (jav.). Zie EUGENIA POLYCEPHALA.
DJOMPO. Ouden van dagen of gebrekkigen, niet
in staat om heerendiensten te verrichten. In de gewestelijkc heerendionst-regelingen op Java zijn ze'
overal onder de vrijgestelden opgenomen.
DJONG RAAB. Zie BAECKEA.
DJONGGAT. Sasaksch district van de ondcrafdeeüng Midden Lombok, .afdeeling Lombok, residentie Bali en Lombok. '
• /'
DJONGKANG of hangkang (in Singapore angso)
is een zeer harsrijke getah pertja, die in verschen
toestand wit is, maar langzamerhand zich aan de
oppervlakte roodachtig kleurt. Zij wordt verkregen
uit een in ZO. Bomco in groote hoeveelheden voor
komenden boom Palaquium leiocar-pum Bocrl., die in
het bosch gemakkelijk te herkennen is aan de donker
koperroode kleur van de onderzijde der bladeren.
Om het product te winnen velt men den boom en
maakt meteen hollen beitel ringvormige insnijdingen
in den stam en vangt het uitvloeiende melksap in
klapperschalen op. Door verwarmen in een ondiepe
ijzeren pan wordt het tot stolling gebracht. Om een
pikol hangkang te verkrijgen ter waarde van nog
niet /20.—. moeten 50 a 100 hoornen geveld worden.
DJONGKONG. Malcisch landschap aan de beide
oevers der Boven-Kapocas, Westerafdeeling van
Bornco afdeeling Sintang, ondcrafd. Smit au ter
grootte van 371 K.M.*. Het wordt bewoond door een
zeer geringe bevolking, op ruim 400 zielen geschat,
die door eenen radja, den titel van pangóran voeren
de, bestuurd wordt. Eerst in 1858 werd met Djonkong een contract gesloten (Gedrukte stukken 2e
Kamer 1859/60 LV); toen in 1823 de ros. Hartmann
de Kapoeas opvoer om met de in dat stroomgebied
gek
rijken contracten te sluiten, werd Djongkong, al van te weinig belang, voorbijgegaan; even
eens in 1855 door den Gouv.-Commissaris Mr. Prins,
daar men niet wist, of het wel zelfstandig was. Laat
stelijk teekendo het do Korte Verklaring, die bij G. B.
15 Jan. 1912 no. 79 is goedgekeurd. Do grenzen van
Djongkong zijn in bet contract van 23 Maart 1882
voorloopig omschrovon. Later heeft de omschrijving
plaats gehad bij Bb 7630. •
Zie J. J. K. Enihoven. Bijdrage tol do Geografie
van Borneo’s Westerafdeeling 1903 bl.124 vgl.
DJÖNÖ (MODDERWELLEN VAN). Gelogen bij
de gelijkn. desa in do vroegere enclave Sélo van
Soerakarta, doch thans gouvornemonts gebied in de
residentie Somarang, . De inlanders bereiden daar
uit zout. Het zoute water loopt samen in 4—5 M.
diepe, gegraven putten; het wordt daaruit opge
schept on in lange gespleten bamboe's door do zon
newarmte verdampt. Hot zout bevat ruim 97%
keukenzout. Bepalingen omtrent dezen zoutaan
maak zijn opgenomen in Ind. Stb. 1910 no. G57 (zie
KOEWOE.)
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DJOÖNG PANDAN. Zio RHUS SEMIALATA.,' (■
DJOTANG. (soend.). Zie SPILANTHES.
DO. Zie KOESKOESEN.
------------DO’A, Mohammedaansch gebed; vgl. ook KANDOERI.
DOBBELSPELEN. Zie BELASTINGEN en SPE
LEN.
DOBERA. Naam op do Aroe-cilanden voor een
soort Paradijsvogel, Plionygatna keraudreni. Een
andere soort, Manucodia atra heet Kan op de Aroeeilanden; de huid van dezen vogel komt in den han
del voor onder den naam Boeroeng-mati-hitam,
„zwarte doode vogel”, algemeenen naam voor zwar
te Paradijsvogels.
DOBO. Belangrijke handelsplaats, gelegen aan de
noordoostelijke punt van het tot de Aroe-groep behoorende eiland Warnar. Reeds sedert eeuwen ge
durende den westmoesson het vereenigingspunt
van tal van inlandsche handelaren uit het oosten
van den archipel, vanwaar de voortbrengselen van
Nieuw-Guinea en omliggende eilanden door Japan
ners, Chineezen, Boegineezen en Makassaren voor
namelijk naar Makasser worden uitgevoerd. In den
loop der tijden vestigden zich verscheidene han
delaren blijvend te Dobo, zoodat het nu een + 1500
inwoners telt, onder welke echter geen enkel Aroeeilander. Eene beschrijving van het vroegere Dobo
inden drukken tijd wordt aangetroffen in Wallace,
Insulinde, vertaald door Prof. P. J. Veth, II, blz.
294 vlg. Een beschrijving van het hedendaagsche
Dobo vindt men in het werk „Forschungsreise inden
Süd-Östlichen Moluklcen van Dr. Hugo Morton,
blz. 18 e.v.
Dobo is de hoofdplaats van de afdeeling Aroe-eïlanden (residentie Amboina) tevens standplaats van
den Controleur v. h. B. B. Dobo dankt zijn tegen
woordige welvaarten bloei voornamelijk aan het be
drijf van de Australische parelvisschers, uit geoe
fend door de Cclebes Trading Company, die in den
goeden tijd met over de 100 loggers werken en goede
zaken malton als gevolg van do voortreffelijke kwa
liteit der parelschelpen. i- \ / •
DOBO, ook Iliang genoemd, nog cenigszins werk
zame vulkaan ten NO. van Sikka, Oost-Flores, S10
M. hoog. (zieWichmann in Tijdschr.Aardr.Gen. 1891,
201 en van Rhcdcn in Jaarb. Mijnw. 1910 en 1911).
DODINGA. District, omvattende het smalste
gedeelte van de landengte van het noordelijk schier
eiland van Halmahera. Wordt begrensd ten noorden
door de Ternataansche districten Sidangoli en Kaoe_,
en ten zuiden door Tidorcesch Halmahera. De west
kust aan do Dodingabaai is moerassig, en in do
monding van het riviertje van Dodinga huizen vele
krokodillen. De oostkust aan de Kaoebaai is rotsig.
De landengte van 5.5 Iv.M. breedte is een ongeveer
15 M. lioogc met alang-alang begroeide vlakte, die
aan do westzijde geleidelijk en aan de oostzijde steil
afdaalt. Do bodem is schraal en daarom ook slecht
bevolkt. Een 20-tal woningen aan de monding van do
Dodinga rivier vormt de kampong Dodinga, verblijf
plaats van hetmohammcdaanschedistrictshoofd,dio
den titel van Kimolaha voert en het bestuur heeft
over de kampongs: Kajasa, Toniko, Tówc, Balatoo
en Domin. De christcn-kampongs Tomani en Pasir
Pootih staan niet onder zijn boboer. Do voormalige
Gorapscho kampong Bobanó Igo is sedert eenige
jaren naar het Mabascho verhuisd, voornamelijk om
zich aan do verplichte roeiersdiensten to onttrokken.
De uit mohammedanen en heidenen bestaande bevol
king van het district zal ongeveer S00 zielen bedra
gen. Van kampong Dodinga loopt een voetpad naar
40
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Bobanó (landingsplaats) in do Kaoobaai .Bij kam
pong Dodinga staat nog de ruïne van een fortje, waar
van de militaire bezetting in 1866 inget rokken werd.
Tijdens den opstand van Dano Baba Hasan (1876
—77) lagen daar wederom 1 officieren 30 man. De
zuidgrens van dit district is tevens de grens tusschen
Temataansch en Tidoreesch Halmahera en zulks in
gevolge overeenkomst 27 October 1814 tusschen de
sultans van Ternate en Tidore gesloten. Zij loopt van
de monding der Kajasa langs den rechteroever dier
rivier tot aan haren oorsprong en van daarlangs een
rechte lijn tot aan Tandjoeng Tofongo in de Kaoebaai. ) ". O
DODINGA-BAAI. Een ongeveer 13 K.M. diepe en
even breede baai aan do W.kust van Halmahera op
ongeveer 0° 50' N. Br., met groote diepten en vele
riffen aan den N. en Z. kant. De gelijknamige land
engte, tusschen deze en de Kaoebaai, welke het N.lijk schiereiland van Halmahera bijna afsnoert, is
slechts eenige kilometers breed. Zie Zeemansgids
O.I. Arch. dl. V. c- -* : ^ ?
DODONAEA VISCOSA Jacq., fam. Sapindaceae.
Ki tjongtjorang (soend.). Kresck (jav.), Tengsek
(jav.). Boomkeester of kleine boom, in bijna alle
tropische streken voorkomend, op Java meest in
groepen groeiend op drogen bodem en dan vooral in
de bergstreken of op ziltigen bodem aan het strand.
Het hout is te klein voor bouwhout, maar wordt
wegens de groote hardheid wel voor wandelstokken
gebruikt.
DOEABLAS-GEBERGTE. Een typisch ketenge
bergte van niet meer dan 500 M. hoogte in de resi
dentie Djambi, gelegen tusschen de Tabir en Merangin, beide rechterzijn vieren van de Batang Hari.
Het is waarschijnlijk een voortzetting van het Lisong-Kwantan-Lalo gebergte op de grens van WcstSumatra en Indragiri. De vorm is die van een ellips,
waarvan de lengte niet meer dan 25 K.M. bedraagt.
Geheel geisoleerd ligt het als een granict-eiland uit
het mesozoïcum in een tertiaire omgeving. Men heeft
er marmer in aangetroffen, echter niet in belang
rijke hoeveelheid.
DOEA SOEDARA (Twee gebroeders). Een dubbelvulkaan in het district Tonsea, res. Menado, met twee
kegels van ongeveer gelijke hoogte (1373 M., volgens
de trig. bepaling van De Lange). Een schets van den
top gaf Koorders (Dienstreis in de Minahasa 1898,
PI. X). Een eigenlijke krater schijnt te ontbreken
en de Sarasin’s (Entwurf p. II) vonden geen spoor
van vulkanische werkzaamheid. De eerste bekende
bestijging geschiedde in 1840 door Forster. Zie
over de waarschijnlijke werkzaamheid vóór niet
zeer langen tijd: Niermeyer in Tijdschr. Aardr. Gen.
1907, 674.
DOEDOEK (jav.). Zie LUMNITZERA.
DOEDOELAN (jav.). Zie SCAEVOLA.
DOEDOET. Zie KOEKOEK.
DOEHOEHOE. Zie BANGO.
DOEJOENG, përampoean laut (Mal.), rioe (Aroeeilanden), Halicore dugong Erxl., en een paar andere,
weinig verschillende soorten van hetzelfde geslacht
zijn met het geslacht Manaius uit den Atlantischen
Oceaan de eenige thans levende zoogdieren van de
orde der Zeekoeien of Sirenia (zie ZOOGDIEREN).
De IIalicore-soorten bewonen den Indischen Oceaan,
H. dut]on/j o. a. den geheelen Indischen Archipel,
H. austrahs Owen, de kusten van Australië, NieuwGuinea en de Mol uk ken. De Nirenia zijn aan hetleven
in water aangepast, evenwel op veel onvolmaaktere
wyze dan de walvisschen. Ze leven dan ook slechts
in rivieren en aan zeekusten; ver in zee komen ze

niet. De overeenstemmende levenswijze heeft cenige
oppervlakkige gelijkenis tusschen Sirenia en walvisschen doen ontstaan en dientengevolge heeft men
vroeger beide, geheel ten onrechte, als verwanten
beschouwd. Inderdaad zijn de Sirenia hot naast ver
want met de Hoefdieren. Ze hebben een spoclvormig lichaam, kleine oogen, geen oorschelpen en een
horizontale staartvin, die bij Halicore twcelobbig
is. De achterste ledematen ontbreken, de voorste
hebben den vorm van vinnen en zijn bij Halicore
nagelloos, terwijl bij Manaius gowoonlijk nog rudi
mentaire nagels aangetroffen worden. Als een aan
passing aan het leven in water is ook te beschouwen
de sterke reductie van het baarkleed, waarvan
behalve borstels op de lippen nog slechts enkele
verspreid staande haren overgebleven zijn. De twee
borststandigo melkkliercn hebben aan deze dieren
zoowel den wetenschappelijken naam van Sirenia als
den Maleiseken naam, përampoean laut („zeewijf”),
bezorgd. Evenals bij de walvisschen is het gebit gere
duceerd, hoewel op andere wijze. De doejoenq heeft in
de bovenkaak één paar snijtanden, die bij het wijfje
in de tandkassen verborgen blijven, bij liet mannetje
daarentegen tot slagtanden uitgroeien. De kiezen zijn
weinig ontwikkeld en vallen spoedig uit. De kauwfunctic wordt dan ook in hoofdzaak verricht door
lioornplaten, die het voorste gedeelte van gehemelte
en onderkaak bedekken. Het voedsel bestaat, in
tegenstelling met de (camivore) walvisschen, uit
planten (weren en zeegrassen). De dieren leven
meestal in kudden en zijn langzaam in hun bewegin
gen.
De doejoengs zijn tegenwoordig in den Indischen
Archipel zeldzaam. II. dvsjowj, op de bovenzijde
blauwgrijs, onder wit van kleur, kan een lengte van
5 M. bereiken. Het vleesch wordt gegeten en van do
beenderen wordt snijwerk vervaardigd; op Riouw
maakt men er bijv. vischhaken van.

DOEK. Zie ARENGA.
DOEK of DOK. Zie ROOFVOGEL.
DOEKENHUIF en PAPIER-NAUTILUS. {Aryonauta luberculala). Namen van de schelp eener inklvischsoort (zie INKTVISSCHEN) de zoogenaamde
Argonaut, die in den Indischen Oceaan en den Indi
schen Archipel leeft. Het dier heeft 8 armen met 2 rij
en van zuignapjes; de wijfjes zijn groot, bezitten zeer
lange armen, waarvan de twee bovenste verbreed zijn
en de dunne,zeer breekbare, platte,d warsgeribte, hel der witte schel]) afscheiden. Deze schelp bevat geen
kamers en is niet vergelijkbaar met die van Nautilus
(zie aldaar) en van andere Inktvisschen. Bij het
mannetje ontbreekt de schelp en het gehcelc dier is
slechts weinige centimeters groot. Bovengenoemde
verbreedingen van de armen hebben den vorm van
een zeil; is het dier in rust, dan zijn ze tegen de bui
tenzijde der schelp geslagen; zwemt het dier, dan
worden ze niet, zooals men vroeger meende, als een
zeil, doch gelijk de andere armen, als roeispanen ge
bruikt, welke beweging do Argonauten steeds achter
waarts verrichten; de voortbeweging heeft plaats,
doordat water uit de mantelholte door den zoogenaamden trechter naar buiten gespoten wordt (zie
Inktvisschen). Bij het mannetje is de derde arm der
linkerzijde grooter dan zijne overige armen en deze
dient als paringsorgaan; bij de paring, waarin deze
dieren elkaar met de uitgespreide vangarmen omvat
ten, brengt het mannetje den paringsarm in de man
telholte van het wijfje; do arm scheurt af en wordt
levend in de mantelholte gevonden. Vroeger meende
men, dat dit voorwerp een ingewandsworm was en
werd het beschreven onder den naam van Ilectoco-
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tylus. Do paringsarm is langer on dikker dan de
onaanzienlijker Literatuur: Sa rasin s, Reisen in
overige armen en loopt uit in een langen draad, bezit
Celebes I, 108 en 114.
inwendig een grooto blaas, waarin do uit do geDOENEJ of DJOENAI. Naam op West-Sumatra
slaclitsopening gekomen, tot paketten (spermavoor eene Duif-soort, Caloenaa nicobarica; op Java
tophoren) vereenigde, mannelijke geslachtscellen
Delimockan, op Poeloc Lima Boeroeng djoenai; op
de Kei-eilandcn Boerocng-mas geheeten. Zie DUIF.
opgonomen worden- Uit deze blaas loopt een kanaal
door de geheele lengte van den arm tot in genoemden
DOENGAN, naam op Borneo gebruikt voor Ilemigale hardwickei Gray {H. derbyana Gray, Viverra
dunnen cinddraad, welke dan als roede dienst doet.
boici Müll.), een klein roofdier uit de familie der
DOEKOE (mal., jav.). Zie LANSIUM.
Civetkatten (zie aldaar), dat Malaka, Sumatra en
DOEKOEN. Inlandsche geneeskundige; bij de
Borneo bewoont en kenbaar is aan een aantal breede
Tenggereezen ook benaming voor een priester. Zie
donkere dwarsbanden op den grijsgeel gekleurden
GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE).
rug. Deze banden ontbreken bij een andere soort, H.
DOELAH. District van de kleine Kei-groep, behoorende tot de afdeeling Kci-eilanden der residen
hosei Thom. van Mount-Dulit in Noord-Bomeo.
tie Amboina, gelegen op de westkust van liet ei
DOENGOEN (mal.). Zie HERITIERA.
land Noehoetawoen, met gelijknamige hoofdplaats,
DOEPA. Wierook, veelal gemaakt van welrieken
door de inboorlingen gèwoonlijk als Doe aangeduid.
de hars- of gomsoorten (vooral menjan d.i. benzoë).
De bevolking was vroeger heidensch, maar is thans
DOEREN (mal.). Zie DURIO.
voor een groot deel tot den Islam overgegaan. DoeDOERGA. Eene Indische godin en de gemalin van
lah is vooral bekend door den houthandel, welke er
Qiwa, in wier wezen, even als in dat van haar gemaal,
met voordeel wordt gedreven.
de eigenschappen van verschillende mythologische
DOELANG. Inlandsche naam voor den houten
figuren tot een niet geheel harmonisch geheel verschotel of waschbak (vorm van een kegel met ze^r
eenigd zijn. Hare veelzijdigheid spiegelt zich af in de
grooten tophoek), die in Indië overal gebruikt wordt
menigte van hare namen. Bij hare vereerders heet zij
bij het uitwasschen (schoonwasschen) van goud, dia
Dewï, de Godin; als Oema of Parvati is zij de doch
mant, tinerts en in het algemeen van zware meta
ter van den Himalaya en de trouwe gade van Qiwa,
len, waardoor zij van de lichtere, waardelooze bij van waar ook haar bijnaam Satï, d. i. de brave
mengselen gescheiden worden. De doelang, die bij
vrouw. Als de strijdbare godin, die denBuffel-demon,
het diamantwasschen wordt gebezigd, is grooter,
Mahisjasoera,eeno verpersoonlijking van het nachte
doch vlakker dan die der goudwasschers. De mid
lijk duister, overwint, is zij Doorga, de ongenaakba
dellijn van den doelang is plaatselijk wat verschil re; als Kali, de zwarte, of Tjapija of Tjapiji, de wreelend, doch schommelt tusschen 0.70 en 1.00 M.
dc, Bkairawi, de verschrikkelijke, Karala, de gruwe
DOELHIDJAH, d. i. de 12e maand van het Molijke, is zij de vrouwelijke tegenhanger van Qiwa als
hammedaansche jaar; zie MOHAMMEDAANSCHE
Kala of Bliairawa, in zijne rol van vernieler. Van
KALENDER A.
haar overige namen zij nog vermeld Gauri, de blanke,
DOELKANGIDAH, d. i. de 11e maand van het
dat als synoniem mag beschouwd worden met Oema,
Mol,junmedaansche jaar; zie MOHAMMEDAANlichtglans; verder Ambika, d. i. Moederlief, en Aditi,
SCHE KALENDER A.
de wercldmocder. Van het naturalistisch standpunt
DOELPAKAR (Arabisch: Dzoe'l-fak&r), is de naam
beschouwd, is zij zoowel het licht, dat bij zijn opkomst
van Ali’s beroemde zwaard, hetwelk hij, volgens de
de wereld openbaart, als de wereld der verschijnselen*
overlevering, van zijnen schoonvader, den Profeet
de zichtbare natuur zelve, die wederom met de aarde
had ontvangen. Later was het in het bezit van do
en wat deze voortbrengt voreenzclvigd wordt. Doch
Abbasidische chaliefcn. Dit zwaard was, naar eene
hetzelfde licht, dat bij zijn opkomst de wereld te voor
overal in de Mohainnicdaansche wereld verbreide
schijn toovort, hult ze bij zijn verdwijnen ook in ’t
opvatting, voortreffelijker dan alle andere. Vandaar
nachtelijk donker en in de schaduwen des doods, en
de formule: „G c e n z w aard dan Dzoc’1dezelfde natuur, die zoo vriéndelijk kan wezen, is op
f a k a r”, welke men dikwijls als Arabische inscrip
haar tijd ook wreed. In het latere mystiek-esoterischo
tie op Oostersche zwaarden gegraveerd vindt. Af Tantrisme is Doorga do Qakti, d. j, het vrouwelijk
beeldingen van Ali’s zwaard (bijv. op vaandels, in
principe van Qiwa. Het groote feest van de godin is.
den strijd medegevoerd) gelden als zegenrijk en
de Doerga-Poedjii, dat in September en vooral in
onheilwerend. Waarschijnlijk is Ali’s zwaard, even
Bengalen met grooten luister gevierd wordt. Bij de
als andere Arabische zwaarden, uit den ouden
oude Javanen werd Doorga naast £iwa hoogelijk ver
tijd, twecsn ij d o n d geweest, maar hot werd
eerd, zooals o. a. blijkt uit de beelden, die men van
in Interen tijd meestal afgebeeld als u i 11 o ohaar op vcrschillondc plaatsen van het eiland gevon-.
p e n d e in twee spitse, eenigszins zich van el den heeft. De hedendaagsche Javanen bestempelen
kander afbuigende, p unten; vgl. bijv. de afbeel
Doorgabeelden mot don naam van Lara Djonggrang..
ding in de Enzyklopiidie des Islam bij het artikel
OpBaliduurtharevcreeringnog heden ten dage voort.
DIIU'L-FAKAR en zie verder: A. W. T. Juynboll,
Literatuur : A. Weber, Indische Studiën, II, bl.
Een Atjinecscho vlag mot Arab. opschriften (Tijd180 vgg.; J. Muir, Original Sanskrit toxts, IV, bl.
schr. voor Nederl. Indië, 1873, blz. 331 aanm. 1 en
420 vgg; A. Barth, The Religions of India, bl. 165;
blz. 330); van Hoëvell, Reis over Java, Madura en
Devïmahatmya (in het Markandcya-Purana); Vans
Bali, I, 20; C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, II,
Kennedy, Hindu Mythology, bl. 329 vgg.; W. J.
179 (The Achehnesc, II, 170).
Wilkins, Hindu Mythology, bl. 238—260; H. H..
DOEMBANG. Zie GARANGAN.
Wilson, Works, I, bl. 245, 252 vgg.; Pratapa ClianDOEMOGA (BESAR EN KETJIL). Twee dorpen
dra Ghosha, Dürga Püja; Voth, Java, I. 2e dr., bh
gelegen in de vlakte der Doemoga in do afdeeling
85; Verbeek, Oudheden van Java, onder Nos. 154, ~
Bolaang Mongondou der residentie Menado. Doe
190, 198, 334, 356, 372, 389, 579, 606, 620; Groenemoga besar is een groot zindelijk en welvarend dorp,
veldt, Catalogus der Archaelogischo Verzameling
uit twee doelen (opper en beneden Doemoga) be
van hot Bataviaasch Genootschap, passim
staande, die ieder twee rijen van solicd gobouwdo
DOERI BELOETOENG (mal.). Zie EUPHORBIA
huizen vormen. Doemoga Ketjil is veel kleiner en
TRICONA.
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DOERIAN (mal). Zie DURIO.
DOERIAN (TJI). Grensrivier tusschen de residentien Bantam en Batavia. De rivier ontspringt in
Batavia op do NO. helling van het Sanggaboewanaof Halimoen-gebergte, dat hier de grens met Ban
tam vormt; zij vormt in haar borgdal een fraaie wa
terval, loopt verder in een breede welbebouwde
dalvlakte langs Djasinga en wordt grensrivier waar
zij het laagland betreedt. In den benedenloop heet
zij ook Tji Kandè of Tji Kandi. In baar mond komen
tal van krokodillen voor.
DOERIAN (STRAAT) tusschen de eilanden vóór
de O.kust vanSumatra en de W.lijke van den RiouwArcÏÏrpêl isT met sTfaatRiouw, wel de voornaamste
zeeweg door dezen Archipel. Zóówel voor stoomals voor zeilschepen, uit straat Banka naar straat
Malaka en voor zeilschepen, in den W. moesson
bestemd naar Singapore, is dit de kortste weg
’s nachts en overdag.
In de straat liggen de Passage-eilanden en in den
zuidelijken inloop de Roekan-eilanden (Gebroeders);
de vaarweg is ruim en schoon. De verkenning is
gemakkelijk, vooral van om de Z. door de hooge
eilanden.
De diepte is niet groot; aan de West zijde vindt
men goeden ankergrond. Op den stroom valt geen
staat te maken; in den regel loopt deze heen en
weder, doch het gebeurt meermalen dat hij 24 uur
in één richting doorstaat. De vertikale waterbe
weging is overwegend dubbeldaagsch en bedraagt
tot 13 voet. Zie Zeemansgids, O- I. Arch. deel II.
DOERIE. Landbeschrijving. De federa
tie Doerie, ook Talloe Batoe Papan geheeten, maakt
deel uit van het oude bondgenootschap Masenrempoeloe (zie aldaar). Het bestaat uit 3 geheel van
elkaar onafhankelijke landschappen Maloewa, Allah
en Boent oe Batoe, die alle ontstaan zijn uit het oude
staatje Doerie en daaraan, door aanhuwelijking of
verovering toegevoegde landstreken, w.o. Baroko,
een vazalstaat je van Allah. Maloewa is het voornaam
ste en vertegenwoordigde de federatie altijd naar
buiten. Vóór onze meer daadwerkelijke inmenging
werd de suprematie van Sidenreng erkend.
Gelegen op de W.hellingen van het Latimodjonggebergte, vormt Doerie liet stroomgebied van de
voornaamste linkerzij rivieren der Saadang, de Mataalio met hare zijriviertjes de S. Maloewa of S. Allah,
S. Oeloewaai er. S. Rosso, en van de S. Tabang, die
haar water stort in het meer van Tempe. De streek
is zeer bergachtig, vooral Boentoe Batoe; de bodemhoogte varieert van 700 tot 3000 M. Door Doerie
loopt de groote weg, die Enrekang via Kalossi ver
bindt met Rante Pao en Makalc.
Bevolking. De ~ 36.000 zielen tellende be
volking, die van de Toradjalanden afkomstig is, be
lijdt grootendeels den Moh. godsdienst, doch in het
maatschappelijk zoowel als in het geestelijk leven is
van het oude heidendom zeer veel overgebleven, wat
vooral blijkt bij huwelijk en echtscheiding, de begra
fenissen en het erfrecht. De geestelijkheid bestaat in
elk der landschappen uit een kali met de noodige
imams, katibs, bid als enz. Zelden wordt hun tusschenkomst ingeroepen, daar huwelijken of echt
scheidingen zonder tusschen komst van den geeste
lijke plaats kunnen vinden. Een huwelijk is reeds
gesloten, als de ouders der bruid de sagoeweer, die
de bruigom medebrengt, opdrinken, of de bruid don
bruidegom een klein geschenk heeft gegeven. Bij
eehischesdingen verdeden de gehuwden de goede
ren naar goedvinden; de kinderen voegen zich bij
wi-i ze vuiler.. De gewoonten van het volk komen

overigens het meest overeen met dio der Boegineozon (zie aldaar). De landbouw staat op vrij hoogen
trap; verbouwd wordt rijst, maïs, tabak en koffie,
van welk laatste gewas de productie lang zoo groot
niet meer is als vroeger, toen zoop ruim 60000 K.G. per
jaar werd geschat. De nijverheid beteckent niet veel
en is vnl. huisvlijt; alleen de bereiding van arensuilccr levert voor velen een bestaan op. Men heeft
er veel karbouwen van bijzonder groote soort; overi
gens is de veeteelt van geen belang. De handel is
grootendeels in handen van Boegineezen; er is een
levendig passerverkeer. Men vindt in den bodem
goud (Tobango, Boen toe Batoo, vooral Oeloewaai).
Van de inzameling van boschproducten wordt nog
weinig werk gemaakt. De vroeger zoo gebloeid heb
bende slavenhandel is onder ons toezicht geheel ver
dwenen. Aan het hoofd van elk landschap staat een
Aroe, bijgestaan door een hadat, de landschappen
zijn verdeeld in districten, aan het hoofd der kam
pongs staan hoofden met den titel Matowa of Taoe
towa. Vroeger was geheel Doerie door één contract
aan het Gouvernement gebonden, thans hebben elk
der zelfbesturen afzonderlijk de korte verklaring af
gelegd. Voor de afz. landschappen zie bij hunne na
men. Tijdschr. B. G. v. K. W. XXXVI (1893), bl.
164, LIV (1912) bT 554=587.
DOEROENG. Zie BOMPRANG.
DOESOEN. Naam der Barito over een gedeelte
van haren bovenloop.
DOESOEN. Hoog-Javaansch en Maleisch (b. v.
op Zuid-Sumatra) voor desa, dorp. In de RiouwMaleische landen duidt hetde blijvende tuinen bui
ten het eigenlijke dorp aan, dus een soort gehucht;
ter Oostkust van Sumatrais de Doesoen het hellinggebied (heuvelland), hetwelk den overgang vormt van
het hooge Karoland (der heidenscho of Christelijke
Karo-Bataks) naar het Malcischo laagland van Deli
en de verdere Mohammcdaansche rijkjes. Doesoen
zal in beide gevallen beteekenen: de bewoonde plek
of streek. Op Z.-Borneo, het stroomgebied der Bari
to, gebruikt men het woord Doesoen om de boorsclie binnenlanden aan te duiden; het moet er ecu
woord zijn van de Maleiers aan de kust. Op de Ambonsche eilanden (Ambon en de Oeliasers) bctccken t
doesoen meestal boomgaard, b. v. van sago hoornen ;
regentsdoesoen is dus de boomgaard ton voord co. Ie
van don regent (zie AMBTSVELDEN), dali-doesoen is de boomgaard in bezit van een familietak
of dati (zie DATI). In bet Soondaneesch en het
Atjèhsch is doesoen (doesön) een adjectief met do
beteekonis: boersch, onbeschaafd.
DOESOENLANDEN. Afdeeling van de m identio
f ■■ e*
Z.- en O.afdeoling van Borneo, zich uitstjekkende v’. f
langs den bovenloop der Barito, en omvattende
-V
de onderafdeelingen Moeara Towe (Midden Doef {//!
soen), Boentoek (West- en Oost-Doesoen) en Pocroek Tjahoe (Boven-Doesoen). De hoofdplaats van
de gehoeJe afdeeling is Moeara Tcwe, gelegen ter
plaatse, waar de Tewc zich in de Barito stort.
DOETAMATIWERKEN, residentie Cheribon. Zie
bij SINDOEPRADJA en BEVLOEIÏNGEX.
DOEWIWI.Colleclief-naam op Celebes voor Eendsoorten. Tadorna radjali heet op Andai, N. Guinca,
Oemockiea. Zij maakt haar nest in onderaardsebe
holen, doch begeeft zich buiten den broedtijd naar
moerassige zeeoevers, waar zij van kleine zeedieren
leeft. Anus querquedula wordt op West-Sumatra
Ondèn genoemd.
DOIF EILANDEN. De Jef Doif groej) bestaat uit
4 eilanden, Klaarbeek, Kommerrust, Schoteroog en
Vlaming. Jef beteekent eiland. Alleen Klaarbeek is
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hoog en heeft een ronden top van + 100 M. Do
drie andere zijn lage begroeide koraaleilanden. Zij
liggen ZW.lijk van de Fam eilanden (residentie Tcrnate).
DOKKEN. Zie WERVEN en DOKKEN.
DOKTER DJAWA. Zio GENEESKUNDE. .
DOKTER DJAWA SCHOOL. Zio ONDERWIJS.
DOKTERVISSCHEN. Zie CHIRURGYNVISSCHEN.
DOLAK. Zio FREDERIK HENDRIK-EILAND.
DOLFIJNEN. Zie TANDWALVISSCHEN.
DOLFIJNVISSCHEN. Zie MAKREELACHTIGEN.
DOLICHANDRONE RHEEDII Seem. Fam. Bignoniaceae. Djaran (jav., soend.). Lage boom met
kromme stam en takken, die uitsluitend in de na
bijheid van de zee groeit, soms vlak aan het strand
of in de vloedbosschon. Het hout is zeer licht en
wordt daarom als surrogaat voor kurk als drijvers
van vischnetten gebruikt.
DOLICHOS LABLAB L., fam. Lejuminosae-Papilionalac. Kara-Kara (mal.), Kekara (mal.) Slinger
plant, in alle tropische streken voorkomend, in Nederlandsch-Indië wegens de eetbare peulen of zaden
veel verbouwd. De plant is kenbaar aan de langgesteelde trossen van paarse of witte bloemen, en
de grooto tot 20 c.M. lange peulen.
DOLO. Zelfbesturend landschap, ressort eerend e
onder de res. Menado; het behoort tot de Kaïlische landschappen en wordt begrensd ten N. door
Pa-loo, ten O. door Belomaroe en Sigi, ten Z. door
Koelawi en ten W. door Mamoedjoe. De zelfbestuurder voert den titel Magaoe; de bevolking is sterk
~ 9300 zielen ; landbouw is het hoofdmiddel van be
staan (rijst,mais,klappers);de voornaamste plaatsen
zijn Dolo en Kaleke. De verhouding tot het gouv. is
geregeld op den voet der Korte Verklaring. Zie KAILI (Med. Ene. Bur. II bl. 85—205, en Tijdschr. B.
G. deel LIV (1912) afl. 1 en 2).
DOLOK. Toba-Bataksche benaming voor berg.
(In de Daïrische dialekten als het Ivaroosch en het
Pakpaksch: Dciöng).
DOLOK of SIPIROK. Benaming van een land
schap, behoorende tot de ondcrafdeeling Angkola
en.Sipirok der afdeeling Padang Sidimpcean (res.
Tapanoelijmet 3koerin’s of districten: Sipirok, Baringin en Paraoesorat.
OOM BA, DOM BA GIBAS. Zie SCHAAP.
DOMEI, liet gebied van den panghoeloc van Do
mei, langs de Oostkust van Sumatra ten N.W. van
de monding der Siakrivier behoort tot het district
Boekit Batoe van het zelfbesturend landschap Siak
(Oostk. v. Sumatra). T. Bat. Gen. XXX (1885) bl.
299.
DOMEIN VAN DEN LANDE. Onder landsdomein
is in het algemeen te verstaan alle eigendom van don
Lando, uit welken hoofde ook aan het Land toe
komende. Voornamelijk intusschcn wordt do term
gebozigd ter aanduiding van hot den Lande toobohoorend onroerend goed.
In Ind ie is dit onroerend landsdomein slechts voor
een gedeelte ingeschreven in do kadastrale en do
eigendom»registers, n.1. alleen in zooverre daarop
eon titel is verkregen met toepassing van de ovorschrijvingsordonnantio (Ind. Stb. 1834 n° 27),
hetwelk feitelijk dan alleen voorkomt wanneer een
perceel, corder ten name van een ander ingeschrovon,
door verkoop, ton gevolge van onteigening of van
terugbrenging van particuliero landerijen tot hot
staatsdomein, waarover beneden, aan don Lando
is overgegaan, wat uit den aard der zaak slechts
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ten aanzien van een klein aantal pereeelen het geval
is. Het aldus ingeschreven domein vormt dus slechtseen klein deel van het totale landsdomein, dat zich,
ingevolge do dadelijk te noemen wettelijke voor
schriften, uitstrekt over bijna wel het geheele, onder
rechtstreeksch bestuur gebracht, gebied van Ncderlandsch-Indië.
Het domeinrecht van den Lando berust, voor zoovor het niet ontleend wordt aan een bijzonderen af
geleiden titel, als waarover zooeven gesproken werd,
behalve op de bijzondere bepalingen van artikelen
521—524 B.W. (openbare wegen en stroomen met
hunne oevers, de stranden der zee, vestingwerken,
etc., voorzoo ver niet bepaald aan anderen toeko
mend) allereerst op die van art. 520 B.W. houdend
dat gronderven en andere onroerende zaken, die
geen (anderen) eigenaar hebben, benooren aan den
Lande.
Aanvankelijk alleen in de voor Europeanen gel
dende wetgeving uitgedrukt, werd hetzelfde begin
sel toch al spoedig, zij het nog niet openlijk, ook
met betrekking tot niet-Europeanen aangeno
men, bijv. in het G. B. van 22 Januari 1853 (Bijbl.n° 182), terwijl het ook ten grondslag lag aan het
G. B. van 7 Maart 1853 (Ind. Stb. 14a) houdend be
palingen omtrent de uitgifte van woeste gronden in
de ommelanden der hoofdplaats Padang gelegen
(hoofdzakelijkingetrokken bij Ind. Stb. Ï9T4 n°. 554)
en aan de ordonnantie van 12 Juni 1861 (Ind. Stb.
n° 45) gelastende de terugneming van gouvemementsgrond op Java en Madoera, die zonder titel
door particulieren was geoccupeerd, welke ordon
nantie, achtereenvolgens van toepassing verklaard
op Benkoelen, Palcmbang, Amboina en deMinahasa,
bij ordonnantie van 14 Februari 1912 (Ind. Stb. n°
177) werd ingetrokken om vervangen te worden door
eene strafbepaling tegen niet-inlanders, die, tot welk
doeleinde ook, grond tot het domein van den Lando
behoorende, gebruiken of te hunnen behoeve doen
gebruiken.
Openlijk werd het beginsel, necrgelegd in art. 520
B. W., als grondslag voor de grondpolitiek der regeering tegenover de geheele bevolking van Nederlandsch-Indië eerst uitgesproken in de agrarische
wetgeving van 1870. Over het nut van de domcinverklaring in dit opzicht loopen de gevoelens
uiteen.
Dit geschiedde n.1. eerst, voor Java en Madoera, in
artikel 1 van het Agrarisch besluit van 20 Juli 1870
Ind. Stb. n° 118, in deze woorden, dat „hot beginsel
wordt gehandhaafd dat alle grond, waarop niet door
andoren recht van eigendom wordt bewezen, domein
is van don Staat” (terecht: van den Lande. Zie o.a.
do ordonnantie opgenomen in Ind. Stb. 1914 n° 367,
waarover boneden nader), welk artikel 1 bij de or
donnantie van 14 September 1875, Ind. Stb. 199a,
van toepassing werd \ erklaard op dc Gouvcrnemontslanden in de Bezittingen buiten Java on Ma
doera. Dczo laatste ordonnantie was intusschcn reedsvoorafgegaan door dio van 26 Maart 1874, Ind. Stb.
1S74 n° 94 f., waarin do domein verklaring voor de
gouvcrnemontslanden van Sumatra word uitgespro
ken. Do bewoordingen van dezo ordonnantie, welke
later (artt. 1 der ordonnanties van S Maart 1S77 Ind.
Stb. n° 55 on van 21 Maart 1SS8, Ind. Stb. n° 58), voor
resp. do gouvernementslanden in Menado en in de
Zuidcr en Oostcrajdecluuj van Borneo, werden nage
volgd, luidon intusschcn anders dan evenbedocld
artikel 1 van het Agrarisch bosluit, in zooverre n.1.
als do domeinverklarin g uitdrukkelijk wordt ge
zegd te botroffen do woede (jronden en dan nog slechts
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„voor zoover daarop door leden der inheemsclie be R. R. toegekendo beschikkingsrecht en de afstand
in agrarischen eigendom krachtens lid 7 van dat art.
volking geen, aan het ontginningsrecht ontleende,
(4e bepaling der Agrarische wet).
rechten worden uit geoefend”. Eigenaardig is dat bij
Over laatstgemeld onderwerp zie AGRARISCHE
de evenbedoeldc „erfpachtsordonnantie voor de Bui
WET.
tenbezittingen” van 25 April 1914, Ind. Stb.
De afstand in gewonen eigendom wordt beheerscht
n° 367 (zie AGRARISCHE WET), waarbij ove
door cvengemeldc bepaling der beginselenwet; hij is
rigens de drie cvengemeldc ordonnanties werden
énkel mogelijk ten aanzien van kleine stukken
ingetrokken, juist de hier besproken eerste artikelen
grond, bestemd tot uitbreiding van steden en dorpen
zijn gehandhaafd, waaruit de conclusie mag worden
en tot het oprichten van inrichtingen van nijverheid.
getrokken, dat de Indische wetgever tusschcn deze
Bepaalde oorspronkelijk het G. B. van 7 Augustus
artikelen en art. 1 van Stb. 1875 n° 199a geen strijd
1863 n° 24 (Ind. Stb. n° 90) dat de afstand enkel
ziet-. Formeel geeft intusschen de vergelijking van de
zou geschieden tegen taxatie, dus ondershands, dat
gemelde, verschillend luidende, bepalingen aanlei
besluit word sedert aangevuld bij besluiten van
ding tot de vraag of al dan niet, in Sumatra, Menado
en Bomeo (Z. en O. afd.), do aan het ontginnings 27 Maart 1866 n° 27 (Ind. Stb. n° 25) en 25 Maart
1876 n° 24 (Ind. Stb. n° 117) die thans, nu eerstgerecht der bevolking ontleende inlandsche bezitsrech
meld G. B. van 1863 bij G. B. van 16 September
ten moeten worden beschouwd als „zakelijko rechten
1913 (Ind. Stb. n° 562) is buiten werking gesteld,
op domeingrond” — vergelijk o. a. artikel 385 van
dat onderwerp alleen boheerschen.
het nieuwe, in Ind. Stb. 1915 no. 732 afgekondigde,
Volgens deze bepalingen wordt, wanneer do aan
maar t ijdens het afdrukken van dit artikel nog niet
vrager den grond niet reeds occupeert, deze na op
in werking getreden, Wetboek van strafrecht voor
meting en na constatccring door een plaatselijke
Nederlandsch-Indië —, gelijk zeker de opvatting is
commissie, dat tegen den afstand geen bezwaar be
voor zoover aangaat Java en Madocra (vergelijk ook
staat, in het openbaar verkocht. De kosten der op
art. 1 der ontginnings-ordonnantie voor Java en
meting moet en door den aanvrager, c. q. den anderen
Madoeralnd. Stb. 1896 n° 44). Overigens is in zoo
kooper, worden voldaan. Alleen in bijzondere ge
ver het verschil in woordenkeus van minder belang,
als toch ook, waar artikel 1 van het Agrarisch be vallen, door de regeering te bepalen, kan de afstand
sluit geldt, zie art. 7, het ontginningsrecht der be ondershands geschieden; in hoofdzaak doen zich
die bijzondere gevallen voor, wanneer het niet te
volking wordt gehandhaafd, en voorts overal in Ncverwachten is dat bij openbaren verkoop een hooderlandsch-Indië gronden, waarop inlandsche bezits
ger prijs dan de taxatiewaarde kan worden ver
rechten worden uitgeoefend, door de regeering noch
kregen.
verhuurd, noch op eenigerlei wijze kunnen worden
Wanneer de aanvrager den grond reeds occupeer
afgestaan, alsmede daarover op geen andere wijze
de, geschiedt voorts de afstand in den regel onders
kan worden beschikt dan door onteigening ten algehands tegen taxatieprijs.
meenen nutte (art. 62 R.R.).
Als kooper wordt ieder toegelaten onafhankelijk
De domeinverklaring is door den wetgever, gelijk
van de nationaliteit, waartoe hij behoort, zie bijbl.
overtuigend blijkt uit de woorden van artikel 1 Agr.
346£>n 4221.'
Besl., nooit beschouwd als een nieuwigheid, doch
Het gevolg van den verkoop is, dat omtrent den
steeds als handhaving van een steeds erkend begin
grond eene eigendomsakte wordt opgemaakt vol
sel; de bedoeling is dus ook nimmer geweest — zie
gens de bepalingen van de overschrijvingsordonnauvooral de aanvangswoorden van dat artikel — be
tie. Het Land wordt daarbij vertegenwoordigd door
staande rechten te ontnemen.
het betrokken Hoofd van gewestclijk bestuur of een
Registrcering van domeingrond bestaat in het al door dezen aan te wijzen ambtenaar, zie de gouver
nementsbesluiten opgenomen in de Ind. Stb. 1905
gemeen niet; rechten op onroerende goederen in
Ned.-Indiëkunnen dan eerst vermeld worden a).in de
n° 281 en 1909 n° 469.
eigendomsregisters, aangehouden volgens de overWaar art. 62 R. R. voor de aldaar genoemde ge
vallen alleen aan de Indische regeering bevoegdheid
schrijvingsordonnantie, Ind. Stb. 1834 n° 27, wan
neer bijzondere personen daarop eigendom of ande
verleent tot grondverkoop, moet de Kroon daartoe
niet bevoegd worden geacht, terwijl, zoon Is prof.
re, in het Europeanenrecht geregelde, zakelijke rech
ten hebben gevestigd; b). in de registers van den
mr. Ph. Kleintjes (Staatsrecht van Nedorlandschagrarischen eigendom, Ind. Stb. 1873 n° 38, wan
ludië, 2e editie, II blz. 360) opmerkt, uit dr wor
neer dit recht daarop is verkregen. Opmeting en
dingsgeschiedenis van het artikel blijkt, dat de Kroon
evenmin bevoegd is tot verkoop van groote ; luk
kaarteering is evenmin in het algemeen voorgeschre
ven en bestaat dus als regel alleen ten aanzien van
ken landsdomein.
die gronden waarop een 'titel ten behoeve van een
De bijb.1, 3930 en 4088 betreffen den afstand van
ander gevestigd is geweest. Alleen gelast art. 9 van
grond voor de stichting van particuliere begraaf
het Agrarisch besluit (gewijzigd bij Ind. Stb. 1874
plaatsen.
n° 78) voor Java en Madocra, reeds de opmeting,
Te allen overvloede wordt hier nog melding ge
beschrijving en inkaart-brenging van domeingron
maakt van de thans van zelf sprekende bepaling van
den, die voor uitgifte in erfpacht vatbaar en ge
het G. B. van 28 .Januari 1854 n° 4 (Ind. Stb. n 51),
schikt zijn.
waarbij aan de hoofden van gewestclijk bestuur ver
Stelt men zich op het standpunt door de regeering
boden werd eonig deel van hef grondgebied af te
consequent ingenomen, dat overal, ook in de bo
staan of daarop eonig zakelijk recht te vestigen dan
vengemelde streken der Buitenbezittingen, gron
met machtiging van den Gouverneur-Generaal.
den door inlanders ontgonnen en waarop dus inland
Het spreekt van zelf dat gronden, behoorendo tot
sche bezitrechten zijn gevestigd, nog blijven belmo
het landsdomein, waarop inlandschc bezitsrechten
ren tot het domein van den Lande, dan zijn de eenige
worden uitgeoefend [men spreekt dan, sinds een
wijzen waarop gronden van het domein kunnen wor ontwerp van mr. Levysohn Norman van 1875, (zie
den losgemaakt, de afstand daarvan in eigendom
Rapport over de agrarische aangelegenheden Ba
krachtens het aan de regeering bij artikel 62 lid 2
tavia, 1875), van onvrij domein] niet voor ver-
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koop in aanmerking kunnen komen. Wenacht
dus iemand zoodanigen grond afgestaan te zien,
dan zal hij hebben zorg te dragon ■ dat het do
mein vrij worde, door prijsgeving, door de recht
hebbenden en ten behoeve van den Lande, van
hunne bezitsrechten; het bovengemelde plaatselijk
onderzoek, dat aan den afstand moet voorafgaan,
dient voornamelijk ook om na te gaan of, al dan
niet, zoodanige bezitsrechten bestaan. Voor zoover
de inlandscho gemeenten op Java zulke bezitsrechten
uitoefenden, schrijft art. 18 j° 12, la derInlandsche
gemcenleordonnantie (Ind. Stb. 1900 n° 83) voor, dat
het hoofd van gewestelijk bestuur de wijze regelt,
waarop van de instemming der desa-ingezetenen ten
deze moet blijken. Voor Amboina bevat art. 9 der
^nl. geineenteordonnantio voor dat gewest (Ind.
Stb. 1914 n° 629) een dergelijk voorschrift.
^ Het beheer van domeingronden behoort, voor zoover'dit niet uitdrukkelijk aan andere departementen
'van algemeen bestuur, dan wel aan gebiedsdeelen
met eigen geldmiddelen Ls opgedragen, onder het De
partement van Binnenlandsch bestuur. Bij de instellingsordonnantie van ressorten met eigen geld
middelen wordt niet zelden het beheer, geheel of ge
deeltelijk, van binnen het gebiedsdeel gelegen do
meingronden aan den localen raad opgedragen.
Uit het beheer vloeien eenige bevoegdheden (tot
gebruikgeving als anderzins) voort die, v. z. \T: noodig, beneden nog zullen worden vermeld.
Het domeinrecht van den Lande is eigendoms
recht en de rechtspersoon „het Land” als eigenaar
heeft dus, voor zoover niet bijzondere bepalingen dit
verbieden of belemmeren, de bevoegdheid zoo om
op domeingrond zakelijke rechten te vestigen als om
dien in gebruik te geven, te verhuren enz..
De nu te vermelden wetsvoorschriften bevatten
omtrent deze onderwerpen nadere voorschriften.
A. Verhuur van domeingrond is, volgens lid 3 van
art. 02 11B., onderworpen aan bij algemeene veror
dening te stellen regels, welke rekening moeten hou
den met het verbod tot verhuur van gronden „door
inlanders ontgonnen, of als gemeene weide dan wel
uit eenigon anderen hoofde tot de dorpen of desa’s
behoo rondo.”
Aan don eisch, dat een algemeene verordening dit
punt moet regelen, is slechts gedeeltelijk voldaan,
daar liet, bij Ind. Stb. 1804 n° 10 aangevuld en bij
Ind. Si I). 1877 n° 70 en 1915 n° 299 gewijzigd, K. B.
van 3 Juli 1856 (Ind. Stb. n° 04) slechts betreft de
uitgifte in huur ten behoeve van den landbouw.
De voornaamste beperking daarbij gesteld is dat
do verhuur slechts mag geschieden aan Nederlandsehe onderdanen, ingezetenen van Nederland of van
Ncderlandsch-Indië, dan wel vennootschappen
van Koophandel in Nederland of Ncderlandsch-InIndië gevestigd. Mochten krachtens erfopvolging do
huurrechten toevallen aan een volgens deze voor
schriften onbevoegde, dan zal in het beheer moeten
worden voorzien met instemming der regeering. Ver
huur kan slechts plaats hebben voor ten hoogste
twintig achtereenvolgende jaren, behalve wanneer
(Ind. Stl». 1857 n° 13) de gronden bestemd zijn voor
den aanplant van klapperboomen on de bereiding
van oliën; in welk geval voor 40 jaar mag worden
verhuurd.
Verdere mededeeling der bepalingen is onnoodig
daar, sedert bij de agrarische wetgeving do mogelijk
heid is geopend om domoingronden in erfpacht uit te
geven, verhuur feitelijk niet meer voorkomt. Art. 17
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van hot Agrarisch besluit (gew. Ind. Stb. 1872 n°
116), bij Ind. Stb. 1870 n° 35Z) van toepassing ver
klaard op Celebes en onderhoorigheden en bij Ind.
Stb. 1890 n° 211 op de meeste andere gewesten van
Buitenbezittingen, gaf gelegenheid loopende huur
overeenkomsten te vervangen door afstand in orfpacht, van welke gelegenheid door alle huurders werd
gebruik gemaakt. Op ultimo 1913 besloegen de voor
malige huurgrondon, thans in erfpacht bezeten, nog
80 perceelen, en 34 809 bouw. In het Gouvernement
Celebes en onderhoorigheden bevindt zich nog één
voor den teelt van inlandsche gewassen gebezigd
huurland Lajang Totaka (49 bouw), in het Gouver
nement Atjèh en onderhoorigheden zijn eenige ei
landjes, in Billiton de klappertuinen op het eiland
Kelomoa, en op het eiland Bali (Boeleleng en Djembrana) eenige tot het domein behoorende tuinen en
sawahs aan de bevolking verhuurd. De inkomsten
uit deze verhuringen bedroegen in 1913 resp. ƒ713,
ƒ 2120, / 87 en / 6631.62.
Bij ordonnantie van 10 October 1906 (Ind. Stb.
n° 431) werd het Hoofd vair gewestelijk bestuur in de
residentie Bali en Lombok bevoegd verklaard, do
meingronden niet uit eenigen hoofde aan de dorpen
behoorende, gelegen in de afdeeling Lombok, voor een
bepaald tijdsverloop of tot wedcropzeggens toe aan
de inheemsche waterschappen of andere instellingen
van openbaren of godsdienstigen aard of aan, tot de
inlandsche bevolking — niet ook de vreemde oostersche — behoorende, personen in bruikleen af te
staan of te verhuren onder door hem te stellen
voorwaarden. Het Kol. Verslag bevat geen opgaaf
omtrent de uitgestrektheid der gronden, ten aan
zien waarvan van deze bevoegdheid is gebruik ge
maakt.
Bij de Gouv. besluiten in Bijbl. nos. 6535 en 6536
zijn de Hoofden van gewestelijk bestuur bevoegd
verklaard om tot het vrije Staatsdomein behoorende
stukken grond aan de Inlandsche gemeenten op Ja
va on Madoera af te staan voor do vorming van
ambtsvelden en van weidevelden. De eerstbedoelde
afstand behoort te geschieden met inachtneming
van don in Bijblad no. 5558 opgonomon„Leiddraad”.
Bij de Gouv. besluiten van 14 April 1906 no. 21,
3 Juni 1912 no. 76 en 4 December 1912 no. 10—geenalgcmcene verordeningen — zijn bepalingen vastge
steld, volgens welke de in de baai van Sidajoe door
aanslibbing ontstane gronden, bekend onder de na
men „tanah tlatah laoct” en „tarnbak wader pari”,
zoomede de in de desa’s Bedanten, Delik, Mengarcan
Legawo, Indrawarih, Kisik en Goemeng van het re
gentschap Grisec der residentie Soerabaja gelegen,
ton bohoevo van de verlegging dor monding van de
Solorivior naar Oedjoongpangka onteigendo gron
den, en voorts de langs de Solorivier in gemeld ge
west gelegen, door aanslibbing ontstane, uiterwaar
den aan do bevolking ten gebruike in huur zullen
worden afgestaan.
Bij Gouv. besl. van 28 April 1907 no. 6 zijn bopalingcn vastgesteld, volgons wolko de in de residontiën Soerabaja en Rembang gelegen, ten behoeve van
do sedert gestaakte workon in de Solovallei ontoigendo grondou, nadat dozo van wege den aigemeenen
dionst van don Watorstaat on ’s Lands Burgerlijke
Openbare Werken afgebakond en daarvan dosa’sgewijzo kaarten vervaardigd zullon zijn, aan do be
volking ton gebruiko zullon worden afgestaan.
Voorts is — zio Bijbl. 7535 — de resident der
Lampongsche districten gemachtigd over domein
gronden to boschikkon ten bohoevo der Javaansche
kolonisten en zijn resp. bij G. B. van 5 Octobor 1912
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no. II en IS Febr. 1913 nr. 66 respectievelijk de hoof
den van gewest el ijk bestuur van Billiton en Banka
gemachtigd kleine stukjes domeingrond tot wederopzeggens toe ter beschikking te stellen van nietInlanders.
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B. Do op domeingronden te vestigen zakelijke
rechten zijn de gewone, in het Europeesche privaat
recht omschrevenc. Bijzondere algemeene verorde
ningen vullen de bepalingen van het B. W. in som
mige opzichten aan.
Zie omtrent de verlecning van erfpacht op do
meingrond onder AGRARISCHE WET.
Zie ook aldaar voor de regeling van het recht
vax voorrang, krachtens verleende vergunning
tot Iand-exploitatie.
Omtrent het recht vax opstal op domeingrond,
zie onder OPSTAL en wel onder A. Omtrent andere
zakelijke rechten op domeingrond bestaan geen
afzonderlijke wetsvoorschriften. Soms wordt domein
grond uitgegeven in recht vax gebruik, zoo o.a.
eene kosteloos met dit recht bezwaarde uitgestrekt
heid grond in de Z.-O. afd. van Bomeo.
Voor verschillende doeleinden wordt domeingrond
ten gébruikt afgestaan, al dan niet tegen vergoeding.
Tot zoodanige ingebruikgeving zijn bij in he^Bijbl.
op genomen voorschriften — zie o. a. B. G183,-6559
en 6882 — bevoegd verklaard de hoofden van ge
westelijk bestuur. Het G. B. van 6 December 1906
n° 28 (Ind. Stb. n° 516, gewijzigd 1907 no. 383 en
1910 n° 310) verklaart de gewesten en gedeelten van
gewesten met eigen geldmiddelen bevoegd, voor
zoover die bevoegdheid niet reeds voortvloeit uit de
aan hen gegeven opdracht van het beheer, o. m. om
tot wederopzeggens, dan wel, na verkregen mach
tiging van den G.-G., ook zonder dat beding, vergun
ning te verleenen tot het gebruik van tot het vrij
staatsdomein behoorenden grond, uitmakende of
behoorende tot van Landswege aan hen in beheer
gegeven zaken, alsmede tot opzegging en vervan
ging van eens gegeven vergunningen. Tevens vinden
wij aldaar andere bevoegdheden geregeld, die uit de
opdracht tot beheer worden geacht voort te vloeien.
De omstandigheid dat, gelijk werd aangeteekend,
de domeinverklaring niet ten doel had bestaande
rechten te ontnemen, heeft ten gevolge dat het, in
het adatrecht der inlandsche bevolking gegronde,
ontginningsrechl der bevolking is gehandhaafd. On
der het begrip ontginning, hetwelk in de dadelijk te
noemen ontginningsordonnanties niet Ls ontschre
ven, zulks met opzet ten einde eventueel den rechter
in deze volkomen vrijheid te geven, moet in het al
gemeen worden gebracht elke daad, die ten doel
heeft — of verricht wordt met het oog op — de
voortdurende ingebruikneming van tevoren nog niet
geoccupeerdcn grond. Wanneer zulk een daad aanwezig is, moet in elk geval uit de omstandigheden
worden opgemaakt.
In het algemeen is de bevoegdheid tot ontginning
en zijn de daarbij in acht te nemen formaliteiten on
derworpen aan de voorschriften van het inlandsch
adatrecht (zie GROND (RECHTEN OP DEN).
De wetgever heeft intusschen wettelijke regelen
daaromtrent getroffen voor de domeingronden op
Java en Madoera (ordonnantie van 29 Febr. 1896
Ind. Stb. n°. 44, gew. 1904 n° 146 -— vergelijk ook
het Bosch reglement in Ind. Stb. 1913 n°. 495) voor
het eiland Bengkalis (ordonnantie van 7 Maart

18S9 Ind. Stb. n° 63), voor de gouvernementslanden
in de residentie Mcnado (ordonnantie van 9 Juni
1S96, Ind. Stb. n° 107) voor doafdeeling Lombok,
(zie de ordonnantie nopens de rechten der inlandsche
bevolking op den grond aldaar van 10 October 1906,
Inl. »Stb. n°. 431) en voor Sumatra’s Westkust (zie
het AGRARISCH REGLEMENT voor SUMA
TRA’S WESTKUST, ordonnantie van 15 Januari
1915, Ind. Stb. no. 98). Naar de blijkbare bedoe
ling van den wetgever doen deze verordenin
gen de mogelijk met den inhoud daarvan strijdige
bepalingen van het ad at recht te niet. Vermoedelijk
zal het agrarisch reglement voor Sumatra’s West
kust worden gevolgd door dergelijke regelingen voor
do andere gewesten van de Buitenbezittingen.
In de regelingen voor Java en Madoera zijn vair*
ontginning uitgesloten de „uit eenigen hoofde tot de
dorpen behoorende gronden”, waaronder worden
verstaan de door de inlanders voor eigen gebruik^
ontgonnen en niet kennelijk verlaten, zoomede de
door hen of anderen met eenig persoonlijk of zake-’
lijk recht bezeten gronden; de wegen, waterleidin
gen en waterreservoirs, die ten laste der dorpen zijn; ^
gewijde gronden; begraafplaatsen; de erven der
kerken, moskeeën en dorpsscholen, benevens alle
binnen den kom der dorpen gelegen pleinen en
andere openbare plaatsen, (aldus de ordonnanties
voor Java en Madoera en voor Menado, welker
omschrijving vermoedelijk ook elders als leidraad
zal kunnen dienen).
In het Agrarisch reglement voor S. W. K. is dit
punt anders omschreven, nl. wel in denzelfden zin,
echter zoo dat de term kennelijk verlaten, waarover
aanstonds, is vermeden.
Ontginning is mogelijk alleen door leden der in
landsche bevolking en gebonden aan vergunning van
het bestuur, aan de verlecning waarvan voorwaar
den worden verbonden, die deels wettelijk zijn om
schreven, deels aan het oordeel der bestuursambte
naren zijn overgelaten.
Ontginning, met inachtneming der voorschriften
van de ordonnanties c. q. van het adatrechtgeschied,
geeft inlandsch bezitsrecht, dat nu verder aandcdcbetreffende voorschriften van het adatrecht is on
derworpen, zie GROND (RECHTEN OP DEN), en
dat dus, volgens het inzicht van den wetgever, moet
worden opgeval als een zakelijk recht op domein
grond.
Waar de domein verklaring wettelijk beperkt is
tot ivocstc gronden, rijst juist ten aanzien van de be
voegdheid tot ontginning de vraag, wat daaronder
moet worden verstaan, terwijl tevens een belangrijke
vraag is wat onder ontgonnen maar kennelijk ver
laten gronden moet worden verstaan.
De uitdrukking woeste grond ziet zeker niet op den
uiterlijk waarneembaren toestand van den grond;
evengoed oer-wouden als dooi- aanslibbing of da
ling van den waterspiegel in rivieren of meeron
verkregen gronden kunnen daartoe behooren. Do
term heeft een bloot rechtskundige beleekenis en
omvat allen grond, waarop nog geen rechten van pri
vate personen zijn gevestigd of gevestigd geweest
(cenigszinsanders, maar in gelijken zin: Polak, v. d.
Meulen en Frcyss „Agrarische regelingen” blz. 50,
welk werk voor de samenstelling van dit artikel
doorgaand is geraadpleegd).
In gelijken geest moot de uitdrukking „kennelijk
verlaten” grond worden uitgelegd, die dus aanduidt
den grond, waarop reeds gevestigd geweest zijnde
rechten sedert zijn prijsgegeven. In het Agrarisch
reglement voor S. W. K. wordt in plaats van de po-
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sitievo uitdrukking „kennelijk verlaten” grond, do
omschrijving „niet meer onderhouden of gebruikt”
gebezigd. Voor zulke niet meer onderhouden of gobruikto gronden kan dan geen vergunning tot ont
ginning worden verleend, „zoolang nog de oorspron
kelijke bezitters of hun rechtverkrijgenden hunno
rechten op dien grond kunnen bewijzen.”
Aan den rechter, of ook — bij do beantwoording
der vraag of gronden volgens de ontginningsordonnantie voor vorgunning tot ontginning vatbaar
zijn — aan de administratieve autoriteit wordt het
overgelaten voor elk geval te beoordeelen of de grond
als woest, c. q. als kennelijk verlaten moot worden
beschouwd.
Ontgonnen domeingronden blijven tot hot domein
behooren, dat daardoor z.g. onvrij wordt. Vervallen
de aan de ontginning ontleende rechten door ontei
gening, afstand, of kennelijke verlating, dan wordt
het domein weer vrij, geschikt om, indien daarvoor
overigens de voorwaarden aanwezig zijn, in eigen
dom, erfpacht, met recht van opstal te worden uit
gegeven, dan wel weder ter ontginning te worden
afgestaan.
Ingebruikneming van domeingrond voor de gouver
nementscultuur heeft natuurlijk in den rechtstoestand
van den grond nimmer wijziging gebracht. Het ge
schikt maken van den grond voor en de aanleg
daarop van Gouvernementskoffieaanplantingen bijv.,
welvallend onder liet wetenschappelijk begrip, ont
ginning, was niet begrepen onder het technischjuridisch, met dal woord aangeduid, begrip, zooals
het boven is uiteengezet. Door de werkzaamheden
der inlandsche bevolking ten behoeve dier cultuur
werden dus geen rechten verkregen; de bewoor
dingen der onder tc noemen plukrechtordonnantio
M'hijnen echter een andere opvatting te huldigen.
Intusschen is bij dc opheffing der gouvernementskoffiocultuur aan de bevolking een bepaald recht ver
zekerd. Het eerst geschieddcdit bij dclcroonordonnantie van 8 Augustus 1898 (Ind. Stb. n° 230) bij de op
heffing dor verplichte levering in de Minahasa. Hier
bij werden de vruchten der op hoog gezag aange
legde koffietuinen ter beschikking gesteld van
de voormalige cultuurdienstplichtigen onder voorwaarden, die bij O. B. van denzclfdcn datum (Ind.
Stb. 231) nader zijn omschrcvon, en werd tevens aan
hen, die overeenkomstigdogestelde voonvaardenhet
recht van beschikking over die vruchten kregen,
erlelijk individueel bezitsrecht over don grond gege
ven, indien zij dit verlangdon, mits zij gedurende
drie achtereenvolgende jnron getoond zouden heb
ben de koffiecultuur zoodanig te behartigen als
voor hare instandhouding in het belang der bevol
king noodig.is.
()p andere wijze is dit onderwerp goregeld voor Ja
va. Bij ordonnantie van 23 Februari 1910, Ind.
Stb. no. 163 werd bepaald, dat bij eventueele ophef
fing van de verplichte koffielevcring, aan do voor
malige cultuurdienstplichtigen, ook na die opheffing,
verzekerd werd het onder den naam plukrecht be
kend zakelijk recht op do door hen op hoog gezag
met koffie beplante gronden, welk plukrecht blijft
bestaan totdat óf de koffieaanplantingen door af
sterving of op andere wijze zijn to niet gegaan of
waardeloos geworden, óf do houder van hot recht dio
aanplanting kennelijk heeft verwaarloosd, óf dio
houder in uitdrukkelijke bewoordingen van zijn
recht afstand heeft gedaan, een on ander to constateoren door eene door hot hoofd van gowostelijk be
stuur te benoemon commissie.
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Do omvang der domeingronden kan uitbreiding
ondergaan.
a. door dc bij wel van 7 November 1910 (Ind.
Stb. 1911 no. 38) goregelde terugbrenging van 'parti
culiere landerijen lot het staatsdomein en de ter uit
voering daarvan bestemde Kon. Bten. van 12 Au
gustus 1912, Ind. Stb. nos. 480 en 481, zie PARTI
CULIERE LANDERIJEN;
b. tengevolge van onteigening ten algemeenen
nutte, voor zooveel deze betreft van landswege on
dernomen werken van algemeon nut;
c. door aankoop van eigendomsgronden of parti
culiere landerijen, zonder toepassing van de onder
a of b genoemde maatregelen;
d. natuurlijk voornamelijk ook door uitbreiding
van het gouvernemontsgrondgebied door inlijving
van, te voren onder zelfbestuur staande, streken.
Voorzoover betreft den overgang van particuliere
landerijen naar het staatsdomein is van belang de
regeling getroffen omtrent de rechten tevoren door
de opgezetenen dier landerijen op den grond uitge
oefend.
Bij K. B. van 3 April 1900, Ind. Stb. 1901 no. 214
werd ten aanzien van het voormalige particuliere
land Bloeboer bepaald, dat inlanders die erfpachtsrechten in dat land uitoefend en, den grond verkregen
in erfelijk individueel gebruiksrecht en dat niet-inlanders, die grond aldaar in bezit hadden zonder titel
van aankomst, en hunne niet-inlandsche rechtver
krijgenden, om niet een cigcndomstitel van het gou
vernement konden verkrijgen.
Ten aanzien der voormalige particuliere landerijen
Kandanghauer en Indramajoe West werd bij K. B.
van 18 November 1911, Ind. Stb. no. 636, wat betreft
de inlandsche erfpachters, hetzelfde bepaald als voor
Bloeboer met bijvoeging, dat gronden toebehoorende aan inlandscho gemeenten aan deze beknoren
in gemeentelijk bezit, maar werd ten aanzion van de
niot-inlanders bepaald, dat dozen van rechtswege
den grond bezitten in altijddurende erfpacht op den
voet van den 8en titel van het B. W.
Op dezelfde wijze is dat onderwerp sedert alge
meen geregeld, bij K. B. van 22 October 1913, Ind.
Stb. no. 702 omtrent alle gronden die deel hebben
uitgemaakt van op Java ten westen der Tjimanoek
gelegen particuliere landerijen, die door onteige
ning of op andere wijze zijn overgegaan aan den
lande.
Bij inlijving van indirect bestuurde gedeelten van
Nedorlandsch-Indië bij de i'echtstreeks bestuurde
worden do bovon vermelde bepalingen, regelende het
domeinrecht van den lande, van rechtswege van toe
passing, voor zoover niet het tegendeel is bopaala.
Het kan dan zijn, dat in hetzelfde gebiod èn nog in
stellingen bestaan door hot voormalig zclfbostuur
in hot loven goroopen, èn daarnaast do gouvernementsregelingen werken.
Zoo valt omtrent het voormalig landschap Lingga-Kiouw on onderhoorighedon to vermelden, dat
aldaar aanzienlijko stukken grond door Chineezen
worden bezeten tengevolge van door hot voormalig
inlandseh zelfbestuur uitgegoven concessies voor
landbouw, waarnaast ochtor ook erfpachtsperceolen bestaan, krachtens door het Ned. Ind. gou
vernement vorlcondo orfpachtsrechten. Bij G. B. van
23 November 1912 no. 37 word do resident van Riouw on onderhoorighedon gemachtigd om, na do
inlijving van hot landschap Lingga-Riouw, aan do
eerstbedoelde houders van gambirtuinon vorgunning
to verlconon om mot het ontginnon van do voor de
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Ten slotte moet nog melding worden gemaakt van
verschillende gevallen van exploitatie van domein
grond door den Lande zelf, welke geschiedt door
de stichting en het drijven van de gouvernementskinaonderneming in de Preanger-regentschappen,
van de gouvemements getali-pertja-onderneming te
Tjipetir in dezelfde residentie, van de getah-pertjaaanplant-ingen te Blaron, Kemoetoeh en Sawanggasta (residentie Banjoemas), van de gouvemements
caoutchouc-ondcrhemïhg te Langsa (Atjèh en ondcrhoorigheden), (zie LANDBOUW) alsmede van de
caoutchouc-cultuur op Nocsa-Kembangan, waar
voor dit doel dwangarbeiders worden te werk ge
steld, zie STRAFSTELSEL.
Literatuur. Behalve de in den tekst gemelde
werken, nog: I. A. Nederburgh. Het staatsdomein
op Java, I8S2;~L. WrcrVan den Berg. Het recht
.-- van den Staat enz., in Bijdr. vï h. Kon. Inst. T.
^ L. V. 40, 1891, hl. 1 vgg.; C. v. Vollenhoven,
Miskenningen van het adatrecht, 1909, bl. 30
.vgg.; J. de^LouterpHandbock enz. 1914, bl. 594
vggDOMIS (HENDRIK JACOB). Geboren te Alkmaar
10 Juli 1782 uit het huwelijk van J. W. Domis, bur
gemeester aldaar en G. C. Kloek. Nadat pogingen
om te ’s Gravenhage in eene betrekking geplaatst te
worden", niet geslaagd waren, vertrok hij 25 Febr.
1806 als klerk naar Indië, werd 1808 onderkoopman
en gewoon klerk op de Secretarie, 28 Mei 1808 waar
nemend secretaris bij den inspecteur.-gen. der kof
fietuinen, en later door den Gouv.-Gen. Janssens be
last met de waarneming van de zaken in de binnen
landen van Cheribon, en onder het Engelsche tusschenbestuur super-intendent der koffiecultuur, fis
caal over de houtbosschen en thesaurier te Semarang. Na het herstel van het Ned. gezag werd hij in
allerlei betrekkingen geplaatst: ontvanger der ink.
en uitg. rechten te Semarang (1816), ass.-res. aldaar
(1817), omgaand rechter te'Semarang (1818) en wei
nige dagen daarna lid in den Raad jan Justitie al
daar. Na in 1819 de betrekking van inspecteur van
financiën bekleed te hebben, werd hij reeds het vol
gende jaar waarnemend res. van Semarang en 9 Juli
1822 definitief in die waardigheid bevestigd, waarin
hij tijdens den opstand van Dipa Negara groote dien
sten bewees. In 1827 werd hij op zijn verzoek, in de
zelfde betrekking te Pasoeroean geplaatst en in 1831
tot res. van Soerabaja benoemd. In 1834 ging hij
met verlof naar Nederland, doch keerde niet meer
naar Indië terug, daar hij ontslag uit ’s lands dienst
vroeg en verkreeg en zich te Brummen vestigde,
waar hij 7 Mei 1842 overleed. Van zijne hand verschenen twee, voor dien tijd belangrijke geschriften:
„Reis over het eiland Java,” 1829 en „De residentie
Pasoeroean,” 1829, beide, evenals een Hollandsch en
Javaansch woordenboek, gedrukt op een drukkerijtje, dat hij in eigendom bezat. „De residentie Pa
soeroean” werd in 1836 te ’s-Grav. herdrukt. Boven
dien verschenen opstellen van zijn hand in Verh.
Bat. Gen. 1825, 1830, en de Oosterling I, II.
<^ j)QMPO (DOMPOE). Landsehap op Socmbawa,
grenzende tejTNT'aan Sanggar en de Javazee, ten O.
aan Bima, ten W. aan het rijk Socmbawa en de baai
van Saleh, ten Z. aan den Indischen oceaan; de ei
landjes Kawangko, Poeloe Poeloe, Poeloe Sora en
Satonda worden er toe gerekend. Het staat onder
een bestuurder, die den titel voert van Sultan en
wien een hadat of rijksraad ter zijde staat, best aan-
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gambirtuinen benoodigde wisselgronden op dc ge
bruikelijke wijze voort te gaan.
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de uit een Radja bitjara of rijksbestierder en rijksgrooten: Sabandar, Djeneli’s en Boomi’s. De bevol
king van Dompo beeft groote overeenkomst met die
van het aangrenzende Bima (zie aldaar). Zij is alleen
iets kleiner, maar krachtiger gebouwd en schijnt
wij moediger en energieker. De Dompó’ers zijn
hartstochtelijke jagers. Voor gcographische bijzon
derheden zie SOEMBAWA. In 1279 Caka (1357 A
D) werd Dompo door het Javaansche Modjopait
veroverd. Even als de andere landschappen op het
eiland werd Dompo in het begin der 17e eeuw door
Gowa (Makasser) onderworpen; het Bongaaisch
contract maakte aan die verhouding een einde, daar
Dompo toen onder dc bondgenootschappelijke lan
den werd opgenomen. In 1765, 1858, 1886 en 1905
werden contracten geslot en, die meer en meer van ka
rakter veranderden en de zelfstandigheid van den
Sultan beperkten. Redenen tot ontevredenheid we
gens overtreding dier contracten heeft het rijkje
slechts zelden gegeven, misschien wel ten gevolge
van de geringheid zijner bevolking, die op 3000 k
6000 zielen geschat is. De particuliere landbouwin
dustrie begint zich voor Dompo te interesseeren.
Concessies zijn uitgegeven rondom den berg Tamhora. Dompo behoort administratief thans tot do
onderafdeeling Bima, afdeeling Socmbawa, res. Timor en O.
Literatuur. Dr. J. Elbert, Die Sunda Expedition,
deel II, blz. 102.
DOMPO-BAAI. Zie SANGGAR-BAAI.
DONAN (TJI). Kustrivier, die bij Tjilatjap, res.
Banjoemas, uitmondt en daar een breede diepe ha
ven vormt.
DONAX. Naam van ook in den Indischen archipel
voorkomende, tweekleppige weekdieren, die driezij
dig zijn, waarvan het slot aan de eene schelp van 2
en aan de andere schelp van 1 tand is voorzien. In de
Oost-Indische Conchyliën-verzamclingen zijn zij be
kend onder den naam van Matten-schelpen. Donax
scrotum is een fraai gekleurde groote soort.
DONDA (DONDO). Kaap aan de N.W.kust van
Celebes, gevormd door den gelijknamigon berg, die
op 2900 M. geschat is. Zie ook CELEBES (a. de
Noordarm).
DONDEI. Zie VAARTUIGEN.
DONDO-BAAI. Een zeer ruime baai motgrooto
diepte aan de N.W.kust van Celebes, op ongeveer
120° 30' O. L. van Gr. De kusten zijn steil, vooral in
het Z.W. en W. gedeelte; in liet Z. gedeelte liggen
eenige riffen en ondiepten. Zie Zeemansgids O. I.
Arch. deel III B.
DONGA d. i. Mohammedaansch gebed; vgl. ook
KANDOEJtl.
DONGGALA. Onderafdeeling der afd. MiddenCelcbes van de residentie Menado, omvat dc zelfbesturende landschappen Banawa en Tawaëli.
DONGGALA. Hoofd plaats van het landsehap
Banawa (zie aldaar), zetel van den zelf bestuurd er,
standplaats van den Assis tent-Resident van Mid
den-Celebes en den Controleur van Donggala, de
beste ankerplaats aan de Paloebaai, wordt geregeld
bezocht door de stoomschepen der K. P. M. Uitvoer van Copra. De bevolking bedraagt ^ 1900
zielen, vnl. Boegineezen, men vindt er welvarende
Chineesche en Arabische nederzettingen. De lig
ging is minder gunstig, de plaats heeft geen ach
terland en op den witten kalksteen veel last van hit
te. Veel gunstiger voor eene bestuursvestiging zijn
volgens Abendanon de omstandigheden bij Pantc. loean aan de overzijde ten ZO. van Donggala. Het
klimaat is zeer verschillend van dat te Paloe wat dc
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rcgenhocvcelheid betreft. ToDonggala valt 1—1.6 M.
regen per jaar (van Sept.-Nov. het minst), te Paloo
maar 5 7 dM. (Sept. is het droogst). Hot scheep
vaartverkeer bedroeg in 1914 voor aankomende en
vertrokken schepen te zamen 514 mot een netto
inhoud van 1.021.202 M3.
DONGGO (DOÖE). Zie onder BIMA.
DOODENDAL of -VALLEI. Aldus worden mofetten genoemd, vaak niet meer dan groote kuilen,
waaruit koolzuur opstijgt; in don regel echter slechts
in zoo geringe hoeveelheid, dat het alleen voor kleine
dieren gevaarlijk is. In enkele verzamelt zich onder
bepaalde omstandigheden meer koolzuur, zoodat
liet verblijf er voor grootere dieren, soms zelfs
voor menschen gevaarlijk kan zijn. Bekende doodendalen zijn de Padjagalan of slachtplaats,
in de buurt van Garoet (Preanger regentschap
pen), een smal plekje van bleekgrijze, geelachtige
kleur, waar men in den regel thans slechts de
lijken van insecten vindt, en vooral de Pakaraman, zie aldaar en Dl ENG.
DOODKISTEN (DE). Aldus worden naar -hun
vorm, o]) eenigen afstand uit zee gezien gelijkende
op drie doodkisten, door de zeevarenden genoemd
drie platte ruim 100 M. hooge kalkheuvels bij de N.
kust van de afdeeling Grisee in Soerabaja, die als
verkenning kunnen dienen voor het invaren van
den Trechter (noordelijke ingang van de straat van .
Madoera).
DOOM. Eilandje dicht bij de W.kust van Nieuw
Guinea, niet ver van de uitmonding der Ramoeirivier. Is ruim 30 M. hoog en bestaat uit kalk
steen.
DOOPSGEZINDE VEREENIGING. Vereeniging
tot bevordering der Evangelioverbrciding in de Ned.
Overzeesche bezittingen. Deze Zending-Vereeniging
is opgericht in 1847 te Amsterdam: zij heeftop Java
5 zendingsposten, nl. te Mftrg&redj&, te Kedoeng
Pendjalin, te Kajoe Apoe, te Pati en (het zieken
huis) te Kclèt. De op laatstgenoemden post arbei
dende Dr. R. Bervoets is tevens Directeur der door
den Nat. Bond t. Bestrijd, der melaatschheid opgerichtc loproserie D&n;VRadj;t (geschenk der Konin
gin), gesticht van de gelden, door Ned. Ind. als
huldeblijk bij de geboorte van Prinses Juliana aan
H. M. aangeboden. Het terrein van alle deze werk
zaamheden is gelegen in de voormal, res. Japara.
Aantal Chr.
2400. Op 8 u matra arbeidt de Veree
niging in Mandailingen Angkola: posten Pakanten,
JVnjabnrngan en Moeara Siponji, aantal Chr. ^
300. Bronnen: Jaarvcrsl. Zie ZENDING.
DOOPVONT, WIJWATER-SCHELP, VADERNOACHS-SCHELP en BÉNITIER. Namen van do
grootste soort aller schelpen en ontleend aan hot ge
bruik dezer reuzenschelpen in kerken, als doopvon
ten en wij waterbakken, sedert oude tijden in zwang;
men heeft voorwerpen gevonden in den Indischen
oceaan en deMolukschozco,dio 250 kilo zwaar on ll/2
meter lang waren. Op het zoogen. Indische huis te
Amsterdam was er een uit do Moluksche zee, meer
dan 400 pond wegende, en algemeen bekend. Do
rechter- en linkor-schelphebbendenzelfden vormen
zijn buitengewoon dik, het slot is van zeer zware
schuinsch staando tanden voorzien, welke zeer ongo
lijk van grootte zijn. Het dier heeft in do schelp een
abnormale ligging, daar do voet naar boven gekeerd
is. De grootste soort is Tridacna gigas; con kleinere
is Trid. squarnosa, geelachtig van kleur mot verschei
dene, gewoonlijk een zestal rijen rechtopstaande
hooge ribben. Een andere, aan Tridacna verwante
soort is Iiippopus maculatus, mot hooge roodgovlekte

6?5

ribbon. In aanzienlijke diepten worden deze schelpen
gevischt. Zie ook SCHELPDIEREN.
DORDTSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ.
Zie PETROLEUM.
DORÈ. Het noordelijkste deel van de westkust
der Geclvink-baai in Ncd. Nieuw-Guinea, reeds in
1775 bezocht en vermeld door Thomas Forrest, die
er voor de Engelsche O. I. Compagnie muskaatnoten
en jonge muskaatboomcn kwam verzamelen. In
1793 stichtten de Engelschen. er bij de kampong
Kwawi eene kolonie, en bouwden daar een blok
huis, dat Fort Coronation werd gedoopt. Reeds het
volgende jaar moest die vestiging echter worden op
geheven door ziekten onder de bezetting en her
haalde aanvallen der bevolking van Doré, welke
steeds vijandig optrad tegen de handelaars en onder
zoekers, die dit gunstig gelegen gebied herhaaldelijk
bezochten. In 1855 vestigde zich daar zendelingen
van het Berlijnsche Zendinggenootschap, wier ar
beid in 1862 werd overgenomen door zendelingen
van de Utrechtsche Zcndingsvereeniging. Het is ook
thans nog een hoofdstal ion van die vereeniging, wel
ker zendelingen zooveel reeds hebben bijgedragen
tot vermeerdering van kennis omtrent Noordwest
Nieuw-Guinea en zijne bevolking, en tot verbetering
van den toestand dezer laatste. Te Kwawi zijn de
woningen der zendelingen, alsook een kerkgebouw
en een hospitaal.
Nabij Kwawi, en daarmede door een goeden weg
verbonden, ligt Mcinokwari, waar sedert 1896 de
zetel van ons bestuur is gevestigd, vertegenwoor
digd door een assistent-resident, hoofd der afdeeling Noord Nieuw-Guinea van de residentie Ternate en onderhoorigheden. Zijne w'oning staat thans
op een 40 M. hoogcn heuvel, met prachtig uitzicht
op de Doré-baai.
DORE (BAAI VAN). Een kleine baai aan de N.kust van Nieuw-Guinea, en aan den N. W. hoek der
Geelvinkbaai, op ongeveer 134° 5' O.L. van Gr.
Goedon ankergrond vindt men vóór de kampong Manokwari, de bestuurszetel van Noord Nieuw-Guinea;
afscheepplaats is do meer naar buiten gelegen kam
pong Ambobride. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. V.
DORIS. Naam van een geslacht van in de zee
lovendo naakte slakken (d. z. slakken zonder hoorn,
zie GASTROPODEN) met vrijstaande, intrekbare,
bladvormige kieuwen, welke rondom de aarsopening op het midden van hot achterste gedeelte van
den rug geplaatst zijn; voor op den rug en aan den
mond bevinden zich 4 voelers. Zij houden zich voor
al langs de kusten op on zijn betere kruipers dan
zwemmers. Verscheidono Doriden bewonen den Indischon archipel; velen zijn ongemeen fraai ge
kleurd.
DORO. District mot gelijknamige hoofdplaats van
do contröle-afdeeling Kadjèn, regentschap, afdee*ling en residentie Pekalongan. Het heeft eene opper
vlakte van 201 K.M2. en telt 4 onderdistricten mot
56 desa’s; in 1905 had hot eene bevolking van 34000
zielen, waaronder 12 Europeanen en verdor allen
Inlanders.
DOROÖBI (BESAREN KETJIL). Lagokoraalkalkeilandon behoorende tot do Solo-eilanden, res. Ternate.
DÖRÖT. Zie GAJOLAND.
DOROWATI. In Madiocn gelegen hoogste top
(2556 M.) van con dor vier tot hot vulkanische Wilis-massicf bohoorondo oudo kraterranden. Behalve
door Junghuhn (Java II. 528) is do top ook bezocht
door den controleur F. Fokkens (T. v. Ind. Taal-,
Land- on Volkcnk. XXX 1885, 558).
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DOROWATI-LOKSONGO. Een vulkaanruïne in
Pasoeroean met groot en ingestorten krater, 1590 M.
(Verbeek, Java 144).
■
i-TDORP, DORPSHOOFD, DORPSBESTUUR (OP DE
BÜÏTElffiËCTTTINGP^rEyenars óp Java en Madoera (zie DESA) wordentook op de buitenbezittingen
tallooze dorpen aangetroffen, die niet alleen plekken
van samenwoning zijn (gelijk in het Gajoland, ter Sumatra’s Oostkust, in Indragiri en Riouw, veelal op
Zuid-Cclebes, op Boeroe en Ccram, enz.), maar in
landsche rechtsgemeenschappen met eigen bestuur
en eigen vermogen. In het eerste geval is het gouver
nement resp. een zelfbesturend landschap bevoegd,
over zulk een louter topographisch dorp een dorpsbestuurder als ambtenaar van het centraal gezag (man
doer kampong, enz.) aan te stellen; in het tweede
geval daarentegen heeft men te doen met „inlandsche
gemeenten” op den voet van art. 71 Reg.regl. en met
„erkende” hoofden (art. 67 Reg. regl.), althans in
rechtstreeksch gebied.
Deze inlandsche dorpsgemeenten dragen uitcenloopende namen: gampong, koeta, nagari, doe
soen, tioeh, wanoea, soa, amanno, desa, enz. enz.
Onzerzijds wordt meestal gesproken van kampongs
of negorijen, hetgeen te lichter tot misverstand
kan leiden, omdat „kampoeng” inlndië dikwijls iets
anders beteekent dan dorp (b- v. woonerf, of Minangkabausch geslacht), terwijl „negrikas” tot op
heden ook gebezigd wordt om de (al dan met. wet
tige) kas van een afdeeling of onderafdeeling aan
te duiden.
De hierbedoelde dorpsgemeenten vertoonen, afge
zien van die op de hoofdplaatsen, haar oude adatorganisatie gewoonlijk zuiverder dan de desa’s van
Java en Madoera. Men heeft er, die (Toradja-gebied,
Halmahera, Timorsche kring) nog stamgenootendorpenzijn;elders(Karoland,Djambi,Lampongs) heeft
men er, die uit verwanten wij ken zijn opgebouwd.
Vele dorpen hebben nog als vanouds hun dorpshuis
(raadhuis, dikwijls ook jongemannenverblijf) —
djamboer, sopo, balai, sesat, bailéo, enz. —, dat hier
maar zelden tot dorpsgodsdiensthuis voor den islam
is geworden (gelijk de meunasahin Atjèh); bij de heidensche Toradja’s en de Hindoesclie Baliërs vindt
men een dorpstempel. Voorheen dikwijls versterkt
of op heuveltoppen gebouwd, zijn tegenwoordig de
dorpen meestal onversterkt en in de vlakte gelegen.
Ook op de buitenbezittingen hebben de dorpen
veelal gehuchten of dochterdorpen.
Naast een meerderheid van dorpgemeenten, die
onder één dorpshoofd met een paar helpers en soms
met oudsten staan, heeft men met name voor de Bataklanden, het Minangkabausche gebied en Bali een
anderen bestuursvorm. Een Bataksch dorp staat in
den regel onder een tweetal hoofden, één uit elk der
voornaamste marga’s (stammen, geslachten) der
streek. Een Minangkabausche nagari staat gewoon
lijk ondereen raad van volkshoofden,gevormd hetzij
door alle hoofden van de oude families uit het dorp,
hetzij door één zoodanig hoofd voor elke in het dorp
aanwezige soekoe (unie van geslachten), in welk
laatste geval men boven deze soekoevertegenwoordigers nog een primus inter jJares (den panghoeloe
poetjoek) kent. Het Balische dorp, of eigenlijk de
dorpsvereeniging (sekaha désa) die er de regeerkem
van is, staat veelal onder de gezamenlijke leden dier
vereeniging, de krama désa, die onder meer een
klian désa hebben als hun hoofdrepresentant. Merk
waardige personages zijn nog; in de Minahasa de
dorpsgrondverdeelers (mewètèng’s) en de dorpslandmeter; op de Ambonsche eilanden de dorpshoutvesU
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ter (latoe kówanno). Over hot Mohammedaansche
en liet Christelijke lid van dorpsbesturen, zie
ISLAM en CHRISTEN-INLANDERS.
De inheemsche inzettingen kennen schier overal
voor do voornaamste dorpsambtcn een erfrecht met
uitverkiezing; hoe ons bestuur, in nabootsing van
den toestand op Java, een geheel vrije verkiezing
van dorpshoofden heeft ingevoerd in Palembang, op
do Ambonsche eilanden on elders — met weinig bevredigend resultaat —, is o a. te kennen uit gege
vens in Adatreektbundel VII (1913), bl. 332—
388.
Tri de meeste dorpen wordt het bestuur ge
voerd in gestadig overleg met de dorpsbevolking,
wier leden trouwens in tal van streken krachtens de
adat nog verplicht zijn tot onderling hulpbetoon je
gens dorpsgenooten (serajo op Middel- en ZuidSumatra, mapaloes in de Minakasa, enz.).
Voor zoover niet dorpshoofden alhier een wedde of
toelage ontvangen uit do Indische begrooting (wat
hen nog allerminst tot gouvernementsorganen
maakt), zijn zij in rechtstreeksch gebied deels op
hun hdatinkomsten aangewezen, deels afhankelijk
van het collecteloon, dat zij genieten voor de inning
van gouverncmentsbelastingen; van verplichte dien
sten zijn zij meestal vrijgesteld. Ambtsvelden van
dorpshoofden alhier schijnen hoogc uitzondering;
huisdiensten komen wel voor, evenals verplichte
akkerbewerking (aangeduid met den naarn van het
onderling hulpbetoon, dus b. v. serajo). Van hun
inkomsten in zelf besturende landschappen is wei
nig bekend.
De taak der inlandsche gemeenten behelst ook in
het rechtstreeksch gebied der buitenbezittingen deels
autonomie,deels selfgovernmcnt. Het laatste komt in
hoofdzaak neer op politiearbeid voor het gouverne
ment (omschreven in de reglementen op het rechts
wezen), inning van belastingen voor het gouverne
ment en zorg voor het praestecren van verplichte
gouvernementsdiensten. Het eerste omvat altijd
dorpsbestuur en dorpspolitie; somtijds dorpsrechtspraak; een enkel maal ook bewuste dorpswetgoving
(regeling). Naar de adat zijn tal van zaken van fa
milie- en vermogensrechtelijken aard dorpszaak, die
het in westersehc landen niet zijn; omgekeerd gaan
eerst in den laatsten tijd de dorpen zich ook inlaten
met aangelegenheden als onderwijs, krediotverschaffing, enz. Naast dorpsgronden (onder boschikkings- of onder bezitrecht), dorpstuinen en dorps
scholen heeft men b. v. in Palembang, op Bornco
en op Zuid-Cclebes reeds dorpsrijstschuren; op Ambon, Bali enz. kent men dorpskassen. Dorpsbolastingen zijn zeldzamer dan verplichte dorpsdiensten; de laatste zijn nu en dan gewestelijk geregeld
(zie, voor Menado, Kol. Verslag 1903 bijlage J onder
II). In 1913 heeft het gouvernement zelfs voor Timor een nieuw' soort dorpsdiensten geschapen voor
school bouw (Ind. Stb. 1913 n° 309 ten zesde § 7 en
ton zevende § 7, vervallen 1915 n° 020). De oude
dorpsrechtspi aak is herhaaldelijk in stand geble
ven als onderdeel van de inheemsche rechtspraak
(vgl. met name Adatrechtbundel V); waar zij, als op
Bali, afgeschaft heet, zal zij toch veelal voortbe
staan als minnelijke afdoening. In streken met
gouvernementsrechtspraak heet zij overal afge
schaft, behalve alleen op de Ambonsche eilanden,
waar het gemeentehoofd (de „regent”) als regentschapsgerecht een plaats heeft gekregen in onze
rechterlijke inrichting. Van bewuste dorpswetgeving
geven het sprekendst bewijs de desareglementen
van Bali (zie BALI). Van al deze punten in zelfbe-
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stuursgebied valt hier alleen te zeggen, dat dorps'rcchtspraak er dikwijls gebleven zal zijn on dat solfgovemmont er onbekend schijnt.
In meer dan óen opzicht beijvert zich hot gouverne
ment ook buiten Java, om in rcchtstrceksch gebied
of ook wel in zelf bestuursgebied do inlandscho
gemeenten te sterken en op te voeden. Vooreerst
wordt, als inleiding, gepoogd, verspreid wonende be
volkingen te bewegen tot bijeenwonen in dorpen of
grooter dorpen (Poso, Zuid-Celebcs, Halmahera,
enz.). Voorts wordt getracht, dorpen, die niets dan
plekken van samenwoning waren, in inlandsche ge
meenschappen te vervormen, gelijk zulks reeds van
zelf geschied was in gedeelten van Borneo, ZuidCelebes, Halmahera. Eindelijk zijn in 1914 bij een
tweetal ordonnanties (Ind. Stb. 1914 n8 629 en
774) voor de gewesten Amboina (behalve ZuidNieuw-Guinea) en Sumatra’s Westkust eenige
grondslagen van gemeente-organisatie vastgelegd,
gelijk in 1824 en 18.54 reeds eenigerraato geschied
was voor de Molukken en voor Banka (Ind. Stb. 1824
n° 19a; 1854 n° 59). Door die verordeningen, die
blijkbaar bedoelen den adattoestand te eerbiedigen
en die deels de inlandsche gemcente-ordonnantie van
1906 voor Java, deels (niet altijd gelukkig) de Nederlandsehe gemeentewet nabootsen, wordt o. m.
de rechtspersoonlijkheid der gemeente boven twijfel
gesteld en het gemcentevermogen beschermd; die
voor Sumatra’s Westkust onderstelt, dat wetgeving
door het dorpsbestuur een aan inlanders gemeen
zaam begrip is. Gunstig steken deze ordonnanties af
bij de van omstreeks 1800 dateerende pogingen om,
althans ter Sumatra’s Wostkust, bestaande dorpen
willekeurig tot een nieuwe nagari bijeen te voegen en
de bestaande dorpsinrichting door nieuwigheden van
het gouvernement (een panghoeloc kapala als dorps
hoofd, panghoeloe’s soekoe als heerendiensthoofden,
enz.) te verdringen. Die pogingen zijn slecht gelukt,
en schijnen thans opgegeven...
Ter wijl, gelijk reeds uit hot laatst gezegde blijkt,met
het samenvoegen van dorpen op de buitenbezittingen voorheen maar al te vaak onberaden werd omgesprongen (vgl. Damsté in Ind. Gids 1910 II), is
in 1913 bij Bijbl. 7793 — dus niet bij verordening —
bepaald, dat do regels voor samenvoeging en split
sing van desa’s op Java ook hier moeten worden
toegepast. Op het voetspoor van art. 20 der zelfbestuursordonnantio (Ind. Stb. 1914 n° 24) maakt
art. 13 dor inlandsche. gemcente-ordonnantie voor
Amboina het mogelijk, dat eenige niet samengevoi gde gemeenten toch één gemeenschappelijke kas
hebben.
Tot dusver bestaan geen dergclijko regels voor
do r psorgan i sat.ic en dor pssarfrèn voeging in zelf be
sturende landschappen. De nog niet ingevoerde zolfbostuursordonnantic (Tn<J. Stb. 1911 n° 24) zwijgt
van inlandsche gemeenten.
Voor inlandsche gemeenten op hoofdplaatsen
(Palembang, enz.) geldt hetzelfde wat voor Java
dienaangaande gezegd word (zie DESA); daarb. v.
Sumatra’s Oostkust haast geen inlandsche gemeen
ten kent, heeft ook Mednn er geen.
Mot de vrijo desa’s van Java zijn vergelijkbaar
de wakeuëh-dorpon in Atjèh; zie onder DESA’S
(VRIJE).
Literatuur: Margadant, Het Reg. Regl. v. N. I.; De
Louter, Staats-Adm. recht v. N.-L; Kleintjes, HeT
Stait^recht v. N.-I.; do agrarische résumé’s voor
de buitenbezittingen sinds 1872 (Sumatra enz.);
Westenenk, De Minangkabausche nagari, in Meded.
Encyol. Bureauafl. 8,1915; Meded. Encycl. Bureau
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afl.4, 1914; Van'Vollenhoven, Adatrccht, afdeeling
7
f
II; do verschenen Adatrcohtbundcls (sinds_.1910); en
'
^
<vr
dó bij GKOiNiXTIOiTCHTEPr ÖP DÉN) genoemde <-J •
werken. Gelijk men uit deze opgave ziot, zijn de 7
1
dorpsgemeenten buiten Java tot dusver in de litera
tuur verwaarloosd.
DORPSGEESTELIJKE. Hun titel is op West- ƒ£/ £
Java gowoonlijk lebè of arnil, elders op Java vooral
,/
modin of kaoem ; maar ook andere benamingen ko-p stxZ-É?.,
men voor, zooals ketib, bilal, penghoeloe, palcih, merC
bot, enz.; in Atjèh noemt men hen teungkoe (en wel,
r-.
ter onderscheiding van andere teungkoe3: teungkoe,
-C'Jy. "
meunasah), op Midden-Sumatra malirn. Over de
beteekenis dier namen zie de desbetreffende artir"
etkelen.
Hun is in het algemeen de zorg voor de godsdienstige aangelegenheden in het dorp (en in de kam’
potfgs der grootere steden) opgedragen. Daartoe be-W^^*-—
hoort de zorg voor het dorpsbedehuis en het voor
gaan bij de sembahjangs daarin; aan hen wordt door
de geloovigen de verschuldigde djakat en pitrah (zie
aldaar) gebracht, en zij zijn de bemiddelaars bij alle
aanrakingen der dorpelingen met de moskeebeambten ter districtshoofdplaats, bijv. bij gelegenheid
van het sluiten en ontbinden van huwelijken (in
welke gevallen de dorpsgeestelijke tevens de noodige
inlichtingen over de familieomstandigheden der be
trokken partijen geeft); in Atjèh wordt het huwelijk
indegampong ten overstaan van den dorps-teungkoe
zelf gesloten. — Verder is hij de persoon, die de bij
alle belangrijke gebeurtenissen gebruikelijke gods
dienstige maaltijden (zie KANDOERI) wijdt door
het uitspreken van Arabische formules en gebeden
(idonga's, do'a's). Bij sterfgevallen verricht hij ge
woonlijk den doodQn-se?nbahja?ig en leidt de ritueelo reiniging en teraardebestelling van den over
ledene. Ook voor de ritueele wijze van slachten wordt
hij gewoonlijk als do deskundige in het dorp be
schouwd en zelfs geeft hij wel onderricht in de elemen
taire begrippen van den godsdienst en in het opdreu
nen van den Koxan,_.
Do kennis, welke hij voor al deze ambtsbezighe
den noodig heeft, verkrijgt hij door een kort verblijf
aan een pesantrèn (zie aldaar) of door eenig onder
richt van anderen, die zulk eene onderwijsinrichting
bezocht hebben. Er zijn wel dorpsgeestelijken, die
min of meer tot de geletterden gerekend mogen
worden, maar zij vormen eene uitzondering. De
meesten onderscheiden zich niet boven hunne dorpsgenooten dan door hot van buiten kennen van eenige
Arabische formulieren en zekere praktische vaardig
heid in liet verrichten van eenvoudigo ceremoniëu.
Het volksbijgeloof doelen zij meestal onvoorwaar
delijk, en hunne bemiddeling wordt dan ook ingeroopon, bijv. waar booze invloeden gekeerd, ziekten
genezen of gunstige tijdstippen berekend moeten
worden.
Hun inkomen bestaat in do emolumenten, aaa^>. •
hunne verschillonde bemoeienissen verbonden. Dü
toe belmoren do zgn. salawat (boloohmgon voor
uitsproken der voreisekto formulféjBSTen voó^^^h^, t
dero dergclijko diensten), de P}tra$Ba&BgiÊQ
in do opbrengst der djakat.
Zij belmoren tot hot dorpsbösïïïür én' lïebbon^jf?' % ‘i’
als zoodanig op Java veelal inkomsten uit een?-*V*
ambtsveld. In Atjèh is hunne functie, reeds van
ouds, erfolijk gewordon; elders wordon zij wel door
het dorpsbestuur, hot dorpshoofd of door de „oud
sten” aangesteld l). In de Minangkabausche landen
c-■

£ - *•>

) Als lid van hot dorpsbestuur vorriehten zy

'

—

638

1

;
■

i

i;

:

I
lfi j

I!
!i

ij'
■

!!

!

DORPSGEESTELIJKE—DOUWES DEKKER (EDUARD).

Bantam te gelasten de handelingen in zake de aan
behoort de malim tot de zgn. adatgeestelijkheid
klacht tegen den regent van den assist.-resident van
der op de oude volksordening gebaseerde soekoeLebak goed te keuren, of wel den laatste ter verant
inrickting. — Men houde vooral in het oog, dat de
woording te roepen. Als antwoord hierop ontving hij
rol en positie der dorpsgodsdienstbeambten ner
bij besluit van 23 Maart 1856 no. 34 zijne eervolle
gens overeenkomt met die van predikanten of pas
ontheffing van de verdere vervulling zijner betrek
toors in Europeesche dorpen. Een gewijd, geestelijk
king en den last om aan den resident van Bantam
karakter toch hebben deze amils en huns gelijken
alsnog al zoodanige openingen en mededeelingen te
niet; geen zielsverzorging is hun opgedragen, en
doen met betrekking tot do door hem beweerde on
sacramenteele handelingen, waartoe uitsluitend
rechtmatige handelingen van het inlandsch bestuur
„priesters” zouden bevoegd zijn, kent de Islam niet.
in Lebak, als waartoe hij in staat was. Tevens werd
Literatuur. C. Snouck Hurgronje, De Athèjers,
Iu7.3_>'Y. fThe_AcliehnesëjT,T7P;yy:)j — De Islam in - hij voorloopig belast met de waarneming der betrek
king van assist.-resident van Ngawi. In eene kabiNederlandsch-Indië (Groote godsdiensten, Serie II,
nets-missive werd het besluit nader tocgclicht, hem
no. 9) blz. 30—33. — P. J. Veth Java IV (1907) 432
vv. — L. W. G. van den Berg, De Moliamm. geeste de ernstige ontevredenheid van den Gouv.-Gen. be
lijkheid en de geestelijke goederen op Java en Madoetuigd en medegedeeld dat, uit aanmerking van de
ra (Tijdsckr. van het Bataviaasck Genootsch. van
gunstige rapporten vroeger omtrent hem ontvangen,
K. en W. XXVII (18S2) IS vv.); 2e druk, blz.
de Gouv.-Gen. in het voorgevallene geen reden wilde
19 vv.
vinden om hem het uitzicht op eene wederplaatsing
DOUANE-RECHTEN. Zie BELASTINGEN. Inbij het Binnenl. Bestuur te benemen. Daarom had de
en Uitvoerrechten.
Gouv.-Gen. hem voorloopig belast met de waarne
DOUWES DEKKER (EDUARD). Zoon van Eduming der betrekking van assistent-resïdent van
Ngawi, en zou het van zijne verdere handelingen
ard Douwes Dekker, koopvaardijkapitein en Sietske
Eeltjes Klein, werd den 2den Maart 1820 te Amster in die betrekking afhangen, of bij bij het Binnenl.
Bestuur zou kunnen geplaatst blijven.
dam geboren. Hij werd aanvankelijk opgeleid voor
D. D. meende na zulk eene behandeling niet lan
den handel, totdat zijn vader hem in 1838 medeger in dienst te kunnen blijven en vroeg, niettegen
nam naar Oost-Indië, om aldaar zijn geluk in den
staatsdienst te beproeven. Den Oden Januari 1839
staande hij nog niet in de termen viel van pensioen,
den 29sten Maart eervol ontslag uit ’s lands dienst,
zette hij voet aan wal te Batavia. Zijne pogingen
hetgeen hem bij besluit van den 4den April werd ver
om op de Gouvernementsbureaux een plaatsje te
leend.
krijgen, werden in Januari 1840 beloond met zijne
benoeming tot tweeden commies bij de Algemeene
In het begin van 1857 vertrok hij naar Holland en
Rekenkamer. Twee jaar later werd hij geplaatst
nam daar zijn welversneden pen ter hand om zijne
ter Westkust van Sumatra als controleur der twee grieven bloot te leggen, Nederland te wijzen op den
de klasse; dit bleef hij tot Januari 1846, toen hij
volgens hem rotten toestand in N.-I. en tevens in zijn
op wachtgeld kwam en ter beschikking werd ge levensonderhoud te voorzien. In 1860 debuteerde hij
steld van den resident van Krawang, in afwach onder den beteekenisvollen pseudonieum M u 11 ating van wederplaatsing. Den ÏOdcIT'April d. a. v.
t u 1 i met „Max Ha velaar of de koffieveilingen der
trouwde hij te Tjiandjocr met Everdine Herberte,
Nederlandsche Handelmaatschappij”, en ontpopte
baronesse van Wijnbergen; in Mei van datzelfde
zich daarmede als schrijver van den eersten
jaar werd hij herplaatst als commies op het resi
rang. In hetzelfde jaar verscheen van zijn hand
dentiekantoor van Bagelen, waarna hij in October
„Indrukken van den dag”, hetwelk in 1861 gevolgd
1848 benoemd werd tot secretaris van de residentie
werd door „Minnebrieven”, in 1862 door „Wijs mij
Menado. Bij Koninklijk Besluit van 17 December d.
de plaats, waar ik gezaaid heb” en „Over vrijen ar
a. v. no. 41 werd de Gouverneur-Generaal gemach
beid in Ned.-Indië”, en in 1863 door „De bruid daar
tigd hem te beschouwen als bezittende het radiboven”. In 1867 verscheen: „Een en ander naar aan
kaal van Indisch ambtenaar. October 1851 zag hij
leiding van J. Bosscha’s Pruissen en Nederland”, in
zich benoemd tot assistent-resident en magistraat te
1871 „Duizend en eenigc hoofdstukken over specia
Amboina, welke betrekking hij vervulde tot 2 Aug.
liteiten”, in 1873 „Millioenenstudiën”, van 1870—
f852, toen hem een tweejarig verlof naar Europa
1877 „Ideeën”. Van al deze werken zagen vele her
werd verleend tot herstel van gezondheid. Twee en
drukken het licht.
een half jaar bleef hij met verlof, zonder dat hij
Douwes Dekker heeft zijn levensdoel: een politiek
in eenig opzicht de bijzondere opmerkzaamheid
persoon te worden, om op die wijze niet alleen met de
trok.
pen, maar ook met het woord en de daad voor Jndië
Op Java teruggekomen, werd hij 4 Jan. 1856 be te kunnen strijden, nooit bereikt; dit berokkende
noemd tot assistent-resident van Lebak. Nog maar hem veel verdriet en vervulde hem met bitterheid en
eenige weken op zijn nieuwe standplaats, meende
is een der oorzaken geweest, dat hij zich in later jaren
hij den regent te moeten aanklagen wegens het ge in het buitenland ging vestigen, eerst te Wies baden
bruiken van meer pantjens dan hem wettig waren
en vervolgens te Nieder-Ingelheim, waar hij 19 Fe
toegekend (24 Febr.). Daar de resident niet dadelijk
bruari 1887 overleed.
• in zijn voorstellen, o. a. om den regent naar Serang te
Over Douwes Dekker verscheen eene zeer om
dirigeeren, ten einde te voorkomen dat die hoofd
vangrijke literatuur: de enkele lijst zelfs dier geambtenaar op een ter zake in te stellen onderzoek
schriften zou te groot zijn om haar in de EncyeJopaezou kunnen influenceeren, wilde treden, en zijn voor dieop te nemen. Van bijzonder belang zijn „Zijne
barig optreden afkeurde, wendde D. D. zich reeds
Brieven”, uitgeg. door Mevrouw D. D., in 10 dln.
den 29sten Februari tot den Gouv.-Gen. Duymaer
verschenen en „Tine. Brieven van Mevr. D. D.—
Van Wijnbergen”, uitg. door Dr. J. Pee. Zie ook
Van Twist met het verzoek, om den resident van
Mullatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken
medegedeeld door A. S. Kok met bibliografisch
ook nog andere werkzaamheden; zoo wordt soms
overzicht der geschriften van Multatuli door L. D.
over hunne diensten beschikt o.a. bij de vaccina
Pelit. Van den Max Havelaar verscheen eene Fran tie, het toezicht op waterleidingen, enz.
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DOUWES DEKKER (EDUARD)—DRANKBESTRIJDING.
sche vertaling door Nieuwenhuys in 1876, eono Engolsche door Nahuys in 1868 cn ecne Duitsche door
Glaser.
DOWAJA. Zie BANGO.
DOWORA BESAR EN KETJIL. Twee eilanden
ten W. van Zuid Halmahera, residentie Ternate.
A Zij hebben beide een ronden top zonder krater.
r. DRAADVISSCHEN (Polynemus) behooren tot do
' Percesoces, (zie VISSCHEN). Zij zijn gekenmerkt
doordat eenige stralen van do borstvinnen van de
rest dier vin gescheiden zijn en lange vrije draden
vormen. Maleische naam Koeroe.
DRAAK (draco). Zie AGAMIDAE.
DRAGONDERS. (Lijfwachten). Zie LIJFWACHTEN-DRAGONDERS.
DRAKENBLOED. (Djernang). Roode hars uit de
vruchten van een palm: Daemonorops Draco BI. Zie
aldaar.
DRAMAGA (eig. DÖRMAGA). Particulier land
in de afdceling Buitenzorg, bekend om zijne Liberiakoffieaanplantingen, die langen tijd tot de fraaiste
en meest vruchtdragende van geheel Java behoor
den.
DRANKBESTRIJDING. Sedert de laatste tien
jaar is dit vraagstuk, als voor geheel Indië van be
lang, meer op den voorgrond getreden. Wel werd
de zaak oudtijds niet geheel uit het oog verloren,
doch naast een reglement op de logementen, koffie
huizen, tapperijen enz. op Java en Madoera (Ind.
Stb. 1853 no. 28) en ter Sum.’s W.K. (Ind. Stb. 1861
no. 52) alsmede politie- en strafbepalingen bepaalde
men zich tot verpachting van het recht tot den ver
koop in het klein enz., een middel waarvan de goede
werking uit dit oogpunt twijfelachtig moet worden
genoemd. Reeds in 1873 werd dit middel op Java
en Madoera door accijnsheffing vervangen, terwijl
in de buitenbezittingen de drankenpacht in 1890
opeen nieuwen voet werd geregeld (Ind.Stb. no. 85),
waarbij meer aandacht dan vroeger werd geschon
ken aan de wcnschelijkheid van drankbestrijding
(Kol. Vers], van 1890, blz. 167/9). Vooral in liet
Oostelijk deel van den Archipel bestond daaraan
behoefte. Nadat in het Nederlandsch gedeelte van
Nieuw-Guinea in J888 (Ind. Stb. no. 67) een verbod
van invoer van sterke dranken, behoudens voor
geneeskundig gebruik, was uitgevaardigd, werd dat
verbod, met zekere uitzondering voor Europeanen
en Vreemde Oosterlingen, in 1890 uitgebreid tot
de Sangi, Talaud en Nanoesa-eilanden der res. Menado (Ind. Stb. no. 167) cn tot de afdceling Aroe
Kei-, Tanimbar en Zuidwester-cilanden der toenma
lige residentie Amboina (Ind. Stb. no. 189). Zie voor
thans Ind. Stb. 1912 no. 187. In die richting werd,
na de inlijving van het Oostclijk deel van den Archi
pel bij het tolgebied, voortgegaan door afschaffing
van de drankenpacht, heffing van invoerrecht van
Java-Arak en beperkende bepalingen betreffende
invoer, vervoer cn verkoop van alcoholische dran
ken. Volledig werd zulks voor hot eerst geregeld voor
de residentie Menado (Ind. Stb. 1908 nos. 218, 219 j°
1912 no. 340). Inmiddels was in 1907 de wensche1 ijk heid gebleken om van Regceringswcgo een
onderzoek in te stellen naar den omvang van hot
drankgebruik in geheel Indië cn c.q. nopens de mid
delen tot bestrijding daarvan. Het resultaat daar
van was vrij bevredigend. (Zio do uitvoerige mededeeling in Kol. 249 en 250 van het Kol. Versl. van
1913). Voorshands word besloten de zaak binnen ze
kere grenzen aan de locale besturen ter regeling over
te laten. (K. V. 1909 Kol. 14*1). Eene reeks van kcuren, houdende regeling van den verkoop van sterken
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drank in het klein was daarvan het gevolg. In het
Oostclijk deel van den Archipel werd de regeling
voor Mcnado nagevolgd voor andere gewesten.
(Zie K. V. 1913 t. a. p.). Daarmede zouden enkele
voor geheel Indië geldende maatregelen gepaard
moeten gaan (blz. 24 der memorie van antwoord aan
do Tweede Kamer nopens do begr. voor 1913),
waarvan enkele, mot name do voorgenomen aan
vulling der politiestrafreglementen, nog in voorbereiding zijn. Voortgezette overweging van deze
zaak heeft wijders in 1915 nog geleid tot eene reeks
van maatregelen, welke genoemd zijn op Kol. 98
en 99 K. V. 1915. In de eerste plaats valt te vermel
den de afschaffing van de drankenpacht ook in het
Westelijk deel van den Archipel. (Ind. Stb. 1915 no.
222). Nu zulks met 1 April 1916 ook in het tot het
tolgebied behoorend gedeelte der res. Riouw en O.
heeft plaats gehad (Ind. Stb. 1916 nos. 184 t/m
188), zal die pacht nog slechts bestaan in het
tolvrije gebied dier residentie, waar die afschaf
fing voorshands stuit op onoverkomelijke bezwa
ren. Voorts is in het geheele tolgebied het in
voerrecht van buitenlandsch en op Java en Madoera de accijns van inlandsch gedistilleerd ver
hoogd van ƒ 50 per H. L. tot ƒ 75, terwijl de in het
Oostelijk deel van den Archipel geldende heffing van
recht van inlandsch gedistilleerd is "uitgebreid. tot
het geheele tolgebied der buitenbezittingen. Met
een en ander ging nog gepaai-d een verbod van het
bereiden van gedistilleerd in den Westelijken Archi
pel en het uitvaardigen van beperkende bepalingen
op den invoer in sommige gewesten. (Ind. Stb. 1915
nos. 219 t/m 230; 232, 290 en 29S). Vermelding
verdient voorts nog het verbod van den invoer,
de bereiding enz. van absint. (Ind. Stb. 1914 no.
647). Dat de Rcgecring intusschen do genomen
maatregelen, met hot oog op den toestand op Java
en Madoera nog niet geheel voldoende acht, blijkt
uit het feit dat nog in 1914 aan een hoofdambtenaar
een onderzoek werd opgedragen naar den omvang
van het drankgebruik op die eilanden. Het resul
taat daarvan is nog niet bekend.
Lilcraluur: Dr. H. Bervoets. De drankkwestie in
Tropisch Nederland. (Eerste Nederl. Congres tegen
het Alcoholisme to Utrecht, 1907); Walbeehm. Een
drankverbod voor Ned. Indië, Lezing Ind. Gen. 16
Januari 1912.; Dczelfdo. Zendingen drank. Rede op
het vierde Ooster Zcndingfeest, Vorden 1911; Mededeelingen vanwege het Nederl. Zendelinggenoot
schap 59e Dl. 2o stuk 1915 blz. 183; Compte Rendu
Institut Colonial Intern. 1909 p. 334, 1911 I p. 175
—207; II p. 44—46; Vergadering van de Tweede
Kamer der St. Gen. van 28 November 1913 (Hand.
bl. 441—445).; Rui ten bacil. Drankbestrijding in hot
Indische leger I. G. 1901, II 817, 933; Fanoy. De
drankkwestio in het Ned. Ind. leger beschouwd over
het tijdvak 1816—1900.; Tijdsein*, tegen de drankgewoonten 1901, afl. 4—5; Tijdsein*, voor N.-I
1901 bl. 859; Koster. Een stom over do drankkwes
tio in het Ned. Ind. leger T. N. I. 1902 bl. 21; 235;
Fiebig. Uober den Einfluss des Alcohols auf don
Europiior in don Tropen. Archiv. f. Schiffs. u. Tro
penhygiëne V, (1901) 14, 59; Idem. Open brief aan
de geneesheeren in Ned. Indië, Gen. Tijdschr. voor
N. I. XXXIV 631; Een artikel van Dr. Hulshoff
Fol in do Ind. Gids van Nov. 1910. Vordor nog arti
kelen in do N. Ct. „Onze Koloniën”, 11 Mrt. 1915;
Vaderland, Ind. bijbl. v. 29 April d.a.v.; de Neder
lander 12 Juni 1915 2e bl.; N. R. C. 18 Augs. 1915
Ocht. bl. A; Javabodo 26 Juni lo Bl. on 9 Juli 1915
lo Bl. Walbeehm, De roeping van hot Christendom
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DRANKBESTRIJDING—DRONGO.

tegen den drank in Indië, in Enkratcia 1915 bl. 219;
zie ook Jg 1909, bl. 143. Congres Ned. Ver. tot
afschaffing van alcoholhoudende dranken, 1916:
Voordracht door Walbeehm over „De tegenwoor
dige stand van het alcoholvraagstuk in Ned. Indie V,?'’ '' VHf'
DRIGOEL. Javaansche naam van het mannetje
.van een Snipkwartel, Turnix pugnax; het wijfje
heet GomtniiT’tie Javanen laten deze vogels met
elkander vechten, terwijl ieder op zijn vogel wedt,
wat vaak op ondcrlingen strijd uitloopt. Op West
en Oost-Sumatra heet deze vogel Poejoe, en wordt,
evenals eeneldelne kwartelsoort, Poejoe padang,
Exealfactoria ïincaia, door de Maleiers aldaar tot
vechten afgericht.
DRINGOE. District van de afdeeling en het
regentschap Probolinggo van de residentie Pasoeroean. Het heeft drie onderdistrieten; de'stand
plaats van het districtshoofd is Kedoeng badjocl.
DRINGOE. Een krater-meertje ten Z.W. van het
Diëng-_plaleau_ gelegen en door Verbeek (Java I.
403) tot den G. Boetak gerekend. Beschreven bij
Junghuhn, Java II. 273. De doorsnede is ongeveer
560 M. De naam is afkomstig van de kalmus
(dringoe), die veel aan den oever gevonden
wordt.
DRINKWATER. Evenals elders is ook in het
tropisch klimaat van Indië de aard van het drink
water een uiterst belangrijke zaak voor den algemeenen gezondheidstoestand, daar er velerlei ziek
ten zijn, zooals cholera, typlius, dysenterie, bij wel
ker verspreiding het drinkwater, zoo niet uitslui
tend, dan toch in vele gevallen, als transportmiddel
dienst doet. Moest men zich vroeger bijna overal te
vreden stellen met rivierwater, of met water afkom
stig uit min of meer diep gegraven putten, in later
tijd werd dit op sommige plaatsen vervangen door
water, door middel van diepe grondboringen, zoogen.
artesische putten, verkregen, waardoor een gunstige
invloed op den algemeenen gezondheidstoestand Ls
uitgeoefend, zooals duidelijk voor Batavia en Semarang Ls gebleken. Soerabaja, waar geen arteslsohe put
ten geboord konden worden, en waar in het algemeen
het water uit de Kali Mas of put water gedronken '
werd, leverde bij ieder optreden der cholera een
groot aantal slachtoffers. Sedert deze stad echter
hare voortreffelijke waterleiding uit de Kasri-bron
nen bezit, is daarin een buitengewoon groote ver
betering gekomen. In Sernarang Ls in het begin
van 1914 een uitmuntende waterleiding geopend,
wier water afkomstig is uit de bronnen JLawang
en Moedal nabij Oengaran.^ Bij den aanleg van
beide~lioogdrukwaterIeidingeh Ls van de nieuwste
vorderingen op technisch gebied partij getrokken.
Ook voor Batavia wordt de aanleg eener waterlei
ding voorbereid. Op kleinere plaatsen, b. v. Koeta
Radja, Cheribon e. a., bestaan waterleidingen van
meer eenvoudigen aanleg dan de genoemde, doch die
blijkens in den lateren tijd herhaalde plaatselijko,
scheikundige en bacteriologische onderzoekingen,
water leveren van goede kwaliteit.
Op tal van plaatsen, en bijna overal in do zooge
naamde binnenlanden, moet men zich echter nog te
vreden stellen met regenwater, rivier- of putwater,
of, zooals in de bergstreken, met uit open bronnen
opgevangen en in open leidingen verder gevoerd wa
ter. Tegen het gebruik van regenwater, mits goed op
gevangen en goed bewaard, bestaat uit een hygië
nisch oogpunt geen bezwaar, maar de andere ge
noemde watersoorten blijven te allen tijde verdacht,
daar zij ieder oogenblik verontreinigd kunnen wor-

den. Vroeger word zulk water veelal gefiltreerd door
zoogen. leksteenen, d. z. uit tufsteen (pados, wadas)
gesneden koniseke vaten, die in een houten geraam
te hangen. Zij werden met water gevuld, on het
door den steen keendruipende water werd opgevan
gen in een daarondor geplaatsten aarden pot (tampajan). Een zoodanige filtratie kan echter slechts
een mechanische reiniging, door terughouden van
grovere verontreinigingen uit hot water, veroorza
ken, maar is geenszins in staat het water van zoo
gen. ziektekiemen te bevrijden. Gelukkig heeft deze
wijze van watorreiniging, bijna overal onder de
Europeesche bevolking, en zelfs veelvuldig ook on
der de Inlanders, plaats gemaakt voor koken, al
dan niet door een mechanische reiniging door den
leksteen voorafgegaan. De inlandscho bevolking
stelt zich echter nog maar al te veel tevreden met
het uit de rivier afkomstige water eenvoudig te la
ten bezinken in groote aarden potten (tampajans).
Waar dit slechts cenigszins mogelijk is, wordt het
drinkwater afgekoeld met ijs, dat fabriekmatig
wordt bereid. Hoewel omtrent het bedrijf der ijsfa
brieken door het Gouvernement strenge voorschrif
ten zijn gegeven, en dientengevolge het ijs als zoo
danig van betrouwbaar gehalte is, laat overal de ver
koop in het klein door Inlanders of Ckineezen met
betrekking tot de reinheid nagenoeg alles te wenschen over, zoodat het aanbeveling verdient voor
het afkoelen van drinkwater en andere dranken het
zoogenaamde frappeeren te verkiezen boven het
gebruik van ijs in de dranken.
Waar men niet over ijs beschikt, wordt het drink
water afgekoeld in zoogen. gendi’s, d. z. on verglaas
de aarden kruiken, in welke door verdamping aan de
oppervlakte het water afkoelt.
Het Natuurk. Tijdschrift voor Ned. Ind. en het
Geneesk. Tijdschr. voor Ned. Ind. bevatten de re
sultaten van vele scheikundige en bacteriologische
onderzoekingen van drinkwater. Zie verder: De Vos,
Indische bouwhygiëne, en over het drinkwater te
Batavia de monografie van Bernclot Mocns, in het
Geneesk. Tijdschr. voor Ned. Ind. 1872.
- DRONGO. Deze naam is gegeven aan vogelsoort en
Dicruridae, die Java, Sumatra, Bornco en andere
eilanden van don Indischen archipel bewonen en
zich kenmerken door hare zonderling gevormde velengde staartpennen; de staart, welke overigens niet
langer is dan het geheele lichaam, is aan het uiteinde
ingesneden, terwijl do buitenste staart pen breed
of liervormig verlengd en buitenwaarts naar boven
omgekruld is, of bij andere soorten de punten dezer
buitenste pennen in lange draden met een langwer
pige vlag aan het einde uilloopcn. Deze vogels zijn
ongeveer zoo groot als lijsters, zelden grijs, meestal
glanzig groenzwart gekleurd. Zij vliegen gewoonlijk
laag bij den grond, houden zich steeds in liet kreu
pelhout op, voeden zich met insekten en kleine hage
dissen. Des avonds, als de duisternis reeds ingevallen
is, ziet men deze vogels in gezelschap van de geiten
melkers of nachtzwaluwen jacht maken op do Ter
mieten, welke zij met groote behendigheid in de
vlucht vangen. Zij zijn vechtlustig van aard en ver
jagen de vogels, die in hunne nabijheid komen. Een
ondiep, schotelvormig, zeer doorzichtig nest ve rvaardigen zij op hoornen, laag bij den grond. Door de
inlanders in de Padangsche Bovenland en wordt ceno
soort (Bhriwja remifer) Koeajang, en Diasemurus
plalurua en Dicrurus cine.race.ua aldaar Saweh ge
noemd ; op Java heet deze grijze soort sala goenting,
terwijl een glanzend zwarte soort (D. longus) ald aar
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sri goenting genoemd wordt. Verscheidene soorten
bewonen den Indischen archipel.
DRUIF. Aan druiventeelt wordt in Indic weinig
gedaan, niettegenstaande de druif er zelfs op strand
plaatsen groeit en draagt; vooral in het gebergte op
cene hoogte van 2000 M. gedijt zij zeer gocd.Do vruch
ten zijn in den regel klein van stuk en veelal zuur.
Dit schijnt echter te moeten worden toegeschreven
aan slechte cultuur en minder goede behandeling.
Proeven met de in subtropische landen, zooals Perziè, Arabic en Egypte voorkomende druiven soorten,
zouden ongetwijfeld veel kans van slagen hebben.
DRUIPSTEENGROTTEN. Merkwaardige druip
steengrotten worden gevonden op het eiland Nocsakembangan aan de zuidkust van Java, nl. Patmo
en Widjojokoesoemo en op het eiland Kangéan, ten
oosten van Madocra, de Goowa Konèng en de Goewa Poteng; bij Raritau boedjoer in de Zuider- en
Ooster-afdeeling van Borneo; op Amboina in het
gebergte Soja de Batoe Lobang; verder verscheidene
in de kalkgebergten der Padangsche bovenlanden
(Sum. VVcstk.), waarvan de meest bezienswaardige
zijn die te Paoeh, Kamang en Baso bij Port do
Koek, die in Koto IV bij Pajakoemboh en vooral
die bij Boco (zie aldaar), en te Mocko Moeko, aan
den linkeroever der Koeantan, 2 uur stroomaf van
Sidjoendjoeng.
DRUKKERIJ (LANDS). Zie LANDSDRUK
KERIJ.
DRUKPERS. Een wettelijk voorschrift betref
fende het toezicht op de drukpers in Ned. Indië werd
voor het eerst gegeven in art. 110 van het Regeer.
Rcgl. van 1854. Tc voren werd de behoefte daaraan
zelfs door het meest autocratisch bestuur niet ge
voeld, omdat bij de schaarschtc aan drukpersen in
Indië een scherp toezicht op alles wat uitgegeven
werd, ook zonder wettelijke voorschriften, gemak
kelijk kun worden uitgeoefend. Toezicht op werken
van buiten Ned. Indië ingevoerd was daaVbij over
bodig, omdat men zich buiten Indië, zelfs in het
moederland, weinig met koloniale aangelegenheden
bezig hield en zoo ooit dan hoogst zelden iets in Ned.
Indië werd binnengevoerd, dat in dooogen van het
best uur voor orde en rust aldaar gevaarlijk kon wor
den g- .tcht. Na 1848 was het echter te voorzien, dat
in dit opzicht verandering in den toestand zou ko
men. Bij de indiening van het lc ontwerp Rcg. Rcgl.
\'..i du Minister Pahud van oordeel, dat de bizondere
I Of
land van Ned. Indië op het gebied van drukpersling maal regelen van prevontioven aard ver■ : ebi< . Luier kwam men — ook ten gevolge van in
de ge kamer voorgcbruchte amendementen —ertoe
het Keg. Regl. op dit punt aldus to doen luiden, dat
«Ie regeling van het toezicht dor Regecring op do
drukpers aan een algemeene verordening zou worden
overgelaten, in overeenstemming met Ijet beginsel
dat het door de drukpers openbaren van gedachten
of gevoelens en hel toelaten van elders dan in Neder
land gedrukte stukken geen o andere belemmering
zou mogen ondervinden dan ter verzekering van de
openbare orde gevorderd wordt, terwijl in Neder
land gedrukte stukken onbelemmerd zouden worden
toegelaten, behoudens ieders verantwoordelijkheid,
volgens regels bij algemeene verordening te stellen.
Zie over de geschiedenis der totstandkoming van
het artikel prof. inr. Ph. Kleintjes, Het Staatsrecht
van Nederlandseh-Indië2e uitg. 1911,1, blz. 183e.v.v.
Het hing dus van de nader uit to vaardigen ulgemeene vérordoning af, in welken geest de gesteldo
beginselen zouden worden toegepast. Het reglement
in K.B. van 8 April 1856 Ind. Stb. no. 74, dat dezo
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materie kwam regelen, kan niet gezegd worden een
zeer liberale toepassing te hebben gegeven. Het
voerde wel niet de censuur in, maar trachtte toch
niet enkel door repressieve, maar ook door preven
tieve bepalingen de pers aan banden te leggen. Die
aan banden leggende bepalingen waren meer in het
bizondor de volgende:
1. Van alles, wat in Ned. Indië gedrukt of uit
gegeven zou worden, — behalve wanneer het werk
in Nederland gedrukt was — moest de drukker of
uitgever vóór de uitgifte een door hem onderteekend
exemplaar inzenden aan het hoofd van het plaatse
lijk bestuur, den officier van justitie en de Alge
meen e Secretarie.
2. Elk drukwerk, dat niet zou voldoen aan het
voorschrift, dat het voorzien moet zijn van naam
en woonplaats van drukker en uitgever, zou in
beslag worden genomen en verbeurd verklaard.
3. Bij het vcrleenen van rechtsingang wegens
persdelict zou tevens de sluiting der winkels, berg
plaatsen of drukkerij kunnen worden gelast.
4. Tot zekerheid voor de betaling van eventueel
op te leggen boete moest ieder, die het beroep van
drukker, uitgever of handelaar in drukwerken
wenschte te gaan uitoefenen, een borgtocht stellen
van ƒ 200.— tot ƒ 5000.—, waarvan het bedrag door
het plaatselijk bestuur bepaald zou worden, terwijl
do Gouv. Gen. dien borgtocht binnen de gestelde
grens verminderen of vermeerderen kon.
Bovendien was — behalve de onder te vermelden
en thans nog gehandhaafde bepaling van artikel 11
— een bijzondere regeling opgenomen omtrent de
verantwoordelijkheid voor den inhoud van tijd
schriften met inbegrip van alle dag- en weekbla
den. Artikel 17 nl. bepaalde dat „de drukker van
tijdschriften verantwoordelijk (zou zijn) voor den
gehcelen inhoud van het tijdschrift, zoodra de aan
gewezen schrijver öf niet kon worden vervolgd, öf,
veroordeeld, het vonnis niet tegen hem kon worden
t en u i t voergclegd.
Elk tijdschrift-artikel moest verder (art. 18),
behalve wanneer het een bloote nieuwstijding of
aankondiging bevatte, door den schrijver geteekend
zijn, bij gebreke waarvan het tijdschrift, waarin
het on geteekend artikel voorkwam, kan worden in
beslag genomen en verbeurd verklaard. Van het in
laatstgemeld artikel bepaalde kon echter de Gou
verneur Generaal dispensatie verlecnen.
Deze strenge bepalingen gaven aanleiding tot
scherpe kritiek o.a. in do Staton-Goneraal. Tliorbeclco noemde het reglement zelfs een „gewrocht
der duisternis”. Een gevolg dier vrij algemeene
afkeuring was de afkondiging van de ord. van 22
Juni 1858 Ind. Stb. no. 73, welke een zoogen. authen
tieke uitlegging inhield van eenigc in genoemd re
glement voorkomende bepalingen, met het doel op
eenigc punten verzachting aan te brengen vooreorst
door, wat betreft do buiten Ned. Indië gedrukte
werken, sommige bepalingen niet toepasselijk te
verklaren en voorts door voor schuldigverklaring
aan in enkele artikelen van het Regl. vermeide mis
drijven het kwaad of boosaardig opzot te eischen.
Intusschen vermocht natuurlijk do ord. het wet
gevend product van hoogeren rang niet essentieel
te wijzigen. Alleen aan de uiterst zwakke toepassing
van liet Regl. in de praktijk, is het too te schrijven
dat do pogingen, om verandering daarin to krijgen,
zich in den loop der jaren niet luider en dringender
deden hooren.
Eerst bij het K.B. van 19 Maart 1906 Ind. Sbt.
no. 270 werden uit het drukpers regl. de bepalingen
41
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verwijderd, welke daaraan zijn karakter van pic\ ontief toezicht verleenden, alsmede hot boven geci
teerde artikel 17, on verkreeg men drukpersvrijheid
in Indië.
Zooals het thans luidt, komt- liet drukpers regle
ment op het volgende neer:
Ieder is (art. 11) verantwoordelijk voor wat hij
schrijft, drukt, uitgeeft, verkoopt of verspreidt. De
verkooper, uitgever en verspreider zijn verantwoor
delijk, zoolang zij den drukker niet aanwijzen; de
drukker is verantwoordelijk, zoolang hij den schrij
ver niet aanwijst. Aanwijzing hetzij als schrijver,
hetzij als drukker van een persoon, die niet in Nederlandsch-Indië justitiabel is, heft de verant
woordelijkheid van den aanwijzer niet-op.
Zie over de vraag, hoe dit artikel 11 moet wor
den uitgelegd, laatstelijk mr. J. H. Carpentier
Alting in het Tijdschrift voor Strafrecht 1915 blz.
4S9 e.v:
Elk drukwerk moet voorzien zijn van den naam
en de woonplaats van den drukker en den uitgever;
niet nakoming van dit voorschrift heeft echter niet
meer als vroeger inbeslagneming en verbeurdverklaiïny tengevolge, enkel bestraffing van den ver
spreider met een boete van ƒ 10.------ / 100.—.
Vanalles, wat in Ned. Indië gedrukt of uitgegeven
wordt — behalve wanneer het werk in Nederland ge
drukt is—moet de drukker of uit gever een doorhem
onderteekend exemplaar inzenden aan het hoofd
van plaatselijk bestuur en wel uiterlijk binnen 24
uren na (niet meer als vroeger vóór) de verschijning.
De onderteekende beantwoording van persoonlijke
aanvallen, gispingen of beoordeelingen moet in het
eerstvolgend nummer of de eerstvolgende aflevering
na het inkomen daarvan kosteloos in het tijdschrift,
waarin deze verschenen, worden opgenomen; be
draagt dat antwoord echter meer dan het dubbele
van het oorspronkelijke artikel, dan kan voor
het meerdere, voorafgaande betaling worden gevor
derd.
Het reglement bevat voorts verscheidene bepalin
gen omtrent misdrijven en overtredingen door middel
der drukpers begaan; o.a. wordt bepaald, dat hij,
die zich door middel van eenig te koop of tentoon
gesteld, verkocht of verspreid drukwerk schuldig
maakt aan eenig misdrijf of overtreding, niet al
leen gestraft wordt met dezelfde straffen, die bijhet in Ned.-Indië geldende strafrecht tegen zoo
danig misdrijf of overtreding zijn bedreigd, maar dat
de rechter bevoegd is om in dit geval het maximum
der bedreigde straf met een derde te verhoogen.
Opzetting tot het begaan van misdrijven of over
tredingen door middel der drukpers wordt als mede
plichtigheid gestraft.
Van de bijzondere strafbepalingen in het regle
ment voorzien is bij Ind. Stb. 1914 no. 205 inge
trokken die van artikel 24 2e lid, strafbaar stellend
het door middel van de drukpers opzetten tot haal
of minachting legen de regeering van het moeder
land of van de koloniën en bezittingen van hel rijk
in andere werelddeelen. In plaats daarvan zijn in de
wetboeken van strafrecht voor Europeanen ei) in
landers nieuwe artikelen, resp. 63a en b en 66a en b,
opgenomen bij Ind. Stb. 1914 nos. 205 en 206, in het
algemeen straf bedreigend tegen het opwekken of
bevorderen van gevoelens van vijandschap, haat of
minachting tegen de Regeering van Nederland of
van Nederlandseh-Indië of tusschen de verschil lende
groepen van Nederlandsche onderdanen of van inge
zetenen van Nedcrlandsch-Indië, door woorden of
door teekens of vertooningen.

Het strafrechiclijk (repressief) gedeelte van het
Drukpers-reglement zal geheel komen te vervallen
bij do inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van Strafrecht van Nedcrlandsch-Indië (K.B. van
15 October 1915 no. 33, Ind. Stb. 1915 no. 732),
waarin do geheele materie is geregeld overeenkom
stig de beginselen van het Ncderlandsche Wetboek.
In dit nieuwe wetboek, welks datum van inwerking
treding nog moet worden vastgesteld, is de inhoud
dor tegenwoordige, even bedoelde, artikelen 63a en b
Wetb. v. Strafr. v. Europeanen, opnieuw geregeld
in de artikelen 154—157.
De straffen bij het regl. bedreigd zijn gevangenis,
boete, benevens beslag en verbeurdverklaring van
het betrokken drukwerk. Vervolgingen op grond
van dit Regl. worden onafhankelijk van landaard
of stand van den beklaagde, berecht door de Raden
van justitie; zij kunnen worden aangevangen met
de inbeslagneming van het aangeklaagde drukwerk.
Eindelijk zij nog vermeld, dat openlijke oproepingen
en uit nood igingen om bij te dragen tot de betaling
van geldboeten of gerechtskosten, verbeurd wegens
drukpersdelieten, verboden zijn.
Bij K.B. van 21 Sept. 1900 en ord. van 3 Dcc. 1900
Ind. Stb. nos. 317 en 318 werden ter verzekering
van de openbare orde bepalingen vast gesteld om
trent den invoer en de verspreiding binnen Ned.
Indië van gevaarlijke buitenlandsehe drukwerken.
Deze bepalingen beoogden voornamelijk den invoer
en de verspreiding van fanatieke Mohammedaanscho
bladen uit Turkije en Egypte te verhinderen. Zij
behoefden echter nimmer te worden toegepast Do,
bedreiging op zich zelf in de bepalingen vervat
schijnt voldoende te zijn geweest.
Eindelijk is bij ordonn. van 24 Jan. 1905 (Ind. St 1>.
no. 88 j° 379) de Gouv. Gen. bevoegd verklaard om
liet door middel van de drukpers verspreiden van
berichten omtrent bewegingen van troepen of .-ola pen behoorende tot de land- en zeemacht te ver
bieden.
Het eerste spoor cencr drukkerij in Nederland-r b Indië vinden wij eerst in 1668. Moge Nieuholï in
zijne „Zee- en Lantreise” ook melden, dat ze kei o
IC. Pijl in 1659 te Batavia een „Tijtboek” zou heb
ben uitgegeven, varTTcrzerT'Almanak, of wal h< t
anders moge geweest zijn, kennen wij niets dun dil
enkele bericht. Den Oden Juni 1668 sloten de
committeerden wegens de Compagnie”, P. A. Oven water en M. Van den Brouck, een contract met den
„boekbinder” H. Brandt betreffende de oprichting
cencr drukkerij, waartoe de Compagnie lettors en
andere benoodigdheden zou leveren. Censor der
drukkerij was Mr. Pietor Pauw. Met zekeren Bniining geassocieerd,drukte hij ordonnantiën, placaten,
eenige contracten met inlandsche vorsten, de Cate
chismus van S. Danclcaerts (volgens „Valentijn,
Ambonsche zaken”) enz. enz. In 1671 weid er een
nieuw contract gesloten met P. Walbergen, 11. Voskens en Acm. Camp. Later, in 1674 tot 1688, druk
ten te Batavia Johannes en A. Van der Eede. Tn
1692 werd Abr. van Ricbcek censor der drukkerij,
die aan J. De Vries overging, totdat zij in 1699 in
het bezit kwam van den predikant L. Loderus. Zeer
bloeiend was die „Compagnies- en Stadsdrukkerij”
niet en talloos waren de klachten over Loderus.
Toch drukte men er in de eerste jaren der 18c eeuw
de Maleische woordenboeken van Willens on
Danckaerts, Van Haex, Houtman, Heurnius c.a.
In het algemeen was de Compagnie der drukkerij
niet zeer gezind. Toen in 1712 de eisch om een nieu-
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we drukkerij naar Patria gezonden was, antwoord
blad, Deli Courant (1885), Sumatra Bode (1894),
den de HH. XVII, dat zij van oordeel waren, dat
Het Nieuws van den Dag voor Ned.-Indië (1896),
het oprichtcn dier drukkerij „voor de Compagnie
Dc Prcariger Bede (1896), De Sumatra Post (1899),
niet dienstig” zou zijn. In 1744, den 7den Aug., zien
De Padanger (1900), Nieuwsblad voor Atjèh en_
wij de eerste „Bataviasclic Nouvellcs” verschijnen,
Onderb. (1901), Mataram (1904) en Soerabaiasch
het eerste nieuwsblad in Ned.-Indië. Als drukkers,
Nieuwsblad (1909). Blijkens den Rcg. almanak voor
t ijdens de 18e eeuw, van de veelal zeer onbetcekc1916 verschijnen thans in Indic 54 periodieke ge
nende drukwerken, noemen wij nog H. Mulder, F.
schriften die jaarlijks uitkomen, 32 maandelijks, 19
tweemaal ’s raaands, 25 weekbladen en 14 die opTotsch, L. Dominicus, E. Heeinen en P. Van Geeongezette tijden uitkomen, benevens 20 dagbladen,
mcn. Veelal verschenen de drukwerken zonder naam.
14 couranten eens, 2 cn 3 maal ’s weeks verschijnende
In het begin der 19e eeuw werd er zeer over Do
en bovendien 57 couranten in de Jav. of Mal. taal.
minicus geklaagd. De drukkerij ging dan ook over
Zie voor uitvoeriger geschiedkundige aanteekeaan C. Niemands Verdriet en later, in 1812 ,aan A.
ningen: J. A. Van der Chijs, Proeve cener Nederl.H. Hubbard, die onder het bestuur van T. S. Raffles „the Government press” beheerde. Van dien
Indisclie bibliographie (1659—1870) in Verhand.
tijd af is er sprake van de L a n d s d r u k k e r ij,
Bat. Gen. Dl. XXXVII (1875), met Suppl. en
waarvan de inrichting volgens een Reglement wordt
Verbeter. (1879) en de artt. daarover in Bijdr. 1.1.1.
geregeld (zie onder „LANDSDRUKKERIJ”).
en vlk. 3e Rks X (1875) bl. 401 (Dr. T. C. L. Wijn
In 1835 verkreeg de directeur der Landsdrukkerij,
malen) en Bibliogr. ad versaria, III bl. 43; H. PranPrest Van Kempen, vergunning om voor eigen reke
ge, in Catalogus der afd. Ned. Koloniën van de in
?
ning wetenschappelijke en letterkundige boeken
ternat. lentoonst. te Amsterdam. Leiden 1888, JII
>
verkrijgbaar te stellen, en stichtte alzoo den eersten
bl. 255.
, - ■ ■••• (officieelen) boekhandel in Indië; waarna, in 1839,
DRYOBALANOPS ARÖMATICA. Gartn. fam.
r
Dipterocarpaceae. Kapoer baros (Sum. W.K.),
.
de hccren Cijfveer & Co. zich te Batavia vestigden,
welke zaak onder verschillende firma’s, laatstelijk
Hapoer baros (Bat.), De Borneo-Kamferboom.£>f fj uJ v
(Zie KAMFER en KAPOER BAROS). 4
f
-c
Lange & Co., tot 1869 bestond, toen zij met de firma
Bruining & Wijt samensmolt. Sedert dien tijd nam
DUBOIS (J. P. J.). Fransch aardrijkskundige. Was
in dienst van den Koning van Polen, Keurvorst van 1,
de drukpers grooter vlucht en kan menig Nederl.Saksen August III cn begeleidde in de hoedanigheid*;. Indisch drukwerk zich met Europcesche drukvoortvan Secretaris een door dien vorst naar de Nederlan
brengselen meten.
Buiten Batavia volgden als drukplaatsen op Java,
den gezonden gezantschap. Hij schreef o.m. een werk
eerst in 1837 Semarang, in 1854 Socrabaja, zoo men
„Vies des Gouverneurs Généraux avee 1’abrégé de
de werkjes, die de heer Domis reeds vroeger op die
1’hisloire des établLsscments Hollandais aux" Indes
plaatsen op zijne particuliere drukkerij deed ver
Orientales” (uitgekomen in den Haag 1763). Hij
vaardigen, niet mcdetelt. Verder had Pasoeroean in
putte de gegevens daarvoor uit dê archieven der
JS56, Socrakarta in 1854 eene drukkerij. Buiten
Oost Ind. Gompie.
Java ontstonden er geregelde drukkerijen te Padang
DUIF. De familie der duiven, Golumbidae, is
in 1859; te Makasser*in 1858; veel later te'Medan_ buitengewoon rijk vertegenwoordigd in den Indi(Deli); terwijl er nog tijdelijk drukkerijen bestonden
schen archipel; zij verschillen in grootte van een gewo
te Bandjermasin, PoeJoc-Pctah (die van den geleer
ne leeuwerik tot een fazant of gans. De Kroonduiven
den A. Hardeland), Tomohon, Tondano, Am bon
of Goura’s beliooren tot de grootste soorten; deze
• • ji Timor-Koepang(dic van G. Heymering, grootenvogels zwerven in kleine troepen door het bosch,
tleel.- in dienst van het Nedcrl. Zcndelinggcnootleven bij voorkeur óp den grond, voeden zich met
. i hap). In 1911 waren op Java 78 on in de Buiten
beziën, zaden en granen, komen in levenswijze
bezittingen 30, dus in geheel Ned.-Indië 108 druk
overeen met de gewone boschfazant (Phasiamis
kerijen in werking.
colchicus) cn zijn zeer gemakkelijk tc bemachtigen;
Wa de nieuwsbladen betreft, zoo is het oudste
de inboorlingen eten haar vleesch met graagte. Deze
dezer de bovengenoemde „Bataviasclic Nouvellcs”,
duiven vervaardigen een zeer eenvoudig nest, sa
die van 1741 -1746 werden uitgegeven. Van 1776
mengesteld uit los op elkaar liggende takjes, even
ioi Js09 verscheen het „Vendunicuws”. Daendols
als onze wilde tortelduiven, in boomen laag boven
het in 1810 en 1811 een officieel nieuwsblad de „Bataden grond cn gowoonlijlc slechts één ei bevattende.
viasche Courant” verschijnen, die in 1812 door do
De geheolo bovenkop is versierd met een hoog óp
„Java Government Gazet te” werd vervangen. Na
staande kuif, welke uit zeer zachte vederen met losse
het herstel van het Ned. gezag werd in 1817 de
allcenstuande draden bestaat. Zij hebben afgeronde
„Bataviasche Courant” weder in het leven geroepen.
vleugels, zeer krachtige hoogc pooten en een zwaar
Sedert 1828 echter verschijnt het officieelc nieuwen forsch lichaam. Dc Kroonduiven worden slechts
blad onderdon naam van „Javaschc Courant”. Van
op Nicuw-Guinea on enkele omliggende eilanden
de particuliere nieuwsbladen verscheen in 1827 het
aangetroffen. De gewone soort, Goura coronata, was
„Batav. Advertentieblad”, in 1829 het „Ncd.-Ind.
reeds in de 17de eeuw bekend; hoogstwaarschijnlijk
Handelsblad”; beiden bleven echter slechts korten
is zij door den bekenden Dampier in 1699 ontdekt;
tijd in het leven. De eerste der.thans nog bestaande
zij komt zeer algemeen voor op dc vaste kust van
nieuwsbladen was de „Socrabaja Courant” (1831).
N.westelijk Guinea, Misooi, Salawati on Waigeoe;
In Semarang verscheen eerst sedert 1845 hot „Sam.
zij is grijsblauw van kleur met purperbruine voor
Advertentieblad”, sedert 1852 als „Locomotief”
vleugels cn een breedon witten baud over do grooto
uitgegeven; to Batavia kwam eerst in 1851 hot
vleugcldekvederen. Ecne tweede soort, ontdekt door
„Bat. Advertentieblad” uit, in 1852 door de „JavaDo Stuers, naar men meende in Djailolo, en het eerst
bode”*vervangen, waarnevens weldra (1857) het
beschreven door Frascr in 1844, “ü*“do Victoria„Bat. Handelsblad” verscheen (later opgoheven,
Kroonduif (Goura victoriae); zij is iots kleiner dan
doch weder vanaf 1911 uitgegeven). Voorts ver
Goura coronata, geheel grijsblauw met uitzondering
schenen de volgende veelgelezen dagbladen: Do
van
- don krop en de borst, wolke purperkleurig zijn;
Nieuwe Vorstenlanden (1872), het Batav. Nieuws dc vederen dor kuif hebben aan do punt witte oog-
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vormige vlekken, veel overeenkomst aanbiedende
met kant ;de band over do vleugels is licht grijsblauw
en roodbruin van kleur. Men meende, dat deze t wee
soorten de mannetjes en de wijfjes waren van één
en dezelfde soort, te meer omdat in den Zoölogischen
tuin te Londen uit de paring van een mannelijke Q.
coronataen"een wijfje G. victoriae een jong werd
geboren. In lat eren tijd werden telkens groot e hoe
veelheden Kroonduivcn, zoowel levend als in huiden
voor den veerenhandel naar Europa overgezonden
en de juiste woonplaatsen bekend. G. victoriae is
alleen waargenomen in de Grootc Geelvinkbaai, op
de eilanden Kordo, Soek of Sowek en Jobi ten noor
den van N.-Guinea. Gonra scheepmaker i is een
eigenaardige vorm als het ware tusschen G. coronata
en' victoriae instaande; in grootte en in de fraaie
purperkleur van de geheelc onderzijde van het li
chaam is ze gelijk aan victoriae. doch de kuifvederen
zijn als die van coronata; deze soort is afkomstig van
Zuid- Oost -Nieuw-Guinea. Verwant aan G. scheep
makeri is G. alb-rtisi. van het ooscelgk gedeelte van
Nieuw-Guinea est vooral van de jTiv-rivier, terwijl
G. sclaters in
©fc "*b:j de
Fly- en Kstam-rsTikrör. wmrknnn.
Hnntboldt-bsai en tks EhiaSsühdSiauw-i^iiiïJiiR 2* G.
beccarii aike-mstir, ffem Scjihnï;, zassr iiignruiariig
gekleurde soort vassfeeü innüi-go.'ergv.; iis hfse:hr?Tcn
onderden naam van fiewe
v*..
terfó *n op
Anaal (ten ruiden van iLre-V wr-rSsn de Kroon duiven door de inboorlingen Hambroek en aan de
zuidwestkust van Kieuw-Guinea Titie genoemd. Te
betreuren is het dat deze prachtige vogels, de reuzen
onder de duiven, ten behoeve van den veerenhandel
in zulk een groote hoeveelheid worden gevangen en
uitgeroerd, dat langzamerhand uitroeiing plaats
heeft.
Aan de Kroonduiven sluiten zich de Fazantduiven {Otidiph-aps) aan; zij bereiken ongeveer de
grootte van een fazant en hebben ook veel overeen
komst, zoowel in den vorm als in hare gewoonten,
met deze vogels; zij zijn met schitterende kleuren
getooid, waarbij purpcre en geelbruine tinten dc
hoofdrol spelen en sterk afsteken bij een geheel
zwarten staart, een koraalrooden bek en wankleu
rige pooten; zij zijn aangetrofien op verschillende
plaatsen in de nabijheid der zee, zooals Doreh, Andaï,
Batanta, Misooi, het Arfakgebergte enz. Zij zijn
schuw, maken een geluid dat overeenkomt met dat
der Kroonduiven en Loophoenders {Megapodius),
loopen en verbergen zich met groote snelheid, hou
den zich bij voorkeur in lage struiken op, voeden
zich met zaden en worteltjes van planten en landeonchyliën, en wippen onder het loopen met den
staart. Men heeft 3 soorten onderscheiden; de ge
wone en oudstbekende soort is Otidipliaps nobilis
van het Noordwestelijke Nieuw-Guinea; later ont
dekte men een aan haar verwante soort in het zuidoostelijk gedeelte van Nieuw-Guinea op het gebergte
„Owen Stanley”, die Olid. cervicalis wordt genoemd
en op het eiland Fergusson, een van de d’Entrecasteaux-eilanden groep, nabij de uiterste oostelijke
grens van Nieuw-Guinea, werd op 2000 voet hoogte
in het gebergte een derde soort ontdekt {Olid. insularis); haar geroep klinkt als Ké-000 Juid in de lioogc
bergen.
De Nicobarduif {Caloenas nicobarica), de delimoekan der Javanen, waargenomen in den geheelen Ar
chipel, kenmerkt zich door smalle buitengewoon
verlengde vederen op den hals, op het voorste gedeel
te van den rug of mantel en op de vleugels; zij is ge
heel metaalgroen met den prachtigsten gouden weer-

schijn, do oude vogels hebben een witten staart, do
jongen eon groenachtig zwarten.
De zoogenaamde Muskaatduivon {Garpophaga)
zijn groot e duivensoorten, die in bossclien leven hoog
in de boomen, en zich mot allerlei boomvruchten
voeden. In den archipel komen ongeveer 40 soorten .
van Muskaatduivcn voor. Een zeer algemeen op
Java, Sumatra, Borneo, Soembawa en Flores voorkomendo soort, op West-Java Pergum genoemd,
{Carpophaga aenca) is witachtig grijs, terwijl de nek
purperachtig, de rug, vleugels en staart blauwachtig
bronsgroen en do onderzijde van den staart rood
bruin gekleurd zijn; op Java leeft zij bij voorkeur op
de steile mot bosschen begroeide toppen van het ge
bergte; zij voedt zich met boomvruchten en bij gebrek
daarvan met boombladeren. In Midden-Sumatra
wordt zo genoemd Pagam en Pergam en in groot e
menigte door de inboorlingen gegeten, die haar veel
vuldig in kooien houden onder het overstekende dak
hunner woningen. Verwant aan deze soort is Gar
pophaga gcelvinkiana van de Geelvinkbaai. Eene an
dere soort Carp. badia s. capistrata van Midden-Sn.matra, heet aldaar Pagam (evenals de vorige soort),
Lampat toe en Pergam Ivalaboe, wordt evenals
• Carp. aenca door de Maleiers in kooien gehouden en
| met smaak gegeten. Eene minder groote soort is een
violetgrauwe duif van Java {Carp. lacernvlala) met
lichtblauwe» kop en bronskleurige vleugels, staart
en rug. Op de zuidwestkust van Nieuw-Guinea, op
Waigeoe, Rawak, Salawati en de Aroe-eilanden le
ven zeer groote fraai gekleurde muskaatduivcn, op
Andaï, Ocraas en op Doreh, Maismon door de in
boorlingen genoemd. Door een der Nederlandschc
reizigers werd een nest dezer soort gevonden, dat op
een tak ongeveer 10 voeten boven het watervlak, en
uit ruwe en los samengevoegde takjes gemaakt was,
met 2 gladschalige witte 6,2 cm. lange eieren; Lij
deze duifsoort, Garpophaga pinon genoemd, i dn
hoofdkleur van het lichaam purpergrauw, vleuw !
en staart zijn blau w-grauw, de schouderveeren z\v ,1,1,
de buik is rood-bruin, een band op den staart en •
zoom rondom den snavel zijn spierwit. Het eiland
Jobi wordt bewoond door een aan Carp. pinon v<
wante soort {Carp. westermanni). De zoogenaamd
Keizcrsduif {Carp. basilica) bewoont Halmaln .
heeft kop, hals en krop grijsachtig rosé met lieln
grijsblauwcn hals en roestkleurige borst en buik; d<vleugels on dc rug zijn bronsgroen met gouden woei schijn en de staart is blauwzwart met een grijzen
d warsband. Een groote fraai gekleurde soort met
langen staart {Carp. forsteni) bewoont Cclebcs; zij
is,van boven bronsgroen met gelen en roodbruinen
weerschijn, van onderen witaehtigon dostaart voor
zien van een witten dwarsband. Een soort ya.11
Nieuw-Guinea, van de Kei-, de Aroe- en andere na
burige eilanden, is voorzien van een groote rosé vlek
op den nek {Carp. concinna); op Celebes leeft Carp.
paulijui met een roode vlek op den nek; beide zijn
naverwant met Carp. aenea. Op Timer, Flores, de
Kei-eilandcn, Hnlmahera, Makasser leeft Carp. rosacea; een grijskleurige soort met zwarten kop en
hals komt slechts voor op Halraahera en Boero.o
{Carp. perspicillala) en C. neglecla alleen op CJerarn en
Amboina. Een fraaie wijnklèurige soort bewoont
Timor {Carp. cineracea). In de Geelvinkbaai, op
Nieuw-Guinea en de Aroe-eilanden leeft Garpophaga
zoeae, met purper-bruinrood» vleugels. Eene*soort
met een zwarten halsband en een donker purper
kleurige borst en buik is Carp. müllcri van NieuwGuinea en de Aroe-eilanden. De zeer fraai gekleurde
Carp. rufigasler, van boven koperrood, van onderen
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roodbruin met een blauwachtig purperen staart, be
woont de Papoea-eilanden, het westelijk NieuwGuinea en Jobi. Ecno soort, die op Nicuw-Guinea,
Banda en Amboina voorkomt (Carp. myristicivora)
wordt op Dorch genoemd, Waimoir en Kaimsir. Op
de Kei-cilanden wordt door de inboorlingen Carp.
rosacea Taroct genoemd. Ecnige soorten met hoofd
zakelijk wit gevederte en zwarte slagpennen worden
in het geslacht Myristicivora gebracht; M.bicolor
heeft een grootc verspreiding en wordt op de Keicilanden Walor genoemd.
De Papcgaaiduiven of Vruchtduiven (Treron),
hebben een kracht igen bek, leven op boom en en voe
den zich hoofdzakelijk met vruchten; de hoofdkleur
is bij alle soorten geelachtig groen, doch de onder
zijde der vleugels is grijs; bij de volwassen mannetjes
van vele soorten zijn de mantel en liet bovenste ge
deelte der vleugels grijsachtig purper-roodbruin; de
vleugelpennen zijn zwart. Er zijn meer dan 50 soor
ten papcgaaiduiven in den Indischen Archipel be
kend. Ecne geelgroene soort met grijsachtig purperkleurigcn rug en grijzen staart, niet groot er dan een
gewone tortelduif, bewoont Java, Sumatra, Celebes,
Soela en Sangi, is zeer algemeen over geheel Java
verspreid en voedt zich hoofdzakelijk met wilde vij
gen, zoedat ze tengevolge van haar groot aantal dik
wijls groote schade aanricht. Deze soort wordt ge
noemd Treron griseicavda; cene tweede soort, Treron
aromatica, komt alleen op het eiland Boeroe voor en
onderscheidt zich dooreen kaneelkleurige onderzijde
van den staart bij de mannetjes en witachtige onder
zijde met groene fijne zigzagbar.den bij de wijfjes;
verwant aan deze duiven is Treron nasica van Su
matra, Borneo en Banka, die in Midden-Sumatra
„Poenei” heet; men vindt haar in kooien bij de Ma
leiers onder het overstekende dak hunner woningen.
Op Borneo en Sumatra leeft Treron Jvlvicollis mee
geelachtig bruinroede vederen. Een andere groene
ooi t van Java (Treron vernans, aldaar katik of walik genoemd), heeft een grijsachtig purperen hals met
een geelrood e keel, wordt in Midden-Sumatra even
als T. nasica „Poenei", doch ook Kara bitjan en
Djodjie genoemd. Een kleine soort (Treron olax) van
•Java, Sumatra on Borneo, heeft een licht blauwgrij
ze!! kop met een purperbruinon rug en roodgele keel.
Treron psittacea van Timor en Samoa is geelgroen
met een witten staart. Sphenurua oxyurus van Java
heelt een langen wigvormigen staart, is goelachtig
olijfgroen met gele onderzijde van den staart. Eenc
groote soort (Bn treron capcllei) van Java, even groot
als de gewone woudduif meteen buitengewoon krachIigen dikken bek, is groen met roodachtig gele keel
en roodbruine onderzijde van den staart. Bij ecno
andere aan de Papcgaaiduiven verwante groep, gonaamd Ptilinopus is de hoofdkleur min of meer hel
der groen, soms donker blauwgrijs, zelden effen geel;
bij vele soorten is die hoofdkleur door 100de vlekken
verfraaid en do eerste vleugelpen aan het uiteinde
meer of minder versmald. Ecne zeer kleine soort (P.
namis), nauwelijks de grootte hebbende van een ge
wone spreeuw, met ccnen zeer korten aan de onder
zijde geclgekleurdcn staart bewoont Nieuw-Guinea.
Op Amboina leeft P. viridis, voorzien van een groe
ien purperkleurige!' vlek op de keel. Zeer algemeen
op Java is P. melanocephalus, de walik kembang,
met licht grijzen kop en hals, zwarten nek, de onder
zijde van den staart hooggeel en het uiteinde purper
rood. Timor wordt bewoond dooi’ eene soort (P.
cinctus) met eenen witten kop, hals en keel, terwijl
de gew'onc kenschetsende groene kleur dezer soorten
slechts op den buik aanwezig is. Eene zeer snel vlie
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gende, fraai gekleurde duif isP.porphyrem van .Java,
groen met purperrooden kop en hals en een broeden
witten band over de keel; twee andere soorten met
purperrooden bovenkop zijn P. flavicollis van Timor
en Flores en P. coronulatns van Nicuw-Guinea en do
Aroc-eilanden; terwijl P. diadematus van Banda en
van de Kei-eilanden, alwaar ze genoemd wordt Oedar, een grijsachtigen bovenkop heeft, en P. monachus een grijsachtigen blauwen bovenkop en groote
borst vlek en een oranjerooden buik; zij komt voor
op Halmahera, Ternatc, Batjan enz. Eene zeer fraai
gekleurde soort bewoont Nicuw-Guinea en de Aroeeilanden (P. puickellus); de kop is karmijnrood, het
lichaam van boven geheel groen, een breede purperroodc band loopt over de borst, de buik is geel, nabij
en onderden staart zijn alle vederen saffraangeel. Op
Sumatra en Borneo leeft P. jambu, van boven groen,
van onderen wit, met een purperrood voorhoofd en
keel; wordt in Midden-Sumatra genoemd Katoekeanda en Poenei jamboe. De soorten met langen
staart vormen het genus Megaloprepia; M. puella
van Nieuw-Guinea is bronsgroen en versierd met
rosekleurigc, druppelvormige vlekken op de vleugels.
De Tortelduiven zijn talrijk vertegenwoordigd in
verschillende geslachten en soorten over den geheelen Indischen Archipel en kenmerken zich door sier
lijke vormen en een zeer kleinen kop. Alle nestelen
op hoornen en voeden zich bijna geheel met granen
en zaden. Onder de tortelduiven spelen de zooge
naamde vcchtduivcn een groote rol, dc gevlekte of
Parellortel (Turlur tiyrinus) en de gestreepte tortel,
perkoetoet Jav., (Geopelia striata en G. mangei). Op
Java heet eerstgenoemde soort Tikoekoer, in Mid
den-Sumatra Balam, en Geopelia striata Ketirau,
Katiran en Katitiran. Op de Kei-cilanden heet G.
mangel Siklohat. Door de Maleiers worden deze dui
ven voortdurend gevangen; bijna in elke woning
hangen een of meer kooien. Deze van nature makko
en zachte duifjes zijn zeer geschikt tot dressuur;
de Maleiers zijn dikwijls uren achtereen bezig ze tot
den strijd af te richten en allerlei kunstjes te leeren;
een door hen geliefkoosde bezigheid is met de duif in
de kooi hier of daar op den weg to gaan zitten en te
wachten totdat de doffer, die uit gevlogen is, ten ge
volge van het roepen van het wijfje, weder in de kooi
teruggekeerd is. Dc kooien voor de perkoetoets zijn
vervaardigd van hout, bamboe, klapperbladnerven
en van rotan, en gedekt met een er bovenop genaaide
lap katoen; altijd zonder deurtje, maar in plaats
daarvan vier beweegbare middels! ijltjes die op en
neer geschoven kunnen worden. Aan dc uitwerpselen
dezer duiven is bij de Maleiers het bijgeloof verbon
den, dat deze in goud kunnen veranderen, zoodat
onder aan de kooien een stuk katoen is opgehangen,
waarin ze met zorg verzameld worden, De Javanen
herkennen de goede perkoetoets aan bijzondere kenteekonen, en een vogel, welke deze bezit en de vereischtc tonen voort brengt, heeft grootc waarde,
soms wel / 1000, daar hij zijn bezitter allerlei zege
ningen aan brengt; ja er zijn er die gclooven, dat dit
diertje, 100 jaar oud geworden, dagelijks een gouden
ei legt. De gestreepte tortels, die vooral in dichte bossehen zeer algemeen zijn, worden op Sumatra door
de Balaks in strikken of met lijmstokken gevangen,
doch vooraf een reeds mak geworden vogel als lokduif in een kooi opgehangen, en boomvruchten hier
en daar neergclcgd. Met duizend tallon worden beido
soorten gevangen, vooral do Tikoekocrs, naar do
kustplaatsen ten verkoop gebracht en van daar naar
Europa verzonden, of door do inboorlingen gegeten
en door hen en de Europeanen in den geheelen In-
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DUIF— DUITSCHERS IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL.

dischcn Archipel in kooien gehouden. De Tikoekoers
komen zoowel op Java, Sumatra en Borneo voor, als
op Banka, Soembawa, Timor, Flores, Celebes, Halxnahera en Amboina. Op Ternate zouden ze niet
oorspronkelijk gewoond hebben, doch in het wild in
gevoerd zijn. Op Java vindt men haar overal in bos
schee, velden, wegen, in de onmiddellijke nabijheid
der woningen; zij nestelen op lage horizontaal lig
gende boomtakken, soms op kokospalmen. Hoewel
deze soort op de verschillende eilanden, door haar
bewoond, allerlei afwijkingen in kleur vertoont, is
de hals altijd voorzien van een zwarten band met
een aantal witte of lichtkleurige vlekjes. De perkoetoets komen zeer algemeen voor op Java, zelfs in
dorpen en steden; zij zijn ook waargenomen op Bor
neo, Banka en Lombok; deze soort is niet groot er
dan een lijster, de vederen zijn grijs in verschillende
schakeeringen en sierlijk geschulpt , de buik is wit en
om den hals loopen fijne zwarte kringen; zij leeft bij
voorkeur op den grond om de zaden te zoeken, welke
haar hoofdvoedsel uitmaken. De tweehandige tortel
duif (Tiirtur bitorquatus) bewoont Java, Timor, Flores en Soembawa en onderscheidt zich door een*'
zwarten en vitten hand op den nek; zij is grijsachtig
wijnrood. Ook deze soort wordt op Java in lammen
staat gehouden. Algemeen wordt ze gevonden op de
bouwlanden en nabij de woningen, voedt zich ga arnc
met rijst en granen en wordt dan ook in de rijstvel
den in groote hoeveelheden aangetrefion.
De Kaneelduivcn (Macropygia) zijn tortelduiven
met lange, broedc staarten. Een roodbruine soort,
waarvan rug, vleugels en staart met dicht op elkaar
liggende golf vormige dwarse streepjes van een don
kerder kleur zijn voorzien (Macropygia leptogrammica) bewoont de hooge boschrijke bergen op Java,
voedt zich met zaden en vooral met onrijpe peper
korrels; in de pepertuinen gedragen zich deze duiven
dan ook als echte dieven. Het vleesch dezer vogels,
dat gaarne gegeten wordt, heeft ten gevolge van het
vele gebruik dezer peperkorrels een aangenamen
smaak. Deze soort leeft niet in troepen, doch steeds
een mannetje en wijfje bijeen. Op Java vindt men
nog een kleinere roestkleurige soort (Macropygia ruficeps) met donkere kastanjebruine vleugels en
staart; eene soort geheel met zwarte breede strepen
voorzien, bewoont de eilanden Timor, Wetter en
Letti (Macropygia magna); andere hebben nekvedcren met een mctaalglanzigen weerschijn, zooals
Moer. einiliana van Java, die, volwassen zijnde^ge
heel schitterend roodbruin zijn, terwijl de jongen op
de bovendeden met zwarte banden voorzien zijn.
Aan de Kaneelduivcn zijn eenige soorten verwant,
wier staart evenzeer lang en breed, doch wier lichaam
wit en bruinrood gekleurd is, terwijl daarentegen de
jonge vogels geheel bruin zijn. Bij Reinwardtoena
Reinwardlii van Halmahera, Ceram, Boeroe, de Pa
poea-eilanden, Nieuw-Guinea en de Geelvinkbaai, is
de hoofdkleur blauwachtig wit, de rug en staart zijn
bruinrood, de vleugels zwartachtig; bij twee andere
soorten, Turacoena■ manadtnsis van Celebes en Soda
en T. modesta van Timor en Wetter is de hoofdkleur
leikleurig met groenen metaalglans en witten kop.
De Grondduiven zijn vrij groote vogels, gedrongen
van vorm, voorzien van een langen krachtige» bek
en een vleugdspiegd met metaalglanzigen weer
schijn : Hcnicophaps albifrons met een zuiver wit
voorhoofd van Nieuw-Guinea en de Papoea-eilan
den; Phlegoenas rufujvla, van boven purper-bruinrood en van onderen wit en geel gekleurd, evenzeer
van Nieuw-Guinea; PhlegoenasIrisligmata,cenezeldy.wca soort van Celebes, van boven olijfbruin met een

slroogeel voorhoofd en groote borstvlek; voorts een
afwijkende soort, die alleen op liet eiland Wetter ton
noordoosten van Timor leeft {Phlegoenas hoedtii) en
evenals bij vele soorten van Ptilinopus, do eerste
slagpen aan beide vleugels versmald heeft, terwijl
het mannetje van onderen witachtig, van boven
roodbruin met metaalglans op de vleugels, het wijfje
daarentegen roestkleurig en roodbruin gekleurd is.
Aan deze vormen sluiten aan de bronsgroene glans
duiven (Chalcophaps); de zoogenaamde Javaansche
bronsgroene duif (Chalcophaps indica), algemeen in
bijna den geheelen Archipel, wordt op Java in groote
hoeveelheid gevangen en naar Europa levend ver
zonden; zij heeft het lichaam van onderen purpergrauw, van boven bronsgroen met een wit voor
hoofd, een blauwgrijzen hals en twee witte dwarsbanden op den rug en een witte schoudervlek; eene
andere soort (Chalcophaps stephani) is slechts op
Celebes, Nieuw-Guinea en de Papoea-eilanden waar
genomen. Chalcophaps indica wordt in de Padangsche bovenlanden P^onei tanah en op de Kei-eilanden Menfat genoemcE
DUIFJES-ORCHIDEE. Zie DEXDROBIUM
CRUMENATUM.
DUITEN. Zie MUNTWEZEN.
DUITSCHERS IN DEN MALEISCHEN ARCHI
PEL (DE). In den loop der zeventiger jaren der 19e
eeuw gingen voor het eerst in Duitschland stemmen
op, in hoofdzaak van kooplieden, handeldrijvend op
de ten Noorden van Nieuw-Guinea gelegen eilanden
groepen, die de regeering van het Rijk tot vestiging,
de Duitsehe landgenootcn tot kolonisatie op het door
Nederland beschikbaar gelaten gedeelte van NieuwGuinea aanspoorden. Langzamerhand werd erdaa
na in Duitschland meer en meer op aangedrongen
om tot steun van den handel volksplantingen in an
dere werelddeelcn, ook op Nieuw Guinea, te stichten.
In 1883 werd door een consortium van geldmannen,
aan wier hoofd zich had gesteld de Berlijnsche ban
kier A. von Hansemann en dat later den naarn zou
aannemen van Nieuw Guinea-Compagnie, een breed
Duitsch kolonisatie plan voor de eilanden der Stille
Zuidzee op touw gezet en de zoöloog-ontdekkingsreiziger 0. Finsch aangezocht, om dat plan c venvo
zenlijken. Begin 1884 reisde Finsch naar Nieuw
Guinea’s Noord-Oostkust, sloot daar contracten over
den afstand van gronden met de inboorlingen en
heescli er de Duitsehe vlag. En toen daarop (Juli
1884) de Engelsche Regeering verklaarde de Zuid
kust in bezit te willen nemen en in Sopt. d. a. v. na
der aan Duitschland mededeelde dat de inwoners
van het Oostelijkst gedeelte dringend om hare be
scherming hadden gevraagd, zoodat bedoelde Zuid
kust zich zou uitstrekken tot den 14óen graad aan de
Noordkust, waard ooi' alleen de Noordkust tussehen
den 141en en M5en graad voor Duitschland zou vrijblijvcn, toen nam Duitschland in Oct. en Nov. 1881
door daartoe afgezonden oorlogsschepen metterdaad
bezit van de Noord-Oostkust, ten gevolge waarvan
de Engelschen zich verplicht zagen hun voorgeno
men protectoraat te beperken tol de Zuidkust van
de Nederlandsche grens tot aan de Oostkaap. Tntusseken gingen daarna Engeland en Duitschland
over tot onderhandelingon en in Maart 188b kwamen zij over de begrenzing van beider gebied tot een
vergelijk. De grens zou zijn een gebroken lijn aan van
gende op 5° en eindigende op 8° Z.B., nabij de Hcrkules-baai, terwijl laatstgenoemde breedtegraad ook
do scheiding zou aan wijzen van de Oostwaarts gele
gen eilanden. Daarop werd den 17en Mei 1885 door
de Duitsehe regeering aan de Neu Guinea-Compag-
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nie, waarin zich intusschcn ook nog een paar Duitmen hoop had op rubber. In ’t geheel waren niet
sclic handelslichamen, die handel dreven op Noordmeer dan 10.000 bouws beplant. De gcheele uitvoer
N. Guinca, hadden opgelost, een Schutz brief (octrooi
bedroeg in 1908 niet meer dan 300.000, de invoer
of charter) verleend. Het onder Duitsche bescher ruim 800.000 mark. Deze cijfers wijzen er op, dat de
ming gestelde territoir werd Kaiscr-Wilhelmsland kolonie in oeconomischcn zin nog slechts zeer weinig
genoemd en werd verklaard zich uit te strekken aan
beteekenis had.
de N.O. kust van het oiland van den 141en graad
Literatuur: C. Hager, Kaiscr-Wilhelmsland und
O.L. tot aan het punt in de nabijheid van Mitra der Bismark Archipel 1886; H. Zöller, Deutsch N.
Guinca 1881; E. Tappcnbcck, Deutsch N. Guinea
Ilock, waar de 8e graad Z.B. de kust snijdt. Do Ncu
1901; Prof. dr. Kurt Hasscrt, Deutschlands Kolo
Guinea Cie strekte voorts haar beheer ook uit over
de Noordwaarts van N. Guinca gelegen eilanden, niën 1900; Dr. E. B. Kielstra, Nieuw Guinea in tijds.
Eeuw” 1914.'L'/
waaronder als voornaamste groep de Bismarck- •• „Onze
’
DUIVELSKLAUW. (Pleroceras chiragm). Zie
archipel. De bestuurstaak bleek intusschcn aldra tp-'
zwaar voor particuliere krachten en ook overigens
GASTROPODEN.
kwam men spoedig tot de ervaring dat de vereeniDUIVELSROG. Zie ROG.
DUIVENEILAND (POELOE TABOEAN of GIging van den souverein en den koopman geen aanbe
LIBOAN). Eiland gelegen voor den N. ingang van
veling verdiende: beider belangen en verplichtingen
zijn te dikwijls met elkander in strijd. Eerst trachtte straat Bflli»_met een lichttoren.
DUIZEND-EILANDEN. Eilandengroep in de Java
men aan de gebleken bezwaren tegemoet te komen
door op kosten der maatschappij de Rijks-regeering zee, ten N.N.W. van do baai van Batavia. Ze zijn —
voor bet bestuur te doen zorgen, maar de proef vol ongerekend de zuidwaarts gelegen Hoorn- en Agdeed niet en na herhaalde andere pogingen om tot nieten-eilanden (zie aldaar) — ongeveer honderd in
getal, alle laag, gelegen op een van N. naar Z. 40
een bevredigende regeling te geraken, kwam men
eindelijk, na verkregen medewerking van den Rijks K.M. lang koraalrif; sommige zijn zelf niet meer dan
koraalrotsen en zandbanken. Twee ervan, Panggang
dag, tot de schikking, die 1 April 1899 in werking
en Klapa, hebben een vaste bevolking, van resp. 2S0
trad, waarbij de maatschappij alle souvereiniteitsen 600 zielen, terwijl een aantal andere tijdelijk wor
rechten aan den Staat afstond en terugkeerde tot de
positie van gewoon handelslichaam.’ De Maatschap den bezocht voor de vischvangst en den klapperpluk. De bevolking is zeer gemengd; zij bestaat uit
pij ontving 50.000 H.A. plantage gebied en geduren
Boegineezen en Mandareezen van Zuid-Celebes, lie
de tien jaren een jaarlijksche bijdrage van 400.000
den van de naburige kusten van Borneo, Sumatra en
mark, die uitsluitend zou zijn te bestemmen aan
Java en verder van Soembawa. Op Klapa ziet men
landlxmw-onderncmingen in de kolonie. Het be
vooral het Bocgineeschc, op Panggang het Maleische
stuur werd overgenomen door het Duitsche Rijk.
huizentype. Do voornaamste uitvoerproducten zijn
Omdat de Bismarck- archipel wegens betere ligging,
kokos-noten, copra, gedroogde en versche visch,
talrijker kolonisten, gunstiger klimaat en andere
agar-agar, paarlemoer en tripang. Tot 1905 werden
gewichtige gronden een spoediger ontwikkeling be
alle voortbrengselen van land en zee door het Gou
loofde, werd de best uurszetcl,tot dusver in Fricdrichvernement verpacht. In dat jaar is dc pacht opge
Wilhelmshaven gevestigd, overgebracht naar Herheven en de vergunning tot verblijf voor Chineezen
bertsliöhe, op liet schiereiland Gazelle van het
ingetrokken. De welvaart der bevolking is sedert zeer
eiland N'euw-Pommorcn. In Kaiscr Wilhelmsland
toegenomen. De lieden van Poeloe Klapa, meest af
werden echter twee „regeerings-stations” gevestigd.
stammelingen van Boegineezen en Mandareezen, zijn
In 1909 werd de centrale bestuurszetel van
bekend als stoute zeevaarders. Enkelen hunner zijn
Herbcrtshöhe overgebracht naar het nabijgelegen
in T bezit van grootc handclsprauwen, waarmede
Rabaul aan de grootc en veilige Simpsons- haven.
zij klappers gaan verkoopen op Telok Betong, om
Hoe was nu de toestand van Duitsch N. G. bij het
begin van den grooten Europccschen oorlog ? Waar de
peper in te koopen voor Batavia. — Vgl. Tijdschr.
Binn. Bestuur, Dl. 30 (,1906) blz. 414 vlg.; Dl. 36
Duilschors zich niet plaatselijk konden laten gelden,
hoer. elite nog volslagen anarchie en was vijandschap
(1910), blz. 343 vlg.
r .
DUIZEND-GEBERGTE of GOENOEXG SEWOE.
tu- -« hen de verschillende stammen, als do gelegen
Het uitgesl rekstë kalkgebergtc van Java, gelegen in
heid gunstig was ook legen de Europeanen, aan de
het Zuiden van het regontschap Goonoeng Kidoel,
orde van den dag. Ondanks allo exploratie was van
der rcs. Djokjakarta en vormende het zuidelijke en
liet binnenland nog weinig bekend. Van een noezuid-oosTólijke" gedeelte van hot Zuidcr-gcbergte of
menswaarden handel met de bevolking was geen
Goonoeng Kidoel, waaraan die afdeeling haar naam
sprake. Die bevolking was zeer dun gezaaid en had,
ontleend hcoft. Hot is een zeer merkwaardig complex
oj> bizonder lagen trap van beschaving staando,
van ontelbare halfkcgelvormigo, witachtigo topjes,
haast geen behoeften. Hot land had alleen toekomst
waarlusschen men kilometers ver doorgaat en die
voor land hou w-ondern entingen (van mijnbouw was
tot dusver geen sprake), mits de werkkrachten in ! hot vergezicht van uit dc voetpaden geheel belemme
voldoende hoeveelheid en tegen niet te hoogon prijs
ren. Rivieren vindt men hier niot, daar het regenwa
konden worden verkregen. Do Nou Guinea Comp.
ter spoedig in den porouzen kalkgrond verdwijnt. —
Vgl. Danes in Tijdschr. Aardr. Gen. 1910, bl. 247.
werkte krachtig in die richting, maar blijkbaar mot
groote verliezen, ook doordion het minder gunstige
DUIZENDPOOTEN of MYRIAPODEN. Onge
klimaat vele slachtoffers maakte, onder Europeanen
vleugelde gelede dioron, dio in vorschiilendo vormen
in don Indischon archipel voorkomen on in volwas
zoowel als onder Oosterlingen. Zij beproefdo op groosen staat steeds voorzien zijn van een meer of minder
le schaal de tabakscultuur: de tabak was van zeer
groot aantal, soms vijftig, paren poot en, terwijl de
goede hoedanigheid en behaalde goede prijzen, maar
de kosten waren hoogcr, —er werden millioenen aan
jongo dioren (althans bij de onderafdcoling dor milverloren. Dergelijke ondervinding deed zij op met
Iioenpooten (Chilognatha) slechts drio paren bezit
andere aanplantingen, zooals die van katoen en kof
ten. Hot borststuk bestaat uit een gelijkmatige rij
fie. Eigenlijk was er ten slotte maar één teelt, die
van ringen, welke evonwol bij do jonge dieren in veel
winst beloofde, nl. die van klapperboomen; terwijl
minder aantal aanwezig zijn. Naarmate do dioren
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DUIZENDPOOTEN—DURVEN (Mr. DIEDERIK).

ouder worden, vermeerdert het getal pooten en rin
gen. Bij voorkeur komen zij des nachts te voorschijn;
over dag vindt men ze onder mos, steenen, boom
schors of allerlei planten. De meeste soorten bewegen
zich zeer snel en loopen voor- en achterwaarts. Op
Java zijn de duizendpooten algemeen bekend onder
don naam van Klabang en vele soorten zijn zeer ge
wonvreesd, wegens het vergiftige vocht dat ze in de.....
don brengen; het tweede paar pooten heeft ccn holle
of doorboorde nagel, waarin een giftklier uitkomt;
al knijpende storten ze dan dat vocht in de gemaak
te wonden, welke pijnlijk zijn en dikwijls gevaarlijk
worden, vooral in tropische gewesten. Bij het vangen
van voedsel, bestaande uit insecten en andere kleine
dieren, en uit zelfverdediging tegen mcnschen of
diereu, gebruiken zij deze knijpers als geduchte wa
pens. De gewone soort van Java heet Scolopendra javcinica; eene zeer groote soort Scolopendra de Ilaanii.
Zeer verschillende,groote giftige soorten worden met
den naam van Scolopendra morsilans aangeduid. De
zoogenaamde millioenpooten (Chilognatha of Julidac) hebben de eigenschap zich met den kop naar
binnen, zoowel als ze in rust zijn of als er gevaar
dreigt, geheel en al op te rollen, en in eiken ring ccn
blaasje te bezitten, waarin een kleverig en scherp
zuur-stinkend vocht afgescheiden wordt, dat op do
huid een alleronaangenaamste uitwerking heeft. Bij
voorkeur voeden ze zich met plantenstoffen, of aller
lei diertjes zooals wormen, kleine weekdieren enz.
Ook groote soorten leven op Java, zooals Julus s.
Spiroslreplus jamnicus. Op Nieuw-Guinea komt een
soort voor, die een aanzienlijke lengte bereikt, het
lichaam voorzien heeft van verscheidene rijen van
stekels, alle in de lengte geplaatst, en genaamd is
Julus s. Spiróbolus spinosus. Andere soorten, do
eigenlijke oprollers, hebben een eirond lichaam, dat
van boven gewelfd en van onderen plat en uit ringen
samengesteld is; deze kunnen zich geheel en al op
rollen evenals pissebedden en worden dan ook dik
wijls met elkaar verward; ze zien er dan als kleine
kogeltjes uit en worden in dien toestand dikwijls
onder steenen gevonden. Eene Javaansche soort
(Glomeris s. Sphaeropaeus insignis) draagt een eiron
de verhevenheid van ^ 50 oogen ter weerszijden
van den kop.
DUIZEND-TEMPELS of TJANDI SEWOE. Zie
SEWOE (TJANDI).
DULAURIER (JEAN PAUL LOUIS FRANpOIS
EDOUARD), Fransch oriëntalist, en grondvester, sa
men met De Hollander en Van der Tuuk, der weten
schappelijke studie van het Malcisch op moderne
basis, geb. 27 Januari 1807 te Toulouse, die zich
aanvankelijk op het Koptisch en oud-Egyptisch
toelegde, maar zich later vooral naam verwierf door
de studie van het Maleisch. Tot de beoefening dier
taal en van het Javaansch werd hij opgewekt door
een tweetal reizen naar Londen, op last zijner regeering ondernomen (1838 en 1840), waarbij hij kennis
maakte met de belangrijke verzamelingen Jav. en
Mal. handschriften, door Marsden, Mackcnzie, Leyden cd vooral door Rallies weleer bijeengebracht.
In 1841 werd hem vergunning gegeven, een leer
gang in het Mal. en Jav. te openen aan de Ecole
des langues orientales vivantes te Parijs; bij ordon
nantie van 2 Sept. 1844 werd die leerstoel voor goed
aan die school verbonden. In Februari 1862 verwis
selde hij het onderwijs in het Jav. en Mal. met dat
in het Armenisch. Voor de beide eerstgenoemde
talen werd hij opgevolgd door den abt FAV11E (zie
dezen naam), waarna hij in 18(54 lid werd der
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Dulau- '

rier overleed te Meudon (bij Parijs) 21 Dcc. ] 881.
Van do hand van Dulauricr zagen, met betrekking
tot do beide genoemde talen het licht: Mémoirc, let
tres et rapports rel. au colli's de langues malaye et
javanaise, Paris 1843. — Institutions maritimes de
1’archipel d’Asio, texte et trad. (in Pardessus, Collect. des lois maritimes, VI (1845), p. 361—480), en
afzonderlijk Paris 1845. — Lettres et picces diplomatiqucs écrites en malay, Icr fase., Par. 1845. —
Collection des principales chroniques malayes, 1—
II (onvoltooid), Paris 1849—’56.
Voorts in tijdschriften: Chronique du royaumc
d’Atcheb. Journ. As. 1839, II. — Cataloguc des manuscr. mal. appart. ala Société Asiat. de Londres,
ibid. 1840, II. — • Liste des pays qui relevaient do
Pempirede Madjapaliit, ibid. 1846,1. — Descriplion
de 1’arch. d’Asie par Ibn Batouta, trad. de 1’arabe,
ibid. 1S47, I. — Recherches sur la législation ma
laye, in Nouvelles annales des voyages, 1849, I. II.
IV. — Voyage d’Abd Allah ben Abd el kader de
Singapore a Kalantan. traduit du malay, ibid.,
1849, I. — Musiquc javanaise. Notice sur un ga
melan etc., Revue de 1’Oricnt, XVII, 1859. — Histoire de la princesse Djeuhar Manikam. trad. du
Malay, ib. XVIII, 1860.
Zie zijn biografie door E. Beauvois in de serie
Nouvelle Biographie Générale, XV (1858); en zijn
nécrologie in Revue d’Ethnographie I, 1882.
DURIO ZIBETHINUS Linn., fam. Bombacaceae. "
Doeren (JAV., mal.), Doerian (mal.). Hooge boom,
over een belangrijk deel van den Maleischen Arebipel
verspreid, in het wild, en gekweekt om de groole gestekeldc vruchten, waarvan de wand oneetbaari-,
maar het vleesch, dat om de zaden ligt, voor inlan
ders en voor vele Europeanen een groote lekkernij is.
Dit vTucktvlecsch, eigenlijk de zaadrok, is zacht
en roomkleurig en verspreidt een zeer sterke karak
teristieke lucht, die eenigszins aan die van knoflook
doet denken. De smaak wordt vergeleken met die
van. een boterachtige vlade, sterk met amandelen
gekruid, en met verschillende bijsmaken. Terwijl
sommige Europeanen het vruchtvlccsch oncot.haai
en zelfs walgelijk vinden, zegt Wallaco in zijn ba
kende reisbeschrijving, „dat het eten van Doerian
een nieuwe sensatie is, op zich zelf al een reis naar de
Oost waard.” Er komen verschillende variëteiten
van de eetbare Doerian voor, b.v. Doeren seketan met
wit vruchtvlccsch en kleine pitten, en Doerian siteroeboek met geel vruchtvlccsch en groote pitten.
Vooral in de Balaklanden komen veel variëteiten
voor, omdat de boom er algemeen gekweekt wordt,
niet alleen als lekkernij, maar als volksvocdsel. Ook
de zaden worden gebruikt;'ze worden gekookt,van
dezaadhuid ontdaan, gedroogd, gebakken en zoo bij
de rijst gegeten. Hot hout wordt, als het beschikbaar
komt, vooral in West-Java voor goedkoope meube
len gebruikt.
Ook andere soorten van Durio komen in Nederlandsch Indië voor, vooral op Borneo en Sumatra.
Ze worden daar in den regel ook Doeren genoemd,
mot een bijvoegsel achter dien naam. Sommige er
van leveren goed hout,
DURVEN (MR. DIEDERIK). Gedoopt te Delft 13
Sept. 1670, zoon van Mr. P. Durven en Y. van don
Mierop. Hij studeerde.te Leiden on promoveerde 19
Juli 1702, werd 1704 advokaat bij do Kamer Delft
der O.-I. Comp., in 1705 benoemd tot lid in den Raad
van Justitie te Batavia, waai' hij 1706 aankwam. In
1720 tot Raad extraordinair van N.-Indië benoemd,
werd hij in die kwaliteit in 1722 en 1723 met soldaten
en bergwerkers naarde goud- en zilvermijnen in het
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Parang-gebergte (res. Krawang) gedirigeerd om al
daar het werk „onder zijne oogen on directie te doen
geschieden” (zie Fokkcns, Goud- en Zilvermijnen op
Java). In laatstgenoemd jaar word hij pres. van het
Coll. van heemraden, en in 1724 president van den
Raad van Justitie. Reeds in Sopt. van hetzelfde jaar
door HH. XVII uit die betrekking ontslagen, werd
hij tot Raad-ordinair van Ned.-Indië benoemd en 1
Juni 1729 verkozen tot provisioneel Gouv.-Gencraal
en trad als zoodanig 1 Juni 1729 op. Zijn bestuur
duurde slechts korten tijd; de HH. XVII, ontevre
den over den gang van zaken in Indië, ontsloegen
hem 9 Oct. 1731, stelden hem buiten dienst en gage
en riepen hem met nog drie leden der Hooge Regecring 'terug Diensvolgcns trad Durven 2S Mei 1732
als landvoogd af en keerde naar het vaderland terug,
waar hij 2G Febr. 1740 overleed.
DUYMAER VAN TWIST (MR. ALBERTUS JACOBUS). Geb. 20 Februari 1809 te Deventer, uit het
huwelijk van Mr. A. J. Duymacr van Twisten J. v.
Loghem. Na eerst te Deventer, daarna te Leiden in
de rechten gestudeerd te hebben, promoveerde hij
20 Oct. 1832 en zette zich als advocaat te Deventer
neder, waar hij 19 Maart 1835 tot procureur bij de
rechtbank benoemd werd. Den Oen Juli 1843 tot lid
der Tweede Kamer gekozen, nam hij die betrekking
onafgebroken waar, tot hij 21 Jan. 1851 tot Gouverneur-Gcneraal van Ned.-Indië werd aangesteld, na
dat hij kort te voren (12 Oct. 1850) tot voorzitter der
Kamer benoemd was. Zijn bestuur was in veel op
zichten weldadig voor Indië; vooral door de ophef
fing der zoogen. passerpacht werden de lasten der
inlandsche bevolking op Java in hooge mate ver
licht, terwijl ook tijdens zijn bestuur door de open
stelling van havens in de Molukken een einde werd
gemaakt aan het stelsel van afsluiting, sedert het be
stuur der Compagnie op die eilanden toegepast. On
lusten op Ceram, Banka, Palombang en de Lampongs werden tijdens zijn bestuur bedwongen, en met
de Chineezen op Borneo’s westkust een strijd aange
vangen, die eerst onder zijn opvolger geheel beëin
digd werd Verschillende belangrijke maatregelen
werden door hem genomen of voorbereid, van welke
wij slechts vermelden de hervorming in de opiumpachl, in 1854 aangebracht. Herhaalde malen over
tuigde hij zich door reizen van den toestand op Java
en sommige Buitenbezittingen; vooral was in dit opzielit van belang de reis door hem in de Molukken en
de Minahasa gedaan (1855). De vertraagde vaststel
ling van het lang verwachte Regeerings-reglcment,
dat eerst op 1 Mei 1855 in werking trad, en de weini
ge overeenstemming, welke tusschen hem en don
Min. v. Koloniën Paliud bestond, beletten dat Indië
alle vruchten trok, die van hot bestuur von den be
kwamen man konden worden verwacht. De toestand
zijner gezondheid dwong hem zijn ontslag te vragen,
dat hem 21 Nov. 1855 word verleend, waarop hij 22
Mei d. a. v. het bestuur nedcrlegcle en naar het moe
derland vortrok. Daar word hij in Amsterdam tot
lid dor Tweede Kamer gekozen (1858); slechts tot
1802 nam hij daarin zitting, daar hij toen voor eeno
herkiezing bedankte. Doch reeds in 1865 werd hij
door de Staten van Zuid-Holland tot lid dor Eerste
Kamer gekozen, waar hij, evenals te voren in den
anderen tak der volksvertegenwoordiging, een hoogst
invloedrijke stelling innam, tot hij Oct. 1881 zijn
ontslag indiendo, daar het klimmen der jaren hem
belette die taak verder zóo waartenomen, als hij
meende dat zijn plicht was. De laatste jaren van
zijn leven bracht hij in stille werkzaamheid op zijne
buitengoed Nieuw-Randc bij Deventer door; daar
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overleed op 1 Dcc. 1887 de man, die om zijne grootc
bekwaamheden, niet minder dan wegens zijn edel
gemoed, door alle partijen ten hoogste werd gewaar
deerd. Aan v..Io inrichtingen in het belang van Indië ‘
en Nederland, gaf hij krachtigen steun; zijne advie
zen in de Staten-Generaal kunnen vaak als modellen
van logischcn en kalm en betoogtrant dienen. Van
verschillende, door hem geschreven artikelen moeten
hier, als voor Indië van belang worden vermeld: Art.
56 v. h. Regl. op hot beleid der Reg. in N.-I. in Bijdr. t. d. kennis van staats- prov.- en gemeentebe
stuur IX, bl. 1 en Aant. op de artt. 53, 73 en 89 der
Grondwet in hetzelfde Tijdschr. XV, bl. 266.
Zie over hem Mr. P. A. Van der Lith, Levensschets
van A. J. Duymacr van Twist in de Levensber. der
Mij. der Ned. Letterk. 1891, bl. 1.
DWAAL-BAAI. Zie KALISOESOEH-BAAI.
DWANGARBEID. DWANGARBEIDERS. Zie
STRAFSTELSEL.
DWARS IN DEN WEG of POELOE SANGIANG
(GEESTENEILAND). Eiland, administratief behoorende tot de res. Bantam, en gelegen midden in
het nauwste gedeelte van Straat Soenda; de grootste
lengte is een uur gaans. Het bestaat uit de N.O. helft
van een ingestorten kraterwal, tot 140 M. hoog,
waarvan de steile binnenwanden uit zee oprijzen.
Buiten dien wal ligt oostwaarts een vlakte. Het ei
land is geheel begroeid en onbewoond. Grootto
7.34 K.M2.
DWERGEEKHOORNTJES, op Bomeo pitik (Dajaksch) en kekek, (Mal., Bandjermasin) genoemd, vor
men een onderfamilie van de Eekhoorns (zie al
daar) en onderscheiden zich niet alleen in den regel
door geringere grootte, maar ook door bijzonderhe
den van schedel en gebit van andere eekhoorntjes.
Zij bewonen, op één soort van West-Afrika en één van
Guyana na, uitsluitend het Maleische gebied: MaIaka, Sumatra, Java, Bornco en de Philippijnen. De
Aziatische soorten vormen het geslacht Nannosciurus. N. exilis Müll. komt voor op Sumatra en Borneo, do zwartoorige N. melanotus Müll. et Schleg. ook
op Java en’enkele kleinere eilanden. Het lichaam
dezer diert jes bereikt nog niet de lengte van 1 dm.
DWERGHERT (Tragulus), peiandoek en napoc
(Mal.), kantjil (Mal., Jav.),peutjang(Soend'.),blocach
(Bataksch), een tot hot Indischo gebied beperkt ge
slacht, met een Afrikaansch geslacht de eenige ver
tegenwoordigers van do familie Tragulidae der Her
kauwers (zie aldaar). Hot zijn kleine, slanke diert
jes, die zich van de meeste andere Herkauwers on
derscheiden door het ontbreken van hoornen; ver
der door do groote, buiten den liprand uitstekende
hoektandon van hot mannetje en daardoor dat do
maag, ton gevolge van do zwakko ontwikkeling der
boekmaag, schijnbaar uit slechts drie afdeelingen
bestaat. Zo leven in heuvel- en borgstreken, eenzaam
of in paren, niet, zooals andere Herkauwende dieren,
in kudden. In de Indonesische fabelleer speelt hot
Dwerghert de rol van Rein t je do Vos in de Europeeschc. Zie Dr. J. Brandos in T. B. G. XXVII.
In don laatsten tijd zijn van het geslacht Tragulus
een zeer groot aantal soorten onderscheiden, waar
van echter do mcesto hoogstens als lokale rassen van
enkele weinige soorten te beschouwen zijn. Duidelijk
te onderscheiden zijn do volgende soorten T. kanchil
Raffl. (javanicus Grn.), van Sumatra, Riouw, Borneo en Java en ook op hot vasteland van Azië
voorkomend, heeft een lengte van ^ 50 era. en is
rood- tot donkerbruin, mot drie nutte banden op
don hals. T. javanicus Osbeek {nnpu Cuv.), die het
zelfde verspreidingsgebied heeft en ook op de Philip-
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DWERGHERT—ECK (RUTGER VAN)

pijnen voorkomt, is iets grooter dan de vorige (70 cm.
lang) en heeft vijf witte strepen op den hals; de kleur
is verder geel- of roodachtig bruin. T. stanleyanus
Gray, van Malaka en Java, heeft eveneens vijf witte
halsstrepen, maar is lichter gekleurd dan de vorige.
DWERGSTAMMEN of PYGMEEËN. Zijn door ver
schillende onderzoekers aangetrofïen in het Nederlandsch gebied van Nieuw-Guinea.
De Engclsche Mimika-expeditie van 1910, onder
W. Goodfellow, ontdekte in het Tapiro-gcbergte,
waar de Mimika-rivier haar oorsprong heeft, een
dwergstam, wonende in de Kampong Wamberimi op
1S00 voet (± 550 M.) hoogte. De gemiddelde lengte
van 40 volwassen mannen bleek bij meting te zijn
144.9 c.M., do kleinste man was slechts lang 132.6
c.M. De gemiddelde lengte is dus ver beneden de
maat, welke gewoonlijk als grens voor Pygmeeën
wordt aangenomen, n.1. 150 c.M. Vrouwen van deze
Tapiro-Papoea's konden niet worden gemeten, om
dat ze voor de onderzoekers werden schuilgehouden.
Overigens onderscheidden deze Tapiro’s zich van do
overige Papoea-bevolking door een lichtere huid
kleur, door meer begripsvermogen en door vriende
lijker optreden.
In 1911, tijdens de militaire exploratie van ZuidNieuw Guinea, ontmoette de daarbij ingcdeelde dr.
A. C. de Koek, een dwergstam, die eene kampong be
woonde, gelogen op + 1400 M. hoogte, op de westerhclling van den Goliath-berg, een der toppen van het
Centrale bergland, waarbij de Eilanden-rivier haar
oorsprong heeft. De gemiddelde lengte der door hem
gemeten volwassen mannen bleek te zijn 148.9, bij
eene schouderbreedte van 32.7 c.M. Ook door hem
konden geene vrouwen gemeten worden, omdat die
bij zijne herhaalde bezoeken aan hun kampong,
steeds verborgen werden gehouden. De mannen
roemt hij als zeer hulovaardig en vriendschappe
lijk.
Het verdient vermelding, dat ook in het niet aan
Nederland behoorende deel van Nicuw-Guinea
dwergstammen voorkomen. Zoo trof R. W. Williamson in 1910 aan den bovenloop van de Angabungarivier, in het Mekeo-district, eene bergbevolking, de
Mafocloe, waarvan de mannen eene lengte hadden
van 147 tot 163 c.M. Nadat vroeger reeds door rei
zigers melding was gemaakt van het voorkomen van
talrijke dwergen onder de bergbevolking in het N.O.
van het eiland, was dr. R. Neuhauss in datzelfde
jaar in de gelegenheid om in het bergterrein nabij
Finschhafeu, aan de N.O. kust van Nieuw-Guinea
benoorden de Hüon-golf, eene bevolking waar te nc-
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men, die in gestalt e en menig kcnteeken de Pygmeeën
nadert. Van 273 gemeten mannen was de gemiddelde
lengte 153.9 c.M., twee waren korter dan 140 en 73
onder de 150 c.M. De gemiddelde lengte van 314 ge
meten vrouwen was 144.4 c.M. en 60 bleken onder de
140 lang te zijn. Hij vermoedt dat deze dwergen een
overblijfsel zijn van eene, vroeger zeer uitgebreide
pygmeeën-bevolking, wellicht Negrito’s van do na
burige Philippijnen afkomstig, welke later deels met
andere rassen werden vermengd, deels door deze
naar de bergterreinen werden verdreven.
Literatuur: A. F. R. Wollaston, Pygmies en Papuans. The stone age to-day in Dutch New Guinca,
1912. — A. J. P. van den Broek, Dwergstammen in
Zuid Nieuw-Guinca. Tijds. Kon. Ned. Aardr. Gen.,
jaargang 1911, blz. 821. — A. C. de Koek, Eenigc
ethnographische en anthropologische gegevens om
trent een dwergstam in het bergland van Z. NieuwGuinca. Als voren, jaarg. 1912, blz. 154. — R. Neuliauss, Deutsch Neu-Guinea, Band I, 1912, p. 91.
DYERA COSTULATA Hook. f., fain. Apocynaceae. Djeloetoeng (mal.), Laboewai (Sum. W. K.).
Boom van Sumatra; de schors bevat een melksap,
waaruit een soort caoutchouc van minder goede hoe
danigheid gewonnen wordt, dat in den laatsten tijd
in groote hoeveelheden in den handel komt. Andere
soorten van Dyera, o.a. Dyera Lowii Ilooh /. (Pantoeng), komen op Borneo voor en leveren eveneens
Djeloetoeng (zie aldaar). •
'
DYSOXYLON ACUTANGÜLUM Miq., fam. Meliaceae. Ambelan (mal., min.). Groote boom met breede
plankwortels of wortellijsten. Het hout van de wortellijsten is vooral op Bangka zeer gezocht door de
Arabieren en Chineezen; de laatsten maken er dood
kisten van.
DYSOXYLON DENSIFLORUM Miq., fam. Mcliaceae. Pingko (sojïnd.), Tjapaga (jav.), Tjempaga
(jav.). Hooge boom, met vrij kleine, ijle, hoog aangezette kroon, op Malaka en Sumatra voorkomend
en op Java van 0—1000 M. hoogte vrij algemeen,
Het hout is zeer gezocht om liet fraaie uiterlijk en
de groote duurzaamheid voor meubelen, huis- en
bruggebouw, ook voor wielen van voertuigen.
Er komen in den Archipel nog een groot aantal
andere soorten van Dysoxylum voor, die ten deelo
met do hierboven genoemde soort verward worden.
Alleen van Java zijn ai 18 soorten bekend. Hout en
bladeren onderscheiden zich vaak door een uiachtigen smaak en reuk.
DZOE’L KARNAIN. Zie ALEXANDER DE
GROOTE.
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EB EN VLOED. Zie OBSERVATORIUM.
I
EBBENHOUT. Handelsnaam voor verschillende
vaste donkere houtsoorten, bepaaldelijk het zwarte !
kernhout van DIOSPYROS. Zie aldaar.
ECK (RUTGER VAN). Geb. 15 April 1842 te DrieL.
bij Zalt-Bommel. overleden te BrecJflJJö Maart 1901.
In 1864 vertrok hij, aLs zendeling^leeraar der Utrecht- ,
sche zendingsvereeniging naar Indië, vertoefde tot !
1866 op Java om zich, met het oog op de studie van !
het Balineesch, in het Javaansch te bekwamen,en 1
vestigde zich in dat jaar als zendeling op Bali. Reeds i

het volgende jaar moest hij wegens ongesteldheid
naar Nederland vertrekken; in 1868 vertrok hij opnieuw naar Bali, maar was in 1875 wegens zwakke
gezondheid weder genoodzaakt naai- Nederland
torugtekcoren. In datzelfde jaar werd hij te Utrecht
aangesteld tot docent aan de Kweekschool voor
zendelingen; in 1877 werd hij benoemd tot lecraar
in de Malcische taal en de land- en volkenkunde aan
dc Kon. mil. akademic te Breda, terwijl hij in 1886
met den titel van lector tot Hoofd van onderwijs
in de letterkundige vakken aan die Inrichting werd
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aangesteld. Hij schreef: Eerste proeve van een
Holl.-Balincesch woordenboek, Utr. 1876; Hand
leiding bij de beoefening van de Balinecsclie taal,
Utr. 1874; Losse opmerkingen over het Balin.epsch,
/Congresnummer der Bijdf. v. h. Inst. 1883;/Tekst
en vertaling van de Megantaka, Verhand. v/h/Bat.
/Gen. v. K. en W. XXXVIII (1875); Bagoes Hoembara, Balineesch gedicht, Tekst en Ned. vertal. met
aant. Bijdr. t.t.1. en vlk. 3e volgr. XI (1876);Beknopt
leerboek der geschiedenis, staats-inrichting en land
en volkenk. van N. O.-Indië, Breda 1885; Beknopte
spraakkunst van het Maleisch benevens opstellen,
samenspraken en woordenboekje, 2e druk, Breda
1886. Voorts bewerkte hij den zesden druk van De
Hollander’s Handleiding bij de beoefen, der Mal.
taal- en letterkunde Breda 1893; en den vijfden druk
van De Hollander’s Handleiding bij de beoefening
van de Land- en volkenkunde van Ned. Oost-Indië,
le dl. Breda 1895. Verscheidene opstellen van zijne
hand over het eiland Bali, de gesch. der vestiging
van het Ned. gezag in Indië, de bevolking van Indië,
het Minangkabausch-Maleisch enz., verschenen in
T. v. N.-Indië, T. v. h. Bat. Gen., de Ind. Gids enz.
EDAM (DAMAR BESAR). Het noordelijkste
eiland in de baai van Batavia. Vroeger was hier een
lijnbaan, waar veroordeelden te werk werden ge
steld ; de Gouvs.-Gen. Camphuis en Van Hoorn had
den er een Japanschen lusthof met tuin. Er werd in
1881 een vuurtoren opgcricht, waaraan het eiland
vermoedelijk zijn inlandschen naam, Damar besar,
groot licht, dankt.
EED. Aan het afleggen van een verklaring onder
aanroeping van de godheid wordt ook in de Ned.Indischc wetgeving groote waarde gehecht. Zelfs
heeft men er een tijdlang den eed van getrouwheid
aan het landsgezag gekend. In 1S11 toch, na de
Britsche verovering, word een oatli of allegiance
gerischt van de Nederlanders, die op Java wenschten te blijven; in 1816 eisclite, omgekeerd, het her
stelde Ncdcrlandschc bestuur zulk een eed van de op
Java blijvende Engclschen; en bij Ind. Stb. 1818 n°
60 art. 10 werd aan allen, die zich op Java wilden ves
tigen, een eed van trouw voorgeschreven aan den
Koning en den Gouv.-Gen., en van gehoorzaamheid
aan de wetten en reglementen, welke verplichting
bij Ind. Stb. 1834 n°3gehandhaafd bleef; zie ook de
Rog. rogl. van 1818 (art. 95), 1827 (art. 95),1830 (art.
93) en 1836 (art. 80). Een soortgelijk voorschrift werd
voor vreemdelingen behouden in het eerste wetsont
werp tot va-tstelling van het Heg. rcgl. van 1854
(aii. 95), doch wegens bezwaren der Kamer in het
ont werp van Dec. 1853 niet overgenomen, hoewel
de verplichting zelf eerst verdween door Ind. Stb.
1861 n° 40. In geval van oorlog of opstand, zou intusschen do Gouv.-Gen. van allo vreemdelingen,
die in Ned.-Indië gevestigd zijn, een zoodanigen
eed kunnen vergen (Keuchcnius I bl. 15, II blz.
21, 119 150 en 294, alsmede 45 en 190), doch
groot schijnt de kans op zulk een maatregel niet
meer.
Een groot deel van hen, die in ’s lands dienst
geplaatst worden, zijn tot het afleggen van een eed
verplicht. Van allo Europcoscho ambtenaren van
zekeren rang wordt afgenomen een eed van trouw
en een eed van geheimhouding, die ook kan worden
afgenomen van mindere geëmployeerden, indien
de chefs der administratie, bij welke zij werkzaam
zijn, dit noodig oordeclen. Voorts wordt van allo
ambtenaren van zekeren rang een eed van zuive
ring afgenomen. Ambtenaren, voor wie een instruc
tie bestaat, die zij bij de aanvaarding van hun be-
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trekking beëedigen, zijn desonverminderd verplicht
ook de eeden van trouw on geheimhouding af te
leggen. Formulieren van ambtsceclen vindt men in
verschillende verordeningen, zooals voor Gouv.Gen., vice-pres. en leden van den Raad van In
dië in het Reg. regl. artt. 5 en 11; voor Eur. rechterl. ambtenaron art. 13 Regl. Recht. Org.; voor
residenten Ind. Stb. 1867 n° 114 art. 5; enz. Wat
inl. ambt. betreft, zoo leggen regenten en patihs
ten overstaan van don res. in hot openbaar en op
plechtige wijze den ambtseed af; de zelfstandige pa
tihs in het gewest Batavia ten overstaan v. d. ass.res. Voor districtshoofden, onderdistrictshoofden,
inl. rechtskundigen, inl. leden van inl. rechtb.,
panghoeloe’s, djaksa’s, inl. comptabelen enz. heeft
men een reeks bijzondere voorschriften; art. 26 van
het Bali-reglement v. 1882 alleen houdt voor de
priesters der Hindoe-Baliërs, welk volk den eed
heilig houdt (G. L. de Bruyn Kops, Ind. Gids 1910’
I, bl. 470), met den afkeer van onze talrijke
ambtseeden rekening door den padanda-adviseur
daarvan vrij te stellen. Voor hoofden van vr. oosterl. is de ambtseed overnieuw vastgesteld in 1912.
Van een streven om het aantal ambtseeden te
beperken, desnoods voor inlanders alleen, is niets
te bespeuren; integendeel ziet men nog telkens,
bij invoering of wijziging van betrekkingen,
nieuwe eeden aan de reeds bestaande toegevoegd;
vgl. Ind. Stb. 1912 n° 31 art. 12, of 1915 n°448.
Ook bij de totstandbrenging van politieke con
tracten (zie CONTRACTEN) eischon wij meestal
bezwering door het zelfbestuur; zie daarnaast art.
7 der zelfbest uursordonnantie (Ind .Stb. 1914 n°
Wat rechtszaken betreft, zoo bepaalt art. 14 der
Alg. Bep. van Wotgev., dat de eedsaflegging, waar
die, hetzij in, hetzij buiten rechte, gevorderd wordt,
geschiedt overeenkomstig de godsdienstige wetten en
gebruiken van elks bij zonderen landaard of ge
zindte; wanneer deze meor dan één wijze van eeds
aflegging als verbindend erkennen, staat het, voor
zooveel den gerecktelijken eed (d. i. eiken eed in
rechte) betreft, ter beslissing van den rechter, op
welke dier wijzen de eed zal worden af gelegd. Vgl.
art. 415 Rgl. Strafv., art. 420 Inl. regl., on de
regl. buitenbez. Daarnevens schrijven de artike
len op civiel en strafproces in N.-I. meestal voor,
dat elke getuigenis met eede gesterkt en afgelegd
moet worden overeenkomstig de vormen, bij die
wetboeken voorgesehroven. De uitlegging van dezo
bepalingen gcoft aanleiding tot moeilijkheden, waarover men zio Mr. H. Marcclla, Alg. bep. v. wetg.v J
voor N.-I., diss'."~Leiden, 1913, bl. 123. Boven
dien is horhaaldelijk do vraag gerezen, of een voor
afgaande boëcdiging van alle getuigen wol met
inheomsche begrippen strookt (met de Mohammodaanscho wet is zij stellig onvereenigbaar), of zij in
het adatproccs wel ergens bekend was en is, of zij
op de betrouwbaarheid van inl. getuigenissen ook
maar eenigen invloed ten goede heeft, en of dus
met wijziging van do bestaando voorschriften
een goede justitie niet zou zijn gebaat. Toch is in
1914 bij het reglement voor do landgoreckten op
Java en Madoera de t ijdroovonde getuigeneed, dien
de politiorol aldaar niet kent, naar het voorbeeld
der magistraatsgorcchten op do buitenboz. juist in
gevoerd. Bekend is het, dat menig inlander zich
tegen de gevolgou van een meineed meent to kun
nen vrijwaren door in zijn hoofddook of hoofdhaar
een amulet te vorborgen voordat hij zweert.
De inheemsche inzettingen kennen vanouds don
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eed bij bondgenootschappen en in rechtsgedingen.
Over den eersten, zie Wilken. Verspr. Geschr. 1912,
IV, bl.192—194 (vgl. I bl. 536). Óver de regels en
'cfovormen van den eed in het geding, welke, behal
ve misschien in enkele deelen van B.omco.en van
het gewest Timor, overal bekend is, en welke 1°. aan
den gedaagde of beklaagde wordt opgelegd als zuiveringseed of als stavingseed, dan wel 2°. door den/
eischer zelf als stavingseed (bij do Karo-Bataks ook
als zuiveringseed) wordt uitgezworen, on ook wel 3°.
ter nadere bevestiging dient van een reeds afgelegd
getuigenis (bij Karo-Bataks en Baliërs eerst na
het vonnis, en wel alleen door de getuigen van den
proces winner), zie men R. van Eek (Ind. Gids 1808
I bl. 323), Wilken, Verspr.. Geschr. II bl. 494 (uit
18S3), Mi*. B. ter Haar, Het adatproces der inlan. ders,Hiss. Leiden, 1915, bl. 67 en 78, en de literatuur
X bij Marcella t. a. p. bl. 129—130. De inheemscho
eedsaflegging bestaat hierin, dat de persoon, die den
eed aflegt, een verwensching over zich zelf uit
spreekt, wanneer hij valschelijk getuigt of verklaart,
en hetzij daarbij een voorwei'p bezigt, dat met toovermacht behept is en hem dan ook direct zal scha
den in geval van meineed (de aarde zelf die men
aanraakt, een heilig graf, een tijgertand, enz.),
hetzij de straf der góden door de een of andere han
deling zinnebeeldig voorstelt, zooals door het afsnij
den van den kop van een kikvorsch of van een kip,
door het uitgieten van een weinig water als sym
bool van zijn bloed, door het dooden en gezamenlijk
opeten van een buffel of rund bij verbondssluiting,
enz. Dien eed kan men dan als een uit gest eld gods
oordeel beschouwen. Zie GODSGERICHTEN. Vcelal wordt bij de eedsaflegging in het oosten van
den archipel water gedronken, waarin voorwer
pen gelegd of gestoken zijn, die een zinnebeeldige
voorstelling geven van de rampen, die den mcineedige
zullen treffen; alsdan wordt van „eed drinken” ge
sproken. Bij deMinaugkabausche Maleiers en sommi
ge andere Sumatranen is ook de eed in het bijzijn der
familie bekend, waarbij deze óf door mede te zwe
ren zich voor alle gevolgen van den eed aansprakelijk stelt, óf door haar aanwezen maakt, dat de kemelsche straffen in geval van meineed ook haar zul
len treffen. Bij de Baliërs eindelijk moet diegene der
partijen, die een zuiveringseed aflegt, een naar
mate van de belangrijkheid der zaak grooter of
kleiner getal eedhelpers medebrengen, die onder
eede verklaren, dat zij het woord van den betrok
kene als geloofwaardig kennen; zulke eedhelpers
heeft men ook bij de Karo-Bataks. Een stelselmatig
overzicht van oud-Indonesische eeden is te vinden
bij Dr. R. Lasch, Der Eid, 1908. Een moderne inlandsche eed is die, welken de Sarèkat Lslara van
haar toetreders eischt; zie P. H. Fromberg, De Gids,
1914, IV.
Ten aanzien van de Chineezen hebben bevoegde
beoordeelaars beweerd, dat de voorheen gebruike
lijke wijze van eedsaflegging geen waarborgen voor
de waarheid van het verklaarde aanbood. De toen
maals gewone wijze van eedsaflegging bij geringe
zaken, in het afslaan van den kop van een kip be
staande, heette volkomen nutteloos te zijn; de
groote eed in den tempel ten overstaan van een
godheid anderzijds heette daarom vaak van weinig
beteekenis, omdat hij alleen dan voor de meerder
heid der Chineezen geldend is, wanneer de aanwezige
afgodsbeelden (afbeeldsels der voorouders) zielmalerie bevatten, en dit niet gemakkelijk is na te gaan (zie
prof. J. J. M. De Groot, Eenige aanteekeningen
enz., 1883). Tegenwoordig is dan ook de Ckineescke
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eedsaflegging voor den rechter door hot afslaan van
- den kop van een kip in de practijk vervangen door
het branden van cenige offerstokjes op een daartoe
ingericht altaartje onder opzegging van een eedsformulier en het aanroepen van de zielen dor afge
storven voorouders Over den eed der Japanners
^handelt Bijbl. 6959. _........
De vra'ag rest, welleen invloed het belijden van
een der wereldgodsdiensten heeft op den vorm der
inlandscho eedsaflegging (zie Marcella t. a. p.). Vol
gens de Mohammedaansche wet is de eed aan geen
anderen vorm gebonden dan aan dien der aanroe
ping van Allah als getuige, doch deze aanroeping
kan vrijwillig worden versterkt, onder meer door
haar te doen op een heilig boek (den koran zelf,
dan wel — zoo b. v. in N.-W.-Afrika — een geëerd
traditiewerk). De gewone wijze van eedsaflegging
door moslimscho inlanders bij de gouvernementsrcchtspraak is dan ook deze, dat een godsdienst amb
tenaar, en wel de Mohammedaansche adviseur bij
de inl. rechtbank (te Padang zijn blijkbaar twee
aparte eedsafnemers), achter den op den grond zittenden eedsaflegger staande, den koran boven diens
hoofd houdt en hem langzaam in zijn inlandscke
taal een eedsformule voorzegt. Bij de inheemsche
rechtspraak in Djokjakarta treedt als eedsafnemer een der justitieele ambtenaren, niet een gods
dienst ambtenaar, op. Hoewel de Moh. wet geen ge
tuigeneed kent, schijnt hij toch in gebruik geko
men bij de priesterraden in de Vorstenlanden. Voor
Christeninlanders is de eedsvorm, zoo bij ambt eeden enz. als in rechtszaken, meestal onzeker.
Somtijds heeft, onder invloed der zending, de Chris
tenbevolking zelf in een bepaalde streek voor eigen
gebruik een eedsvorm vastgesteld; ook laat men
hen van gouvernementswegc wel zweren, dat wat
zij getuigen de waarheid ls (zie Mi-. F. C. Hekmeijer
in Ind. Gids 1898 II bl. 1050—1053), of past op hen
den eedsvorm der Europeanen toe. Regeling van dit
punt voor Christeninlanders en voor Christcn-Chineezen zal- noodig zijn.-EEDEN (FREDERIK WILLEM VAN). Geb. te
Haarlem 26 October 1829, overleden aldaar 4 Mei
1901. In 1859 opgetreden als algemeen socrelari-:
der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid, welk ambt hij tot zijn dood vervulde.
Van Eeden heeft zich door cene breede opvatting
van dezen werkkring zeer verdienstelijk gemaakt,
en zich vooral ook aan koloniale vraagstukken ge
wijd. Zijne bemoeiingen in die richting golden in het
bijzonder het op het Paviljoen te Haarlem geves
tigde Koloniaal Museum, dat hij van den beginne
af (1871) als directeur heeft beheerd, en allengs tot
bloei wist te brengen. De jaarverslagen en bulletins
dezer instelling bevatten vele bijdragen van zijne
hand, ook bewerkte hij twee deelen van den beschrijvenden catalogus, nl. 1. „Houtsoorten van
Nederl. Oost-Indië, tevens beschrijving der meest
bekende boomen van den Ned.-Ind. Archipel en
hunne waarde voorde huishouding”, en 2. „Plant
aardige Vezelstoffen, tevens overzicht van dc meest
bekende gewassen in de Nederl. koloniën en andere
gewesten, waarvan vezelstoffen kunnen verkregen
worden”. Onderwerpen, door Van Eeden met voor
liefde behandeld, zijn o.a. het zoeken en aan v/ijzen
van nieuwe cultures en débouchés voor Indische
producten, de oprichting van een planten- en cultuur-tuin in Suriname en de vestiging eener natuur
kundige commissie aldaar enz. In een vlugschrift,
getiteld: „De roeping van den Ncderlandschen bota
nicus”, wraakte hij de schromelijke verwaarloozing
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van het floristisch onderzoek onzer koloniën. In
Nederland verdedigde hij de invoering van hetslöjdonderwijs op de scholen, en trachtte hij de oude
volkshuisvlijt weder te verlevendigen. Van Ecden
heeft zich voorts doen kennen als een ijverig en
smaakvol beoefenaar der Nedcrlandscho flora; zeer
verspreid is o. a. zijn geschrift „Onkruid, Botanische
wandelingen”. Iiij was sedert 1868 redacteur van het
bereids in den jare 1800 aangevangen en onafgebroken voortgezette standaardwerk „Flora Batava”.
Aan zijn naam is verbonden het in 1900 gestichte
Van Eeden-fonds, dat beoogt, de botanische kennis
van Suriname te bevorderen.
EEKHOORNS (Sciuridac), een soortenrijke familieder knaagdieren (zie aldaar), die bijna over de geheele aarde voorkomt.Bij voorkeur houden ze zich
in bosschen op en het rijkst aan soorten is dan ook
liet boschrijke Orientaalsche gebied en voornamelijk
Sumatra en Borneo. In Nieuw-Guinea ontbreken
ze, evenals in geheel Australië.
De eekhoorns in engeren zin (badjing, Soend. en
Jav.; toepai, Mal.; kalabientien, Boegineesch, op Celebes ook tcndelango), behoorende tot het geslacht
Sciurus en verwanten (Ratufa, Reithrosciurus,Rhinosciurus)7.\)x\ over den Indischen Archipel, van Suma
tra tot Celebes, in een groot aantal soorten verspreid.
Ze behoorendustotdie Indische zoogdieren, welke de
„lijn van Wallage” (zie ZOOGDIEREN) overschrij
den. Do op Celebes voorkomende soorten bewonen
voor het jneerendeel uitsluitend dat eiland en zijn
daar met muizen en het misschien geïmporteerde
stekelvarken de eenige Knaagdieren. De meest be
kende of opvallende soorten van deze groep zijn de
volgende. Een groote, zwart en bruin tot geel ge
kleurde soort is Raluja bicolor Sparrra. (djercllang
Ja\..!oepaidjandjangMAL.opSumatra).Sciuruspre
vos l < Desrn. (mandiwoi Dajaksch) is op de bovendeelcn zwart, beneden roodbruin gekleurd, beide kleu
ren dooreen witte zijstreep gescheiden, maar komt
in verschillende kleurvariëteitcn voor. Sciurus notatn.< Bodd, (de eigenlijke badjing, toepai kélapa Mal.),
' • • Klein eekhoorntje van min of meer grauwe kleur,
al oi'nicl met donkere zijstreep on meteen donker ge
rn n ilen staart, is de zgn. „klapperrat”, die ook in
dicht bewoonde streken doordringt en dientonge\
de meest algemeen bekende soort is; het komt
van de. vlakte tot hoog in het gebergte voor en is in
bei westelijk gedeelte van den Archipel tot Celebes
zeer menigvuldig. Zijn voedsel bestaat uit vruchten,
vooral kokosnoten, en het dier wordt daardoor in
hooge mate schadelijk en kan zelfs plaatselijk do
klapperteelt ónmogelijk maken. Ook van deze soort
zijn een aantal kleurschakeeringen bekend en soms
als zelfstandige soorten (Sc. viltatus Anders., nigroviltatus Horsf., planlani Ljung., enz.) onderscheiden.
Rcithrosciurus is gekenmerkt door overlangschegroeven in do voorvlakte der snijtanden. De eenige soort
(Rh. macrotis Gray, papeen der Dajaks), mot ge
pluimde ooren, komt op Borneo voor. De soorten
van liet geslacht Rhinosciurus onderscheiden zich
door langoren snoet van andere eekhoorns en doen
daardoor denken aan de boomspitsmuizen van het
geslacht Tupaja, temeer omdat ze zich bij voorkeur
op of nabij den grond ophouden. Rh. insignis Cuv.
(bokol Jav., boeoet Soend.) is gelconmorkt door drie
zwarte langsstrepen over den rug.
Als onderfamilies worden onderscheidende dwergeekhoorntjes (zie aldaar) en de vliegende eek
hoorns (zie aldaar).
EEKHOORNS (VLIEGENDE),een onderfamilieder
Eekhoorns (zie aldaar), gekenmerkt door het bezit
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van een door do huid gevormd valscherm, dat aan
weerszijden van het lichaam tusschen voor- en achterpooten en tusschen voorpooten en hals uitgespannen is, bij de soorten van het geslacht Pteromys (Petaurisla) ook tusschen achterpooten en staartworteL
Hot zijn nachtdieren, die zich overdag in holle boomstammen en op andere verborgen plaatsen ophouden. Zij bewonen het westelijk deel van den Indisclicn Archipel. Pteromys nitidus GeofEr., van 40 cm.
lichaamslengte, en de iets kleinere Pi. eZeflcmsTemm.,
komen voor op Java, de eerste ook op Sumatra en
Borneo en in Achter-Indië; de exemplaren van de
Natoena-eilanden zijn als Pt. nitidvla Thom. afgescheiden. De inlanders geven aan de Pteromys-soorten meestal dezelfde namen als aan een ander zgn.
„vliegend” zoogdier, de Vliegende Maki: walang
k&pS, (Jav.), boloek, biloek of tando (Soend.), koeboeng, kroeboeng of koebing (Mal.); Pt. nitidus
wordt op Sumatra ook goeroepoeng genoemd. De
talrijke, meestal kleinere soorten van het geslacht
Sciuropterus onderscheiden zich door een verbreeden, afgeplatten staart. Sc. sagitta L. (ketjoebcck
Jav., entjang ent jang Soend.) en zijn variëteiten ko
men op de Groote Soenda-eilanden en Banka en in
Achter-Indië voor; het dier brengt den dag door in
half rijpe kokosnoten, waarin het zich door het kna
gen van een kleine, ronde opening toegang ver
schaft.
EEND. Do familie der cenden, Anatidae, is in
Ned.-Indië vertegenwoordigd door slechts weinig
soorten, ongeveer 16, waarvan er slechts 10 broe
dend voorkomen. Nauw verwant met onze wilde
cend is Anas superciliosa, die in beide seksen gelijkt
op een zeer donker wijfje van onze soort; zij komt
voor van Sumatra tot Nieuw-Guinea.
De zomertaling (Anas querquedula) is ook op Java
en Celebes waargenomen; \Toeger beschreven als
'een van de Europeesche zomertaling verschillende
soort, en genoemd Querquedula humeralis, wegens
de roodgekleurde onderzijde, van het lichaam ten
gevolge van het voortdurend verblijf in ijzerhoudend
water. Aan deze soort sluit zich aan Anas gibberifrons, die voorkomt op Celebes, Timor, Flores en
Nieuw-Guinea, en wier kop en hals met een groot
aantal zwarte spikkels voorzien zijn. Op Java komt
n°g voor een groote, chocoladekleurige eend met
witte vlekjes op den rug en aan de onderzijde van het
lichaam (Anas scutulata).
Zomertalingen en wildecendcn (Anassuperciliosa)
op Java en Timor waargenomen, worden door de
inboorlingen en Europeanen alssicrvogelsgehouden,
evenals tamme cendcn, die door de Maleiers Aiëk
genoemd worden, doch veel minder dan hoendors
en in tegenstelling van dezen worden ze slechts zel
den gegoten. De zoogenaamdo Maleische tamme
cendcn hebben in den rcgol een veel langeren hals
on meer naar achteren staando pooten. De Turksche,
Kaapscho of Muskuscend (Gairina moschata), die
afkomstig is van tropisch Amerika en reeds door
Columbus aldaar in tammon staat werd aangetroffon, is over con groot gcdeolto van den aardbol ver
spreid en komt ook zeer menigvuldig in den Indi
schen archipel voor; de huid rondom de oogon en
den bek is geheel naakt en rood van kleur; in aller
lei kleuren en in verschillende grootto komen zij
voor, tot aan do grootte van een ldeine gans; bij de
tamme individuen speelt dc witte kleur do hoofdrol,
bij dc wilde is nooit wit aanwezig.
Twco kleine soorten (Nettapus) kenmerken zich
door con zeer kleinen bek en zeer korte pooten; de
ceno (N. coromandelianus) van Java, Sumatra,
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Cclebcs on Borneo, heeft de bovendeden en vleugels
met purperbruinen en groenen metallieken glans; daaraan verwant is N. pulchellus van Amboina
en Nicuw-Guinea; bij de wijfjes van beide soorten
ontbreken de schitterende kleuren; hare levens
wijze is als die der duikeenden.
De Boomeenden (Dendrocygna) hebben tamelijk
lange pooten en de teenen, vooral dc middelteen,
zijn zeer lang, waardoor zij zich gemakkelijk op
takken kunnen neerzetten; zij zijn ongeveer zoo
groot als de gewone wilde cend en leggen eieren
gelijk aan die der ganzen. Dendrocygna arevata en
gouldii leeft op Celebes, de Molukken on NieuwGuinea; op Java komt zij zelden voor; zij is van
boven bruinzwart, van onderen roodachtig ros.
D. javanica is verwant aan de vorige soort, doch
leeft slechts op Java, Sumatra en Borneo; zij
is geelbruin en donkerbruin, de rug met zwarte
vlekken, dc voorvleugels roodbruin. Zij broedt in
moerassen; in Midden-Sumatra wordt zij genoemd
Meliwis. D. guttata- heeft ter zijde van den kop
en hals een groote menigte witachtige vlekken op
een grijzen grond, en op de zijden van het lichaam
groote witte ronde vlekken bij oude vogels, en lans
vormige vlekken bij de jongen; komt op Celebes,
de Molukken en Nieuw-Guinea voor.
In de Molukken en op Nicuw-Guinea wordt de
Radjah-cend (Tadorna radjdh) aangetroffen; zij is
wit met een bruinen band over de borst en heeft
lange pooten; leeft evenals de gewone bergeend in
onderaardsche holen, voedt zich met de wortels
van biezen; gaat de moerassige zeeoevers bewonen,
zoodra de broedtijd voorbij is en voedt zich daar
met kleine zeedieren. Een zeldzame op Waigeoe
ontdekte soort, die ook op Nieuw-Guinea voorkomt
is Salvadorina waigiucnsis; deze is van boven bruin
zwart met witte dwars bandjes, van onderen licht
bruin met donkerbruine vlekken en heeft een donker
bruine hals en kop.
Gezouten eendeneieren worden in Indië veel ge
geten als toespijs bij de rijst. Het zouten geschiedt
door de eieren eenige dagen in zout water (water
met keukenzout) te laten liggen. Te Grati in de res.
Pasoeroean leggen de inlanders de eieren der wilde
cenden, die in grooten getale aan het meer van dien
naam voorkomen, in het ziltige slijk der vischvijvers.
De Malelsche naam, waarmede eenden in het
algemeen maar speciaal boomeenden aangeduid
worden, is meliuds of belibis; Anas gibberijrons heet
volgens Vorderman meliwis oetan, volgens Jacobson
ook bebeudjoet.
EENDENMOSSEL. Tot de orde der Cirripedia
r,_^ behoorende fKxcef4-ftehtige'"diercn. Zij hechten zich*
, ( vast, dikwijls vele bij elk: ar, aan allerlei doode en le
vende voorw'erpen, zooals schepen, rotsen, klippen,
steenen, palen, flesschen, wier, drijfhout, of aan die
ren, bijv.schildpadden,haaien,kreeften,schelpen van
weekdieren, groote Crustacecën, zeeslangen, walvisschen; ze worden op die wijze in alle richtingen heen
gevoerd, komen dan ook in alle zeëen voor en worden
veelvuldig op hel strand ge w'orpen; een maal zich vastgehecht hebbende kunnen zij vrijwillig niet weder
loskomen. Het lichaam dezer dieren is door een van
den kop uitgaanden, lederachtigen zak of mantel
omsloten, gesteund door een kalkachtige schaal,
welke op de gewone mosselschelp gelijkt; uit dien
mantel komen de gekrulde pooten te voorschijn,
w'elke altijd in beweging zijn ten behoeve der adem
haling en het vangen van allerlei zeediertjes, die
dan aan de haren dezer pooten als aan een zeef blij
ven hangen; het voorste deel van den kop is tot een

lange steel uitgegroeid. De mannelijke en vrouwe
lijke voortplantingsorganen zijn op hetzelfde dier ver
een igd. De gewone soort van den Indischcn archipel
is Lepos anserifcra, bij wie do steel zoo dik is als een
mcnschenvinger; een andere soort is Pollicipes
mitella, bij wie de stceUmet kalkplaatjcs be
dekt is.
{/t'j K> ”
EEREDIENST. I. Roomseh-Katholieke eeredienst. De kerstening deed haar intrede in Indiö tegelijk met de komst der eerste Euro
peanen: de Portugeezen. Met den ontdekker van
Indië, Vasco de Gama, betrad in 1498 de eerste
missionaris dat land (Kalikoet), en nadat d’Albuquerque in 1511 Malaka veroverd had, deed het
christendom zijn intrede ook in die stad, waarna
het de Portugeezen volgde op hunne tochten door
den Archipel. „Ofschoon door de faam der Jezuïten
verduisterd”, schrijft H. C. Milliës (zie hieronder
literatuur) terecht, „is de arbeid der andere (reli
gieuze) orden niet gering te achten”. Behalve we
reldpriesters brachten Trinitariërs, Thcatijnen,
Augustijnen, Franciscanen, Capucijnen, Carmclicten
en vooral Dominicanen en Jezuïeten de „blijde
Boodschap”, van welke laat sten Franeiscus Xaverius, die in 1545 op Ambon kwam, zich de grootste
beroemdheid heeft verworven. Reeds in de eerste
jaren droeg de apostolische arbeid rijke vrucht. Bij
duizendtallen mocht men de bekeerde heidenen
tellen. Franeiscus Xaverius alleen doopte er meer
dan honderd duizend. Op bijna alle eilanden, zelfs
ten noorden van Cclebcs, op Sangiren Talaud ont
stonden bloeiende gemeenten. De Ternataan-ehc
en Ambonsche archipels en later de Soloreesche
archipel, ook de archipel der kleine Soenda-cilanden
genaamd, vormden de glanspunten. Toch waren
zware hinderpalen uit den weg te ruimen. Niet alleen
zooals overal, baarden het hcidensch bijgeloof en het
slechte voorbeeld van vele westerlingen groote be
zwaren, maar de felle christenhaat van den, ofschoon
pas sedert kort binnen gedrongen, Islam btroklo-ndo
ontzettend veel nadeel. De vorsten van Morotai,
Halmahcra, Tcrnate, Tidore en Batjun poogden
door uitmoording het christendom te doen vordwijnen. Sultan Baub van Tcrnate deed aldaa r en
op de Ambonsche eilanden alleen reeds z- tig
duizend christenen ombrengen. Vele nieuw
keerden vielen af, maar duizenden ondergingen
moedig den marteldood evenals twee en twintig
missionarissen. Ook slaagden de Mohammedanen
er niet in, het Christendom uit te roeien. Bij de komst
der Nederlanders in het begin der zeventiende eeuw
bloeiden nog op vele plaatsen talrijke gemeenten,
zoodal voornoemde Milliës kon zeggen, dat de ge
schiedenis der Portugeeschc religieuze orden „mis
schien wel de schoonste bladzijde (uilmaakt) in de
gedenkrollen der nieuwe Roomsche Kerk”.
Door de komst der Nederlanders namen de zaken
voorde Katholieke missie in den Indischcn Archipel
een anderen keer. In hoofdzaak bleven slechts do
eilanden Timor en Flores onder Portugeesehen en
dientengevolge Roomsch Katholieken invloed. Na
dc verovering van Solor door de Nederlanders in
1013 werd, in het bizonder door den ijver van den
pater Dominikaan Aug. de Magdulena, vooral Flores
— met name te Larantoeka en te Endeh — het
bolwerk der Katholieke missie. In het overig deel
van den Archipel nam die Katholieke missie voorloopig een einde. Op enkele plaatsen — zooals op
Amboina na 13 jaren — vond het protestantisme
ingang; elders ging dc bevolking langzamerhand
óf tot den Islam, óf weder tot het vroegere heiden-
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dom over. De 0.1. Compagnie namelijk erkende -rin overeenstemming met het toonaangevende deel
der bevolking in Nederland — geen anderen gods
dienst dan don gereformeerde. Alle openbare uit
oefening van den R. K. eeredienst werd streng verboden. Niet slechts in de eerste jaren van de vesti
ging der Compagnie in Indië, maar ook meermalen in
de latere mocht geen priestor, hetzij Nederlander
of vreemdeling, in haar gebied verwijlen. Intusschen,
nadat de Cic. in 1641 het RoomschoMalaka veroverd
had, gold bij afwisseling, naar gelang van de per
soonlijke gezindheid der bewindvoerders, nu eens:
„dat de Roomschen te Batavia te veel vrijheid en
eer ontvangen” (C. A. L. v. Troost en burg do Bruyn,
/De hervormde Kerk in N. O. I. blz. 565 e.v.; Realia,
/ III blz. 141 e.v.), dan weer: „Vrijhcït van consciëntie
en ooghluykent gedoogh der mis”. Eerst in 1S08
echter met de komst van Maarschalk Daendels, werd
aan de R. Katholieken volle vrijheid van godsdienst
gegeven, in overeenstemming met de beginselen der
Staatsregeling van 1798. Eerst teen kon er weder
van eene R. K. missie sprake zijn. Aan de priesters
J. Nelisscn en L. Prinsen werd vergunning gegeven
hun dienstwerk in Indië te verrichten, en Paus Pius
VII benoemde den eersten tot Apostolisch Prefect,
onder welken titel hij weldra als kerkvoogd over
geheel Indië werd erkend. Intusschen zou het nog
eenigen tijd duren vóór en aleer de positie der
Roomsch Katholieke Kerk in de kolonie naar ge
noegen zoo van de overheid als van die kerk zelf
zou zijn geregeld. Van den beginne af had men,
gewis met de beste bedoeling, de r. k. geestelijken
finantiëel met de predikanten gelijk gesteld, en zooaLs van zelf sprak, eerst praktisch, en na Art. 12 en
13 van K.B. 11 Dee. 1835 wettelijk, die gelijkstelling
ook in ander opzicht doorgevoerd. Zij werden be
noemd en dus ook ontslagen door den Gouv. Gen.
Aan den kerkvoogd was daarmede echter de vrijheid
van bestuur ontnomen.
Ondert ussehen nam de Prefectuur zoozeer in
belangrijkheid toe, dat Paus Gregorius XVI onder
" . ilkeuring van koning Willem II haar (20 Sopt.
1842) lot Apostolisch Vicariaat verhief en den
Prefect van Suriname, J. Grooff tot Bisschop van
Canea i.p.i. en Apostolisch Vicarius van Batavia
benoemde. Den 2lsten April 1845 te Batavia aan
gekomen, zag de Heer Grooff zich weldra verplicht
aan een viertal, zich legen zijne voorschriften ten
nanzien hunner kleeding en hun optreden in het
openbaar verzettende priesters de geestelijke jurisdietie te ontnomen, waarop dan van zelf hun ontslag
door den (Jouw Gon. moest volgen. Doch deze, J. J.
Roehussen, meende hen te moeten hand haven, en
eischic van den kerkvoogd mededeeling van de re
denen der suspensie. Op diens weigering werden Mgr.
Grooff en de priesters, die met hem waren mede ge
komen, bij Besl. van 19 Jan. 1840 let t. A voor alt ijd
uit Indië verwijderd. „Wij scheidden met oprechten
zonder eenigen haat of nijd”, verhaalt
handdruk
de Heer Roehussen. Beiden, Landvoogd en Kerk
voogd, luidden gehandeld in volle oprechtheid,
naar hun geweten. Intusschen bleef aldus alleen
do pastoor van Padang als wettig priester in Indië
over.
In Nederland wilde men het gebeurde zooveel
mogelijk goedmaken, en gaf daarom gehoor aan hot
verlangen van Paus Pius IX (1 Dec. 1846), dat Mgr.
Grooff wel niet meer naar Indië terugkeeren, maar
toch als Visitator Apostolicus naar Suriname zou
gaan, mot behoud van zijn titel en inkomen
van Apostolisch Vicaris en pastoor van Batavia,
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terwijl hem voor het bestuur van het Vicariaat een
Coadjutor met recht van opvolging zou worden
toegevoegd. Tevens werd (K.B. van2 Jan. lS47litt. B)
de verhouding van den Kerkvoogd tot de Overheid
in scherpe omlijning vastgcsteld „in een vorm, die
de volkomen vrijheid van het kerkgenootschap met
geheel voldoendo waarborgen voor rust en orde en
voor het gezag der Regccring vereenigde”. Hierover
zoo dadelijk meer.
De tot Coadjutor van den Apost. Vicaris benoem
de, en tot Bisschop van Colophon i.p.i. geconsa
creerde Mgr. P. M. Vrancken landde met twee pries
ters op 13 Febr. 1848 te Batavia, alwaar reeds drie
anderen hem waren voorafgegaan. Nu volgde voor
de Roomsch Katholieke Kerk in Indië een tijdperk
van voortdurenden bloei. In 184S hadden slechts de
drie hoofdplaatsen van Java een kerkgebouw en Padang een bedehuisje. Sinds dien zijn deze vier kerken
door nieuwe vervangen en verrezen ten behoeve der
Europeesche bevolking 28 andere, en ten bate der
Inlandsche op de buitenbezittingen 20 kerken. Het
aantal Katholieken, in I84S slechts 5G70, was in 1913
alleen reeds in het Vicariaat van Batavia en de kl.
Soenda-eilandcn gestegen tot 67275, het getal pries
ters van nul tot 58. De elkander opvolgende Apos
tolische Vicarissen waren de Bisschoppen P. M.
Vrancken, A. C. Claesscns, W. Staal. E. S. Luijpen.
De betrekking van de R. K. Kerk tot het Indisch
bestuur is, in het kort, de volgende: Nadat de geeste
lijken van den Koning het radikaal hebben ontvan
gen om voor den kerkdijken dienst in Indië in aan
merking te komen, worden zij door den Bisschop, na
voorafgaande vertrouwelijke mededeeling aan den
Gouv. Gen.—die dan bij kabinetschrijven antwoordt
dat zijnerzijds geene bezwaren bestaan — bij offi
cieel schrijven aan de Rcgeering benoemd. Deze
schrijft dan het betrokken hoofd van gewestelijk
bestuur aan, den benoemde in zijn rang te erkennen
en in het genot te stollen van de burgerlijke voordeelen aan die geestelijke bediening verbonden,als
de benoemde behoort tot het uit ’s lands kas bezol
digd personeel. Dit bestaat (zie Regeerings Almanak
voor Ned. Indië, I, Eeredienst § 2) uit den kerkvoogd
(le rang) en 22 geestelijken (2e rang). Bovendien
zijn er niet bezoldigde geestelijken, hulp-priesters
genaamd, die mede voorzien van hetzelfde radikaal,
zijn uitgekomen, en op dezelfde wijze als de bezoldig
de worden geplaatst. Bij overgang in eene bezoldig
de bel rekking krijgen zij de gratificatie ter tegemoet
koming in de kosten van vestiging, die aan de an
deren vóór hun vertrok naar Indië werd uit betaald.
De tractcmenten zijn voor den geestelijke van den
eersten rang / 500, voor die van den tweeden rang
ƒ 350 ’s maands, inet drie vijfjaarlijksche verhoogingen van / 150 voorden geestelijke van den eersten
rang, en vier vijfjaarlijksche verhoogingen van / 100
voorde geestelijken van den tweeden rang. Ook ont
vangen zij huishuurindemniteit. Al deze bezoldigdo
geestelijken hebben na tien jaren dienst aanspraak
op pensioen; ook zijn de bepalingen omtrent reis- en
verblijfkosten on op do verloven op hen toepasselijk.
Bij K.B. van 6 Febr. 1892 (Stb. no. 100) zijn er
kend katholicko geestelijken van den derden rang,
gekozen uit de in Ned. Indië buiten bezwaar van den
lande verblijvende hulppriesters, die belast wordon
met de godsdienstige zorg voor garnizoenen op
kleine plaatsen en voor gemeenten geheel of hoofd
zakelijk bestaando uit inlanders of daarmedo gelijkgestelden. Zij genieten eene bezoldiging van ƒ 150
’s maand en huishuurindemniteit; ook zijn op hen
de bepalingen omtrent reis- en verblijfkosten en
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binnenlandsche verloven toepasselijk, maar zij heb
ben geen aanspraak op pensioen, noch op buiten '
landsch verlof. Deze geestelijken kunnen overgaan
in den tweeden rang on omgekeerd.
Wegens den belangrijken vooruitgang van het
cathoÜcisme drong Mgr. E. S. Luypen bij den H.
Stoel op vcrdceling van het Vicariaat aan. Dienten
gevolge richtte Paus Leo XIII (22 Dcc. 1902) de
„Apostolische Prefectuur van Ned.-N.-Guinea" op,
omvattende dc Kei-, Aroe- en Tanimbareilanden,
do Amboina- en Halmahera groepen en Ned.-N.Guinea en stelde ze onder bestuurder „Patere Missi
onarissen van het H. Hart” wier moederhuis te
Tilbnrg^is. Bijzonderheden en statistiek vindt men
in den „Pius-Almanak” alsook in den „Almanak van
het Missiehuis van hot H. Hart te Tilburg”. De Paus
benoemde (13 Febr. 1903) Dr. M. Neijens tot haar
eersten Apost. Prefect. Tot verdere vordeeling wer
den daarna door den H. Stoel (11 Fêbr. 1905) dc
„Apost. Prefectuur van Bomeo” opgericht, en ’(30
Jun. 1911) de „Apost. Prefectuur van Sumalra” met
Billiton, Banka en de andere omliggende eilanden.
Beide Prefecturen werden aan de Patere Capueijnen,
toevertrouwd en over die van Bomeo Pater Pacificus (J. Bos), over die van Sumatra Pater Liberatus
(J. Cluts)tot eerste Apost olischePrefcct en benoemd.
Hun adres is: Capucijnenklooster te Handel of te
Helmond. Aldaar ook verschijnt de „Bomeo-Alma
nak”, waarin bijzonderheden en statistiek. Eindelijk
heeft de H. Stoel (16 Sept. 1913 en 20 Juli 1914) den
Solor-archipel afgescheiden als „Apostolische Pre
fectuur van de kleine-Soenda-eilanden” en in handen
gegeven van „Het Gezelschap van het goddelijk
Woord” van Steyl en Pater Noyen tot eersten Apostolischen Prefect aangesteld. De Javasche Courant
van 15 Aug. 1913 no. 65 bevat de goedkeuring der
Koningin voor de instelling dezer en ook aller even
tueel verder af te scheiden Prefecturen, met de
omschrijving van hare verhouding tot de Regeering.
De kleinere katholieke gemeenten en ook de fa
brieken en landelijke ondernemingen in de verschil
lende kerkelijke statiën gelegen, worden jaarlijks
een aantal malen, zooals door de Regeering in over
leg met de kerk, is vast gesteld, door de geestelijken
bezocht, zoodat bijna geen katholieke ingezetenen
geheel en al van geestelijke hulp zijn verstoken. Ook
het bezoek der hospitalen en, voorzooveel noodig
of nuttig, dat der gevangenis wordt geregeld door de
geestelijken gedaan. Ook bij begrafenissen van geioofsgenooten, en eventueel als aalmoezeniers bij
militaire expeditiën, laten zij zich niet onbetuigd.
Voorde kleinere gemeenten, tot de verschillende sta
tiën behoorende, kan de kerkvoogd, mits een vaslgesteld minimum aantal leerlingen aanwezig zij, per
sonen aan wijzen, om christelijk onderricht te geven,
waarvoor hun dan door de Regeering een e maan delijksche toelage wordt gegeven.
In bijna alle statiën van r. k. geestelijken bestaan
armbesturen, die, door de Regeering erkend, met de
overige instellingen van liefdadigheid den nood der
behoeftigen trachten te verlichten.
Literatuur: Arn. J. H. van der Velden. Dc r. k.
missie in Ned. O.-I. 1808—1908. — Xccrlandsch
/■Indië enz. van H. Colijn, Dl. II bl '297 vlg. —
/ Het Katholiek Nederland 1813—1913, uitgegeven
onder leiding van mr. J. A. Loeff enz. dl. 1 blz.
165,172 — EL C. Miliiës, Bemerkingen over de bron
nen voor de beoefening der .kerkgeschiedenis van
N.-O.-I. (Verslagen en mededeclingen der Kon. Acad.
van wetenschappen. Afd. Letterkunde Dl. VII). —
P. Albers S. J. Geschiedenis van het herstel der

Hicrnrchie in dc Nederlanden Dl. I. bl. 429; 125. —
De Katholiek Dl. IX, 242 vlg. 310 vlg. — J. G. Lo
Sage ten Broek en J. Witz. Dc Godsdienstvriend
Dl. 56 bl. 200 vlg. — De katholiek, Dl. XXII, bl.
1—22. — Eerste bundel der stukken betrekkelijk do
zaak der uitbanning enz. uit de Noord-Brabandor,
no. 41, 43, 48, ’s Hertogenbosch 1S4G. — Dc Tijd, 2
April 1S46, no. 40. — Mgr. Grooff’s laatste dagen
in het vaderland en eerste dag op zee. Amsterdam
1845. — Het vergrijp van het Indisch bestuur enz.
Amsterdam 1846. — J. J. Rochussen. Toelichting
en verdediging van eenige daden van mijn bestuur
in Indië in antwoord enz. ’s Gravenhage 1853. —
A. Asselbergs S. J. Dc O.-I. missie in vroegere
eeuwen (Berichten uit N.-O.-I. voor de leden van
den Sint-Clavcrbond: 1900, V. 67; 1901, I, 70; II,
70; III, 51). — A. Asselbergs S. J. De martelaren
uit onzen O.-I. Archipel. (Berichten enz. 1903, III.
55; IV, 60; 1904, I, 64; II, 64; IV, 42). — W. van
Nieuwenhoff S. J. (Berichten enz. 1901,1, 3). — De
Guilhermy. Ménologe dc la Compagnie dc Jésus,
Assistance de Portugal II. 3S6 en Cordara. Historia
Societatis Jesu VI C. I p. 385.
Protestantsche Eeredienst. De maatregelen, die
genomen werden om te voorzien in de geestelijke
behoeften van dc eerste Oost-Indievaardcrs, en
van diegenen hunner, die zich in de „landen van
Overzee” vestigden, gingen uit van hen, die de
eerste expedities hadden uitgeru.st, en werden door
hen bekostigd. Deze gang van zaken kan, wanneer
men in aanmerking neemt dat destijds het be
hartigen van de zaken van den Eeredienst gerekend
werd te behooren tot de taak der Overheid, niet an
dere dan normaal worden genoemd. Aan een zich
zelf onderhoudende Kerk dacht toen nog niemand.
Eerst het tweede octrooi der V. O. I. C. van 22
Dcc. 1622 noemt de „conservatie van het publycquo
geloof” als een der redenen voor het aan de Compag
nie verleende monopolie. Maar op de vóór en na
haar oprichting (1602) uitgezonden vloten moi ■
steeds iemand aanwezig zijn „goeommiteert om d<
gebeden te spreecken oft Goodes woort te !«•-. n";
waartoe echter naar het schijnt menigmaal i<• j• ud
werd gebruikt, aan wien ook andere functiën v
n
opgedragen. In de pogingen om daarvoor g< ■ nii.ie
personen te vinden, aan wie geen andere ':>.<1 dan
de behartiging der geestelijke belangen w,
dragen, herkennen wij den invloed van D . I’ i a nc i u s, (zie aldaar). Maar ook de Comp. zt ll wilde
allerminst de godsdienstige belangen vriv......'Ionzen. Dc vergadering van XVII besloot reeds den
27stcn Febr. 1603 om te zien naar geschikti jCI’HOnon, bekwaam „omrae Godts woort. voor
dragen
ende ’t volck jegens alle superstitie ende \ ei Irydinge
der Mooren ende Athcisten uyt de Jl. Schrilt ure te
vermanen”. Dc instructie van den eersten (iouv.
Gen. Pi e t e r B o t h en de Kaden van Indië (14
Nov. 1606) bepaalt (artikel 10): „ten einde Gij uyt
al ’t zelve moogt weten wat noodig gedaan dient
om den Oost-Indische Handel tot verbreiding van
den naam van Christus, zaligheid der onehristenen,
cere en reputatie van onze natie, ten prof ij te van
de Compagnie niet alleen te continueren, maar bij
alle mogelijke middelen en wegen te vergroot en”;
terwijl art. 13 den Gouv. Gen. opdraagt „de predi
kanten en schoolmeesters op de vloot, om in Indië
te blijven medegegaan zijnde, te stellen ter plaatse
daar Gij na goede informatie zult bevinden, dat zij
den besten en mcesten dienst zullen kunnen doen,
goede zorg dragende, dat dezelve zich gelrouwelijk
en vrede!ijk in hunnen dienst, tot vermaning van do
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personen der Compagnie aan land zijnde, en bevor
dering der bekcering van de onkristonen en leering
van derzelvo jonge jeugd, mogen kwijten ten einde
de naam van Christus verbreid en der Compagnie’»
dienst mag bevorderd naar behooren”.
Waar Es. Plancius invloed oefende op den
gang van zaken sprak het vanzelf, dat hij medewer
king zocht bij de Kerkelijke autoriteiten. En ook,dat
deze bereid waren die te verleenen. Daaruit volgde
geenszins, dat voortaan de Comp. geen andere per
sonen uitzond, dan die haar vanwege de Kerk waren
aanbevolen; aangezien de Kerkclijkc colleges niet al
tijd er in slaagden geschikte personen te vinden gin
gen de Bewindhebbers weleens hun eigen weg. Maar
regel was toch, dat de Kamers te Amsterdam, Delft,
Middelburg, Rotterdam, Hoorn en Enlchuizen zich
wendden tot de classis, waaronder zyï'ëssortcerdcn
en deze (of, zooals te Amsterdam, de Kcrkeraad
in opdracht van de classis) de personen aanwezen
en (voor zoover zij predikanten waren, solemneel,
meestal in een openbare godsdienstoefening) afvaardigden. Er was in dien tijd belangstelling in den
kring der vadcrlandsche Kerk voor de geestelijke
behoeften van Indië, Vandaar dat pogingen in het
werk werden gesteld om den arbeid niet te beperken
tot bovengenoemde colleges (waarbij men nog‘de
provinciale synodes van Noord- en Zuid-Holland
en van Zeeland kan voegen), maar alle vaderland sche Kerken te doen deelen in den zegen, die van
den arbeid voor Indië de vrucht moest zijn. Deze
pogingen hebben echter niet tot het gewenschte re
sultaat geleid. De stappen, daartoe bij de Heeren
XVII gedaan, leidden er toe dat voortaan de corres
pondentie met de Indische Kerken en haar Dienaren
gevoerd moest worden via de Bewindhebbers onder
cachet volant; de Kerk wei d dus nog meer aan ban
den gelegd; en van gemeenschappelijk optreden dcrgenen, die hier te lande de Indische belangen behar
tigden, zooals beoogd werd, kwam niets terecht, want
de Bewindhebbers behielden zich het recht voor,
de brieven alleen te zenden aan degenen, die naar
hun meeniug van den inhoud moesten kennis ne
men. En de pogingen der andere provinciale syno
den, vooral door die van Utrecht geleid, om betrok
ken l<- worden in de aangelegenheden der Indische
Kerken, stuitten af op den onwil van Noord-HolJand; gelijk zoovele malen in de geschiedenis onzer
republiek zegevierde ook hier het provincialisme lot
groot<• schade zoowel van eigen geestelijk leven als
van Indië. In de 17de eeuw was Nederland het eenige Protestantscho land, waar belangstelling bestond
voor het geestelijk heil zoowel der volksgenoot en als
van de inboorlingen in de Koloniën; maar zij kon
zich niet op do rechte wijze ontplooien ten gevolge
van de houding der Overheid en van verdeeldheid in
eigen kring.
De personen, die door de kerkelijke colleges ter
beschikking der Bewindhebbers werden gesteld, wa
len aanvankelijk z.g. ziekentroosters, die na afge
legd examen bevoegd werden verklaard den doop
te bedienen. Maar van den aan vang af stelden noch
Bewindhebbers noch de Kerkelijke colleges zich
met dezulken tevreden: het was te doen om predi
kanten. De classis Walcheren was de eerste, die er
in slaagde 2 predikanten te doen uitzenden, nl.
Mat t liias van den Broek (Paludanus)
en Zacharias Heyningius (laatst ge
noemde kwam naar hot schijnt nooit in Indië; mis
schien overleed hij onderweg), die in Dcc. 1009 wor
den afgevaardigd, terwijl ongeveer een jaar later
Gaspar Willens, en in 1011 Jan M a e r-
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t e n s door de classis Amsterdam werden afgevaar
digd. Het bleek echter niet gemakkelijk geschikte
personen tc vinden, zelfs niet toen dc Comp. zich
bereid verklaarde dc studiekosten te dragen. Deze
ervaring leidde tot dc stichting van het Collegium
Indicum te Leiden bekend als het Seminarie van
Walaeus, dat in dc 10 jaren van zijn bestaan een
reeks van voortreffelijke mannen voor het predik
ambt in Indië heeft opgeleverd. In 1632 besloten de
Heeren XVII echter tot opheffing van dit voortref
felijk instituut, naar het heette omdat dc kosten te
hoog waren, maar vermoedelijk ook omdat zijn uit
nemende leerlingen met hun protesten tegen het
ongebonden leven der hooge heeren in Indië het de
zen te lastig maakten.
De omvang dor bemoeienissen met Indië was niet
in alle classes dezelfde. Bovenaan stond natuurlijk
Amsterdam, waarde Kcrkeraad meermalen uit naam
der classis en door haar gemachtigd optrad. Gevolg
daarvan was de geprivilegieerde positie der Synode
van Noord-Holland, waarvan (zooals wij boven za
gen) een verre van verstandig gebruik werd gemaakt.
En andere classes, waar de zaken minder omvang
rijk waren, deden menigmaal meer door hun van
doorzicht en warme belangstelling getuigende maat
regelen. Dit laatste mag vooral gezegd worden van
Walcheren en Delfland.
Dc kerkelijke colleges, die met Indië correspon
deerden, droegen meestal die taak op aan hunne
„Deputati ad res Indicas”. Over den aard der be
handelde zaken kan men het noodige vinden bij Dr.
C a 11 e n b a c h’s Justus Heurnius, pag. 29.
De toestanden in Indië waren zooals men zich die
op grond van het bovenstaande denken kan. De
Europeescho bevolking was van alle kanten samen
geraapt. Aan goede elementen ontbrak het niet,
maar do minder goede waren zeker in de meerder
heid; ongebondenheid en zedeloosheid waren aan
de orde van den dag. De geestelijke leidslieden wa
ren een aantal ziekentroosters, al of niet tot predi
kant bevorderd, wier ontwikkeling, vaak ook ge
drag te wenschen overlieten. Met de eerste naar
Indië uitgezonden predikanten was de Comp. niet
gelukkig. W i 11 e n s was ongetwijfeld de beste,
maar zijn jeugd schijnt hem belet te hebben het hem
opgedragen werk met genoegzamen ernst te verrich
ten. En toen later meer geschikte mannen werden
uitgezonden, bleven toch de toestanden nog geruimen tijd ongeordend. Langzamerhand werden al
thans pogingen in hot werk gesteld om daarin ver
betering te brengen; er werden kerkeraden ingesteld,
en men trachtte tc komen tot een Kerkorde. Een
ontwerp daarvoor werd, ingevolge opdracht der Sy
nodes van Noord- en Zuid-Holland en in overleg met
hare Deputatcn opgcsteld door Sebastiaan
Danckacrts, die in 1616 naar Indië vertrok
ken, in 1622/3 in het vaderland vertoevende de
kennis van, en belangstelling voor de toestanden
op kerkelijk gebied in Indië zeer deed toenemen. Dit
ontwerp sluit zich zooveel mogelijk aan bij dc Dortscho Kerkorde, maar wijkt toch met het oog op de
Indischo toestanden daarvan natuurlijk aanmerke
lijk nf. In de plaats van de classis treedt een verga
dering, die zooveel mogelijk jaarlijks te Batavia
moet samenkomen, en waartoe elke kcrkeraad een
predikant on een ouderling moei afvaardigen, of bij
wie hij, indien deze afvaardiging onmogelijk is, zijn
gravamina kan indienen. Aan deze vergadering is
opgedragen, wat in Nederland de classis of de pro
vinciale Synode deed. Hoogst merkwaardig is, dat
terwijl do Dortschc Kerkorde aan de Commissaris
12
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Ben Politiek toegang geeft tot de kerkelijkc ver
gaderingen, daarvan in dit ontwerp geen sprake is.
Het werd zonder nog door de provinciale synodes
van Noord- en Zuid-Holland of eenige andere te zijn
goedgekeurd, aan Danckaerts medegegeven
toen hij in 1623 naar Indië tcrugkeerde, en bespro
ken in een vergadering te Batavia die van 6 Aug. tot
27 Oct. 1624 daar gehouden werd, waarna ze provi
sioneel door den Gouv. Gen. P i e t e r do Carp e n t i e r werd vastgesteld „tot nader ordro en
behoorlijke ratificatie van Nederland”.
De zaak had in orde kunnen komen, wanneer de
^pkfKerken in Nederland meer eendrachtig waren ge
weest. Maar daaraan ontbrak helaas maar al te veel.
En zoo is het geschied dat deze Kerkorde, die, hoe
veel gebrekkigs haar ook mocht aankleven, toch in
elk geval de zelfstandigheid der Kerk waarborgde,
nooit definitief is vast gesteld, en dat daarentegen
in den jare 1643 een andere van hooger hand aan de
Kerk werd opgelegd, die haar geheel aan banden
legde. Reeds in 1631 waren de Commissarissen der
Regeering in den Kerkeraad te Batavia verschenen,
en voortaan waren alle besluiten der kerkelijke ver
gaderingen aan de goedkeuring der Overheid onder
worpen. De Gouv. Gen. wees den predikanten bij
aankomst in Indië hun plaats aan, en verplaatste
hen naar welgevallen. Van een kerkelijke vergade
ring als door Danckaerts ontworpen was geen
sprake. Alleen werd meermalen het advies van den
Kerkeraad te Batavia ingeroepen, welke daardoor
zekere autoriteit verkreeg, die natuurlijk volmaakt
onwettig was, en dan ook meermalen werd aange
vochten, vooral wanneer de kerkeraad zieken
troosters of vermaners' tot predikanten bevorderde.
. De wrange vruchten van dezen toestand bleven
niet uit. De predikanten waren Staatsambtenaren,
en hun vaak maar al te gegronde bezwaren tegen
het gedrag der overheidspersonen werden niet ont
vankelijk verklaard, en hadden menigmaal verplaat
sing of terugzending naar Europa tengevolge. Dien
tengevolge lieten werkelijk hoogstaande mannen
zich voor dit ambt natuurlijk moeilijk vinden, het
geen wederom op het kerkelijk leven in Indië nadeehgen invloed oefende. Zeker is, dat de schuld van
een en ander niet uitsluitend komt ten laste van
de Comp. of haar Bewindhebbers; Heumius bv. die
bekend is om zijn kloekmoedig optreden tegenover
den Gouv. Gen. Jacques Specx, verscheen na
zijn terugkeer in 1639 in de vergadering der Heeren
XVII, diende op hun verzoek bij hen een schriftelijk
rapport in omtrent zijn arbeid, en werd om zijn
„extraordinaris goede diensten in India gedaan”
met ƒ 1200.— vereerd, terwijl men pogingen deed
hem op gunstiger conditiën en traktement dan voor
heen wederom naar Indië te laten gaan. Daartegen
over kan gewezen worden op een geheele reeks zeer
gegronde klachten, door de kerkelijke Heeren zonder
eenig resultaat onder de aandacht der Bewindheb
bers gebracht. Maar wij zagen het reeds, ook de
Kerk had schuld; de aangelegenheden in eigen kring
schenen haar gewichtiger dan degroote belangen in
Indië. De plaatsen, waar gedurende korter of langer
tijd een predikant of een krankbezoeker heeft ge
woond en gewerkt, zijn Batavia, Onrust, C'heribqn,
Semarang, Soerabaja, Arabon, Haroekoe, Saparoea,
Noesalaoet, Mani pa, Temate, Bat jan, Makian, Menado, Makasser,..Banda, Kéi-eilanden, Aroe-eiJanden,
Timor-Koepang, Solor, en Padang.Aanvankelijk werd alleen de verkondiging der
Gereformeerde religie toegelaten. De Gouv. Gen.
Baron van Imhoff echter stond in 1749 aan de

Luthcrschcn dc uitoefening van hun eeredienst tc
Batavia toe. De Synoden van Noord- en Zuid-Holland protesteerden heftig, maar verkregen slechts
dat pogingen om de Gereformeerden tot de Luthersche Kerk over te halen met strenge straffen be
dreigd werden.
De periode van bloei der Indische Kerk was van
korten duur. Wanneer reeds in 1632 (bij de ophef
fing van het seminarie van Walaeus, toen hot bedrijf der Compagnie nog rijke winsten afwierp) het
zuinigheidsargument tegenover de Kerk werd ge
bruikt, dan spreekt het vanzelf dat, toen de zaken
verkeerd begonnen te gaan, de behartiging der gees
telijke belangen allereerst schade leed. Verreweg de
meeste gemeenten werden langzamerhand herder
loos, en de toenemende corruptie onder de Comp.’s
Dienaren werkte het verval der Kerk in de hand.
Toen, nadat zij opgehouden had te bestaan, de
Staat der Nederlanden haar verplichtingen ook
tegenover de Kerk overnam, waren de toestanden
er niet naar om een spoedige verbetering te ver
wachten.
Voor die verbetering werden dan ook eerst de
grondslagen gelegd, toen in 1815 voorloopig, en 5
jarën later definitief door den Koning de „Commis
sie tot de zaken der Protestantsche Kerken in Ned.
Oost- en West-Indië” werd ingesteld, gewoonlijk
Ind. of Haagsche Commissie genoemd. (Kon. Be
sluit van 7 Dec. 1820 No. 113). Volgens art. 13 van
dit Staatsstuk „bestaat de Comm. uit 7 leden in
of bij ’s Gravenhage woonachtig, waarvan 5 werkelijk
diens(döëndë~pïcdikanten zullen moeien zijn, daar
onder bijzonder begrepen de Secretarissen van do
Algemeene Hervormde Synode, van de EvangelischeSynode en van het Provinciaal Kerkbestuur van
Zuid-Holland”. Art. f4 luidt: „De leden der Comm.
alsmede derzelvcr President, Vice-President en Se
cretaris, worden door Ons benoemd, op voordracht
der Departementen voor het Publieke Onderwijs, du
Nationale Nijverheid en de Koloniën en voor de za
ken der Hervormde Kerk enz”.
Uit hetgeen hierboven is gezegd omtrent do ver
houding der Gereformeerde Kerken in Nederland
en in Indië tot de Overheid, d.w.z. tot de Comp.
blijkt, dat deze laatste nooit eenig patronaat of
uitsluitend recht van de Ger. kerken in Nederland
over die in Indië heeft erkend. Daartegenover laat
dat Bewindhebbers tot aan de stichting der Lui hersche Kerk te Batavia nooit eenige andere dan do
Ger. Kerken tc hulp hebben geroepen; de verhou
ding tusschen Kerken Staat in het vaderland maak
te zelfs een andere gedragslijn vrijwel ondenkbaar.
Koning Willem I wilde alle Protestanten in één
kerkverband vereenigen naar het model der Imirte
Kirehe in Duitschland. In Nederland mislukte dit,
maar in dc Koloniën kon hij zijn wil doorzetten.
Daarom bepaalt Art. 1 van bovengenoemd Kon.
Besluit: „Alle Protestantsche Kerken in Ned. Oost
en West-Indië zullen voortaan onder een en het
zelfde Bestuur worden vereenigd”. Terwillc van dit
beginsel moest nu do verhouding tot de Ned. Her
vormde en de Luthersche kerken in Ned. (alleen
aan deze twee werd gedacht op grond van het ver
leden) geregeld worden. Het verbreken van een
band lag kennelijk geenszins in dc bedoeling. Het in
1816 afgekondigde algemeene reglement voor de
Ned. Ilerv. Kerk bepaalde in art. 4: „De belangen
der Oost- en West-Indische Kerken zijn het voor
werp van de aanhoudende zorg van de synode van
de Ned. Herv. Kerk. De betrekking dier Kerken tot
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de Synode blijft op den tegenwoordigcn voet, totdat
zij later kerkelijk kan worden geregeld. Intusschcn
wordt zij onderhouden door tussebenkomst van den
Secr. der Syn. als lid der Comm. tot de Zaken der
Prot. Kerken in Ned. Indië”. Een afgevaardigde
dezer Comm. woonde de vergaderingen der Synode
bij met concludeerende stem. l) De verdere ontwik
keling heeft er echter toe geleid dat de Ncd. Herv.
Kerk in het vaderland en de Ind. Kerken hoe langer
zoo meer haar eigen weg zijn gegaan; en al bestaat
er verschil van gevoelen over de vraag of de laatste
geheel zelfstandig kunnen worden gemaakt, tocli
schijnt niemand er aan te denken voorde Ned. Herv.
Kerk een speciaal recht op te eischen.
Aan de Comm. is allereerst opgedragen de behar
tiging der belangen van allo Protestantscho Kerken
in Ned. Oost- (en West-) Indië (Art. 2); zij rappor
teert op alle zaken waarover zij door de Reg. wordt
gehoord, en is bevoegd tot het doen van voorstellen,
welke zij tot de bevordering der Ind. Kerken noodig
mocht oordeelen (art. 3); zij houdt geregelde corres
pondentie met de Kerken in Indië volgens door de
Reg. vast te stellen verordeningen, die h.z. de Comm.
onderricht van alle belangrijke bijzonderheden den
godsdienst in Indië betreffende (art. 4); de Comm.
onderhoudt goede correspondentie met Bijbel- en
Zend. genootschappen, en met de Besturen der ver
schillende Prot. Kerkgen. hier te lande (art. 5); zij is
belast met de inzegening der voor de Ind. Kerken
aangestelde predikanten en met het examinceren en
de inzegening van a.s. zendelingen, (art. 6).
De Reg. is dus niet verplicht omtrent de uit te
zenden predikanten liet advies der Ind. Comm. in te
winnen; nog veel minder zich daaraan te houden.
Toch is het regel, dat het eerste en bijna regel,dat
het laatste geschiedt.
Waren alzoo dc zaken in Nederland althans voorloopig geregeld, het duurde tot 1S40 alvorens een
„Reglement op het Bestuurder Prot. Kerk in Ncd.fr.dic” ontworpen werd, en nog 4 jaar langer totdat
het door de Reg. werd afgekondigd. Dit Staatsstuk
(later herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld) erkent
slechts één Prot. Kerk in Indië, „waartoe allen be
lmoren, die aldaar door belijdenis des geloofs tot le
dematen zijn aangenomen, die in de Prot. Kerken
gcdoopl zijn, en diegenen welke in andere landen,
als aan do Prot. Kerk behoorende erkend, zich hier
(in Ned.-Indië) ter neder zetten, mits door behoor
lijke bewijzen of altestatiën vair hun doop of lid
maatschap buiten 's lands hebbende doen blijken.
Deze allen blijven tot het Prot. Kerkgen. behooren,
zoolang zij niet vrijwillig en duidelijk verklaard heb
ben zich daarvan af te scheiden of om wettige rede
nen daarvan afgescheiden zijn” (art. 1 en 2). „Het
Bestuur der Prot. Kerk wordt, in verband met do
Comm. tot de Zaken der Prot. Kerken in Ned. Oost
en West-Indië te ’s Gravcnhage, onder toezicht van
den Gouv. Gen. van Ned.-Indië, uitgeoefend door
het Kerkbestuur, gevestigd te Batavia en door dc
kcrkcraden der plaatsclijke gemeenten” (art 3). Dit
Bestuur bestaat uit 8 leden, en wordt door den
Gouv. Gen. benoemd, die in geval van vacatures
gebonden is aan een voordracht van drie personen,
door bel Kerkbestuur op te maken. Voorzitter is
een lid van den Raad van Indië of een ander in
>) Dit duurde tot 1873, terwijl in 1874 de twee
de zinsnede van het in den tekst opgenomen ci
taat gewijzigd werd en nu luidt: „De betrekking
dezer kerken lot de Synode wordt nader gere
geld”.
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vloedrijk lid der Prot. Kerk te Batavia. Tot de le
den behooren do vijf daar gevestigde predikanten, en
drie notabele leden van de Prot. Kerk in dc hoofd
stad. Met de Ind. Comm. correspondeert hot Kerk
bestuur slechts via den Gouv. Gen., onder cachet
volant.
Het beheer over „alle zaken, die onmiddellijk tot
de inwendige orde en tucht der plaatsclijke gemeen
ten betrekking hebben” is aan den kerkeraad opge
dragen (art. 21), die bestaat uit den predikant bene
vens ouderlingen en diakenen; de laatsten worden
zonder tusschcnkomst van het Kerkbestuur be
noemd volgens plaatselijke usance, maar zij staan
evenals de predikanten onder toezicht van het Kerk
bestuur. Dc kcrkcraden correspondeeren met dit
laatste; alleen het Kerkbestuur niet de Regeering.
De kerkeraden kunnen echter van beslissingen van
het Kerkbestuur via dit laatste in hooger beroep
gaan bij het Gouvernement.
Tot de voornaamste werkzaamheden van het
Kerkbestuur behoort het doen van „de noodige
voordrachten aan den Gouv. Gen. voor de spoedige
plaatsing, de verplaatsing, bevordering en alle ver
dere belangen der predikanten, waarbij het niet
alleen hun anciënniteit in het oog houdt, maar ook
al let op hunne bekwaamheden alsmede hun .meer
dere of mindere geschiktheid voor eenige bijzondere
gemeente en op den wensch der betrokken ge
meente, wanneer die wensch door den kerkeraad of
door een voldoend aantal harer lidmaten wordt ken
baar gemaakt” (art. 23). Het aantal predikaotsplaatsen telt thans in Indië 41, waarvan 28 op Java.
De Gouv. Gen. zendt bericht van een ontstane
vacature, waarna de Minister van Koloniën zich
tot de Ind. Comm. wendt, die door middel van de
dagbladen sollicitanten oproept. Na zorgvuldig
overleg zendt zij aan den Minister een voordracht,
waarna de Koningin benoemt. De aldus benoemde
wordt dan naar Indic gezonden en ter beschikking
van den Gouv. Gen. gesteld, die hem na overleg
met het Kerkbestuur zijn standplaats aanwijst. Hij
begeeft zich derwaarts, en meldt zich aan bij de au
toriteiten en bij den kerkeraad (althans wanneer
zulk een lichaam bestaat, hetgeen thans meestal het
geval is) en vangt zijn dienstwerk aan, zonder be
vestiging of andere plechtigheid. Dc predikantsplaatscn moeten meer beschouwd worden als ressor
ten. Zoo behooren tot Batavia: Weltevreden, de.Be- .
nedenstad en do naaste omtrek, zoomede de Resi
dent iën Bantam en Lampongscho Districten.
Dc vereeniging met dc Luthcrsche gemeente te
Batavia kwam eerst in 1854 bij Kon. Besluit van 19
Aug. van dat jaar, no. 74 (Ind. Stb. no. S5) tot stand.
Daarbij werd bepaald, dat „de godsdienstleer der tot
een o Evangelische of Protestantsche Kerk vereenigdo gemeento is die van het Evangelie, overeen
komstig met hot grondbeginsel van het Protestan
tisme”. Al is deze formule alleen voor dc Vereenigd©
Gemeente te Batavia vastgesteld, toch mag worden
aangenomen, dat geheel de Prot. Kerk in Indië
daarmede instemt, men kan haar dim als de geloofs
belijdenis dezer Kerk beschouwen/
Het kerkelijk leven onderdo Europeanen in Indië.'
is weinig ontwikkeld. Tot de factoren, dio ongunstig
daarop in werken, behooren zeer zeker de herhaalde
mutaties, en het verspreid wonen der gemeentele
den. Sommigenonderstellon, dat meer belangstelling
zou worden gowekt, wanneer aan do gemeenteleden
meer invloed word gegund op den gang van zaken.
Wellicht moet ook rekening gehouden worden met
bezwaren tegen den Protcstantschen cerodienst, dio
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speciaal in Indië den lust tot kerkgaan verminderen.
Dat overigens de onkerkelijke stroomingen in Ne
derland ook in Indië hun invloed doen gevoelen
spreekt vanzelf.
Na het herstel van het Nederlandsch gezag in
Indië duurde het geruimen tijd alvorens academisch
opgeleide en geordende predikanten derwaarts kon
den worden uitgezonden. Intusschen was in 1797 het
Ned. Zend. Gen. gesticht, en dit zond zijn Evangelie
boden naar Indië, die daar herhaaldclijk, ook al had
den zij geen academische opleiding genoten, tot pre
dikant werden aangesteld. Velen hunner, onder wie
vooral J. Kam genoemd mag worden, hebben zeer
verdienstelijk gearbeid. Langzamerhand echter
meldden zich meer predikanten voorden dienst aan,
on thans ondervindt men geen moeilijkheden, wan
neer in een vacature moet worden voorzien.
In gemeenten, waar geen predikant gevestigd is,
kan, indien 10 leerlingen zich daarvoor aanmeldcn,
het geven van geregeld godsdienstonderwijs worden
opgedragen aan een daartoe geschikt mannelijk of
vrouwelijk persoon, die daarvoor een toelage uit
’s Lands kas ontvangt.
Een eigenaardige plaats wordt ingenomen door de
godsdienstleeraars benoemd volgens K. B. van 23
April 1901 no. 68 (Ind. Stb. no. 255 laatstelijk her
zien en gewijzigd bij Ind. Stb. 1909 no. 38). In 1889
wilde de toenmalige Minister van Koloniën Mr. L.
W. C. Keuchenius, maatregelen nemen ter voorzie
ning in de geestelijke behoeften van de militairen en
minder gegoede Europeanen in Indië. Hij meende
daartoe partij te kunnen trekken van de hulp van
zendelingen, en lokte een K. B. uit (28 Mei 1889,
no. 73, Ind. Stb. no. 170), waarbij bepaald werd,
dat voor „personen, die door Genootschappen, Vereenigingen of Maatschappijen, welke zich de bevor
dering van de belangen van het Christendom in Ned.
Indië ten doel stellen, ter beschikking van de Regeering worden gesteld” een som van / 150.— ’s maands
kan worden uitbclaald, wanneer zij door den Gouv.
Gen. belast worden met de behartiging der geeste
lijke belangen der bovengenoemde militairen en
minder gegoede Europeanen. De onderstelling was,
dat dit werk als nevenambt naast het eigenlijke
ambt door bedoelde personen zou worden verricht ;
en met het oog daarop werd van verlof, pensioen
enz. niet gesproken; zij werden dus niet als ambte
naren beschouwd. Het bleek weldra, dat in dezen
vorm de zaak onuitvoerbaar was. Er werd wel van
de aangeboden gelegenheid gebruik gemaakt, maar
door personen, voor wie de verstrekte toelage de
eenige inkomste was. Daardoor werd hun toestand,
vooral daar zij op Java leven moesten, onhoudbaar.
In 1901 werden toen de bepalingen gewijzigd, en de
Gouv. Gen. is thans bevoegd om de bedoelde per
sonen, nadat zij door hun werkzaamheid getoond
hebben daartoe geschikt te zijn, van een ambtelijke
aanstelling te voorzien. Natuurlijk kan ook de Ind
Kerk van de hier geboden gelegenheid gebruik
makeu, maar eigenaardig is, dat terwijl door Minis
ter Keuchenius allerminst aan haar gedacht werd,
zij thans de eenige is, die van zijn initiatief pro
fiteert. Zes godsdienstleeraars arbeiden op deze
voorwaarden in Indië.
Voor het eigenlijke Zendingswerk in de dagen der
Oost-Indische Comp. vergelijke men het art. ZEN
DING. De verplichting voor de daardoor gestichte
inlandsche Christengemeenten te zorgen nam de
Regeeiing over. Zij verkeerden in een zeer verval
len toestand; de vroegere predikantsplaatsen wa
ren vacant, en de andere gemeenten waren in tien-

tallen van jarcn niet bezocht, en geheel overgelaten
aan de leiding van ongeschikt inlandsch personeel.
Hel Ned. Zend. Genootschap sloeg de hand aan
den ploeg en al werden velen van de door hetzelve
uitgezonden Evangelieboden geroepen lot den
dienst in de Europeesche gemeenten, er bleven tocli
een aantal verdienstelijke mannen over, die den
grondslag hebben gelegd voor het weder oploven
der Inlandsche gemeenten. Groote organisatorische
talenten ontplooide J. Kam, die van 1815 tot 1833
als predikant te Am bon gevestigd was, maar rus
teloos heen en weerTrök en overal regelend optrad.
Zijn invloed deed zich gevoelen op de Oeliassers,
Timor, de Zuidwester en Zuidooster eilanden Ternate, de Minahasa en de Sangi- en ïalaudeilanden.
De door het Gen. uitgezonden zendelingen ontvin
gen een klein salaris van de Regeeiing. Hot duurde
echter nog tot het jaar 1867 vóórdat de positie
der Eur. godsdienstleeraars (Hulppredikers) bij de
in]. Christengemeenten behoorende tot de Prot.
Kerk werd geregeld. Dit geschiedde bij K. B. van
22 Dec. van dat jaar no. 4 (Ind. Stb. 1870 no. 71),
later herhaaldelijk herzien en gewijzigd, laatste
lijk bij Ind. Stb. 1909, no. 411. Een „Reglement op
het Hulppredikerschap en inl. leeraarsarabt bij de
ihl. Christengemeenten in Ned. Indië werd vastge
steld bij ordonn. van 10 Sept. 1870, (Ind. Stb. no.
125, laatstelijk herzien en gewijzigd in 1911, no. 583).
Het aantal Hulppredikersplaatsen bedraagt thans
25. Daarvan is 1 gevestigd op Java, n.1. Depok (zie
aldaar); verder in de Minahasa 1Ö, in hef Gouv. Celebes en onderh. 2, in de res. Aniboina 6, in de res.
Timor 4, en te Ternate 1. In geval van vacature
zendt het Kerkbestuur daarvan bericht aan den
Gouv. Gen., deze aan den Minister, die zich tot de
Ind. Coram. wendt met het verzoek een voordracht
te doen. De Comm. verzoekt de Besturen van Zendingscorporalies een hunner kwcekelingen beschik
baar te stellen, of roept sollicitanten door middel
van de dagbladen op. Nadat zij door de Comm. zijn
geëxamineerd, worden zij ter benoeming aan den
Koning voorgedragen, en nadat zij door de Comm.
in hun ambt zijn bevestigd naar Indië gezonden.
Het Kerkbestuur adviseert omtrent hun plaatsing,
waaromtrent de Gouv. Gen. beslist. De hulppredi
kers zijn mede belast met het toezicht over 11' •
inlandsche leeraars in hun ressort. Met hun oplei
ding belast het reglement de Hulppredikers, die
daarvoor een toelage ontvangen; feitelijk echter is
daarmede in de Minahasa belast de Hulpprediker
van Tomohon, in de res. Amboina een der twee
Hulppredikers van Am bon, en in de res. Timor die
van Baii. Na volbracht eindexamen voordo Comm.
van Hulppredikers wijst hun het kerkbestuur hun
werkkring aan. Slechts enkelen hunner zijn In•voegd Doop en Avondmaal te bedienen; allen heb
ben zij het recht huwelijken te sluiten, natuurlijk
mits aan de daarvoor door de Reg. gestelde bepalin
gen voldaan zij. De Hulppredikers staan onder het
oppertoezicht van het Kerkbestuur, meer bijzonder
echter van de predikanten in hun gewest. Zij corrcspondocron alleen door bemiddeling van dezen met
het Kerkbestuur.
De rapporten omtrent het kerkelijk leven in do
Inl. Christengemeenten luiden over het algemeen
gunstig. De storende invloeden in de Eur. gemeenten
werken hier niet of slechts ten deele. Door velen ech
ter wordt als een bezwaar van de tegenwoordige or
ganisatie gevoeld dat de Reg. de jaarlijksche kosten
van den Eeredienst geheel draagt; alleen do zorg
voor kerkgebouwen komt voor rekening der gemeen -
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ten. Daarmede hangt samen, dat de Inl. Christenen
op het bestuur en beheer der Kerk en haar goederen
nog geen of bijna geen invloed oefenen.
Hcrhaaldelijk zijn pogingen in het werk gesteld
om te komen tot een nieuwe organisatie der Prot.
Kerk in Indië, vooral om den band met den Staat
(behalve in zoover die van finantieelen aard is) to
verbreken, en aan de Kerk vrijheid te geven zichzelf
te besturen. Een uitvoerig en nauwkeurig overzicht
daarvan is op last van het Dep. van Kol. samenge
steld ten behoeve der Staatscomm. ingesteld bij K.
B. van 13 Oct. 1910, no. 21, en die de opdracht ont
ving om de Koningin te dienen van advies „omtrent
de vraag, welke maatregelen zullen zijn te nemen om
te komen tot herziening van de bestaande verhou
ding tussohen liet Gouv. eix de Prot. Kerk in Ned.
Ind., met het doel aan die Kerk door meerdere zelf
standigheid betere gelegenheid te geven zich naar
den eisch van haar eigen leven in te richten”. Het
rapport dezer Comm. werd vastgesteld op 11 April
1913; zij had bij haar arbeid bovendien gebruik kun
nen maken van een advies van het Ind. Kcrkbcstuur dd. 30 Maart 1911.
De Staatscomm. is van oordeel, dat de veranderde
omstandigheden, vooral de betere communicatie
middelen, mogelijk maken aan de Kerk zelfbestuur
te verleenen, met door de gemeenteleden verkozen
kerkeraden, die hun afgevaardigden zouden zenden
naar classicale vcrgadeiingen (er zouden 4 Eur. en 3
Inl. classes worden gevormd), die op hun beurt weer
een Synode kiezen. De belangen der Ind. Kerk zou
den in Nederland worden behartigd door een Comm.
van Bijstand, samengesteld uit 11 leden, waarvan 4
te benoemen door de Synode der Ned. Hcrv. Kerk
(van wie dan 1 in het bijzonder de Zending zou moe
ten vertegenwoordigen), 2 door de Synode van do
Gei-. Kerken, 1 door de Synode van de Evang. Luth.
Kerk, 1 door de Algem. Kerkel. Vergad. van do
Hersl. Ev. Luth. Kerk en 1 door de Comm. tot de
zaken van de Remonstrantsche Broederschap, ter
wijl de 2 overblijvende leden door de Synode der Ind.
Kerk zelve zouden zijn to benoemen, die eveneens do
open vallende plaatsen in vult, wanneer een of meer
der bovengenoemde colleges geen gebruik wenschen
temaken van het hun toegekende recht. Deze Comm.
zou tien schakel moeten vormen tusschen de alge
meen e Prot. Kerk in Indië en de vaderlandsche
Kerkgenootschappen en andere vereenigingen, die
op cenigerlei wijze de godsdienstige belangen van
Ned. Indië trachten te dienen. In hel bijzonder zou
haar zijn opgedragen het aan leggen van lijsten van
predikanten, predikers (de Comm. wil den titel hulpprediker laten vervallen) en godsdienstleeraars, dio
door do Comm., al dan niet na eigen aanmelding,
voor uitzending naar Indië geschikt worden geacht.
Uit deze lijst zouden de kerkeraden predikanten be
roepen, hoewel zij daaraan niet geheel gebonden
zouden zijn. Voordo inlandsche classes worden maat
regelen voorgesteld, die bedoeld zijn om hun ont
wikkeling tot zelfstandige volkskerken binnen het
kader der Alg. Prot. Kerk mogelijk te maken. Dit
algemeen Prot. karakter meent de Staatscomm. te
moeten handhaven, en zij is van oordeel dat, indien
hot later door de inmiddels zelfstandig geworden
Kerk wordt verloochend, dc Keg. het recht heeft,
haar den thans genoten finantieelen steun te ont
houden. In verband daarmedo stelt de Comm. voor
Art. 1 van het Alg. Regl. voorde Ind. Kerk te laten
luiden: „De godsdienstleer der Algemcene Prot.
Kerk is die van het Evangelie, overeenkomstig het
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grondbeginsel van het Protestantisme”. Aan do
Kerk zolf moet vrijheid gelaten worden dezen grond
slag nader uit te werken, mits met handhaving van
liet Algem. Prol. karakter. Als bijlagen heeft do
Comm. aan haar rapport toegevoegd een volledig
stel reglementen ten deele ten einde zichzelf duidelijk
te maken in hoever haar denkbeelden voor verwe
zenlijking vatbaar zijn, ten deele omdat deze conceptcn den arbeid der toekomstige Synode, die zo
zou moeten vaststellen, zullen vei-eenvoudigen.
Art. 122 R.R. bepaalt dat: „In de bestaande in
richting en het bestuur der Christelijke kerkgenoot
schappen geen verandering wordt gebracht, dan met
wederzijdsch goedvinden van den Koning en het be
stuur van het betrokken Kerkgenootschap”. Op
grond hiervan is het rapport der Staatscomm. aan
de Kerk voorgelegd, en haar mcening gevraagd.
Deze luidt over het algemeen ongunstig. Men acht de
plannen der Staatscomm. onuitvoerbaar en ongewenscht, en is van oordeel dat de veranderde tijds
omstandigheden, waarop de Comm. zich heeft be
roepen, nog geenszins een op deze wijze geregeld
zelfbestuur voor de kerk mogelijk maken. Tegelijker
tijd (en naar het schijnt eenigszins in strijd daarme
do) acht men een Comm. van Bijstand benoemd door
de vaderlandsche Kerkgenootschappen overbodig,
en wil men haar leden door de Indische Kerk zelf la
ten benoemen.-De vraag hoe men komen zal tot een
wettige vertegenwoordiging dezer Kerk blijft echter
nog onopgelost. Dat het Kerkbestuur in zijn tegen
woordige samenstelling moeilijk als zoodanig kan
worden erkend, wordt door velen met nadruk be
toogd, en deze bewering schijnt op Prot. kerkrech
telijk standpunt moeilijk weerlegbaar, ook al erkent
men dat dit college met ernst er naar streeft om aan
de verschillende stroomingen in de Kerk recht te la
ten wedervaren. Welk het lot zal zijn van de voor
stellen van de Staatscomm. en van dc Ind. Kerk in
het algemeen, blijft voorhands volmaakt onzeker.
Boven is reeds gezegd, dat de Staat iix Indiësleehts
een Prot. Kerk erkent. Dit is zeer zeker een leemte,
waarin zoo spoedig mogelijk moet worden voorzien.
Ze heeft ten gevolge, dat de „BritscliProt. Gemeente”
de „Christelijk Gereformeerde Kerk” en de „Arme
nische Gemeente”, alle te Batgjöa, benevens de „Ge
reformeerde Kerk” to Soerabajajniet als Kerkge
nootschappen, maar als kerkelijke „Vereenigingen
mot rechtspersoonlijkheid” erkend zijn. Dit neemt
niet weg dat do Christelijk Ger. Kerk te Batavia
zich geïnstitueerd hooft, en door twee predikanten
bediend wordt; ditzelfde kan nog niet van do Ger.
Kerk te Soerabaja gozegd worden; de aldaar arbeidendo predikant is aan deze Kerk door een der Ger.
Kerken in Nederland geleend-. -.^ Cc ?
A Cf A
In 1829 zijn opgcricht te Batavia, Semarang.cn Soe- £e\' CÓ. ’ -'Y
ra baja commissiën tot ondersteuning van behoef- v Y' . . /
tigc Christenen, samengesteld uit twee leden van
de Prot.-, tweo leden van do Roomsch kath.- en één
lid van de Luthersehe geloofsbelijdenis, met de res
pectieve residenten als voorzitters, bijgestaan door
een secretaris. Bij Slb. 18G4, no. 4Gis de werkkring
dier commissiën aldus geregeld: die te Batavia strekt
zich uit over do res. Bantain, Batavia (met Krawang), dc Preanger Rcg. on Cheribon; dio to Semarang over de res. 'van Midden-Java en dio te Soerabaja over de res. Kediri, Socrabaja, Pasooroean, Besoeki en Madoora. To haren behoeve wordt geheven
écn per mille van allo openbare verknopingen vei*pachtingon en van de loterijen. Op do Buitonbcz.
wordt hot één per millo op dezolfdo wijze besteed;
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in de gewesten, waar geen diaconie-armen gevonden
worden, gaan die gelden naar plaatsen, waar de behoeft c het grootst is (Bijblad no. 598).
Tot de middelen der voormelde comrinssiën beliooren ook de giften, die door ambtenaren van den bur!
gerl. stand worden gecollecteerd bij aangifte of vol
trekking van huwelijken; wijders kunnen zij een
beroep doen op de particuliere liefdadigheid (Bijblad
no. 352).__ „
!
t ff
Literatuur : P. Hofstede, O. I. kerkzaken 1779. —
O** s i '
-J. F. G. Brumund, Bijdragen tot de geschiedenis der
kerk te Batavia, in het Tijdschr. Bat. Gen., Deel
1'y
V XIII (1S64) bl. 1 en 74. — C. A. L. van TroostenI
^ ^ O. Njurg de Bru.yn,..DaHerv. kerk in Ned. Indië, 1SS4.—
_
ïd/Biograf. Woordenboek v. O.-I. predd., Nijmegen,
tv ** 1893. — G. W. Uhlenbeck, Bijdrage tot de geschica denis der verhouding tusschen den Staat en dc
r' ? ** „ v Clirist. kerkgenootschappen in Ned. O. Indië, 1887.
— S. A. Buddingh, Proeve cener chron.-hist. schets
£»• ( ^^cS^ftvan de lotgevallen der Prot. kerk in N. O.-I. van
■:?
1615—1851, Arnhem 1S51; en voorts de Kol. Versl.,
Meded. omtrent den toestand der Prot. kerken
* -• C • de
in Ned. O.- en W.-Indië van de commissie te’s Ha. ge, het voormeld Alg. verslag van 1893, (Batavia
[i
1895 en de Hand. van de Alg. Synode der Herv.
kerk, Bijl. D. 1S72, bl. 1—4; 1873, bl. 1—4; 1875, bl.
1, 2, 8, 9; 1876, bl. 3; 1889, bl. 264 en bl. 349. — Dr.
f- ..J. R. Callenbach, Justus Heumius, 1897. — Dr. C.
W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, De
' ft •
:
Ger. Kerken in Ned. en de Zending in O.-Indië in dc
.
dagen der O.-I. Comp., 1906. — Scheiding van
Kerken Staat in Ned.-Ind., Historische nota met bij
lage opgesteld op last van het Dep. van Kol., ’s Gra
ven hage 1910.
EERENS (DOMINIQUE JACQUES DE). Geb. te
Alkmaar 17 Maart 1781, trad hij 15 April 1798 als sol
daat in dienst, woonde in 1799 den veldtocht in
i ;
Noord-Holland bij, nam in 1800 en 1S01 als cadet
■deel aan de krijgsbedrijven in Duitschland en werd,
I
wegens zijn moedig gedrag 6 Febr. 1801 tot 2e luit.
benoemd. Spoedig klom hij in verschillende graden
:
bij het Bataafsche en Hollandsche leger op (le luit.
23 Sept. 1806, kap. 20 Mei 1807, luit.-kol. 25 Aug.
1809), was na dc inlijving lid der commissie om Hol
lands belangen te Parijs te behartigen, en werd 3
Oct. 1810 chef de bataiÜon bij de Fransche garde.
!
Den 5den Mei 1812 tot ridder van het Fransche kei
!
zerrijk benoemd, werd hij 12 Nov. 1812 te Smolensk
adjud.-commandant (kolonel) bij den generalcn staf
en 16 Jan. 1813 chef van den gen. staf der cavalerie
van het 10e corps. Den 2den Jan. 1814 verliet De
i
Eerens, die bij het beleg van Dantzig krijgsgevangen
gemaakt was, den Franschen dienst om den 29stcn
d. a v. als luit.-kol. in Ncdcrl. dienst over te gaan; 30
$
April 1814 werd hij in den rang van kol. hersteld en
21 April 1815 tot gen.-majoor benoemd. Van 1803 —
1815 woonde Dc Eerens tien veldtochten bij, waar
onder in Pruisen, Spanje, Portugal, Rusland en
Frankrijk. Als generaal-officier werd hij met ver
schillende militaire commissiën belast; den 20sten
Dec. 1826 werd hij luit.-gen., tevens inspecteur-gen.
der cavalerie, 7 Juli 1829 comm. der 3e divisie infan
terie en 25 Dec. d. a. v. directeur-generaal van oor
log. In die betrekking was hij werkzaam gedurende
den strijd met België, tot hij 5 Sept 1834 de be
noeming ontving tot Luit.-Gouv.-Gen. over Ned.i
Indië. Den 22sten Febr. 1835 te Batavia aange
li
komen, nam De Eerens 5 Maart 1835 als zoodanig
zitting in den Raad van Indië en aanvaardde, na
het aftreden van Baud, den 29sten Febr. 1836 het
ambt van Gouv,-Generaal, welke betrekking hij
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vervulde, tot hij 30 Mei 1840 te Buitenzorg over
leed.
Het bestuur van De Eorens, die weinig zelfstan
digheid aan den dag kon leggen en hoofdzakclijk be
last was de inzichten van Van den Bosch ten uitvoer
te brengen, werd vooral gekenmerkt door de zorg,
voor de uitbreiding der Gouw cultures gedragen.
Door de vermeestering van Bondjol werden de Padri-oorlogcn beëindigd, en daarna het Ned. gezag op
de Westkust van Sumatra tot Singkel uitgebreid.
Onder de belangrijke gebeurtenissen tijdens zijn be
stuur mogen voorts worden vermeld: dc overeen
komst met den Sultan van Lingga gesloten tot we
ring van zeeroof, de toetreding van Boni tot het
vernieuwd Bongaaisch contract, dc oprichting van
het Tijdschrift voor Ned. Indië en de afkondiging
van een nieuw Rcg.-Reglement op 26 Sept. 1836.
Zie over De Eerens: T. v. Ned. Indië 1840
bl. 73.
EERSTE PUNT (JAVA’S). Z.o JAVA’S lo PUNT.
EF. Plaatselijke uitspraak van het door de bewo
ners van het Gebied der vier Radja’s in Nicuw-Guinea gebruikelijke j è f, dat eiland betcckcnt.
Beide woorden worden dikwerf weggelaten, maar
zijn somwijlen onafscheidelijk met het hoofdwoord
verbonden.
EGELS (Erinaceidae). Van deze familie der lx sek
teneters (zie aldaar) komen in Nederlandsch-Indië
slechts de twee meest primitieve, nauw met elkaar
verwante geslachten Gymnura en Hylomys voor, ter
wijl het verder in de Oude Wereld wijd verspreide ge
slacht der typische egels (Erinaceus) er ontbreekt.
Dc beide genoemde geslachten onderscheiden zich
van Erinaceus door een vollediger, uit 44 tanden be
staand gebit en door het ontbreken van de stekels.
Dit laatste doet hen in uiterlijk voorkomen meer op
spitsmuizen dan op egels gelijken, maar eigenschap
pen van skelet en gebit bewijzen hun verwantschap
met deze laatslen. Hylomys suilUi Müll. et Schlcg.
bewoont Achter-Indië, Sumatra, Bornco en Java,
waar hij in boschstreken leeft en zich met insekton
voedt. Het is een klein, nog geen \lj2 dm. lang,
bruinharig diertje, met een korf, bijna onbehaard
staartstompje en spitsen snoet. Van hot geslacht
Gymnura leeft één soort, G. gymnura Rafïl. (IlafflcsiiHorsi, et Vig.), in Palcmbang rindil of lampei ni c
genoemd, op Sumatra en in Achter-Indië, een an
dere, G. alba Giebel (likoes boelan Mal.) op Bornco.
Dc rindil is in hoofdzaak zwart gekleurd, met ge
deeltelijk witten kop en schouders en witten staart top; G. alba is bijna geheel wit en daarom voor een
albino van de eerstgenoemde soort gehouden, waar
mee echter niet in overeenstemming is, dat dc iris
zwart en niet, als bij echte albino’s, rood is; boven
dien verschilt hij door iets meerdere grootte, en mis
schien door kortere klauwen aan de achtorteenen en
in skelet ken merken van G. gymnura (Jcntink, Notes
Leydon Mus., vol. XVII, 1895/96). Schneider (Zool.
Jahrbücher, Abt. Syst., XXIII, 1905) vermeldt G.
alba van Sumatra, maar dit dier was kleiner dan de
exemplaren van Bornco on misschien een werkelijke
albino van G. gymnura (Lyon, Proc. U. S. Nat. Mus.,
XXXVI, 1909). De Gymnura-Koorten zijn grooter
dun Hylomys suilla en hebben een vrij langen, naak
ten staart (G. gymnura heeft een lichaamslengte van
30—35, een staartlengte van 21—25 cm.). Zij ver
spreiden een sterken muskusgeur. Ze leven in holen
en hun voedsel bestaat, behalve uit insekten, ook
uit grootere dieren, zelfs kleine zoogdieren.
EGELVISCH. Zie KOGELVISSCHEN.
EGERON (STRAAT). Tusschen Selaroe en Jam
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ilena, de twee grootste der Tanimbar- of TimorLaoet-eilanden. Is schoon en diop. Tusschcn de in do
straat gelegen eilanden vindt men meerdere vaarwa
ters, waarvan het beste, ruim 1 zeemijl breed, dat is
beZ. langs het vrij hooge Angcr Masa in het W. ge
deelte en het lage Matkoesa in hot O. gedeelte. Van
den stroom en de vertikale waterbeweging is al
leen bekend dat de laatste overwegend dubbeldaagsch en niet belangrijk is. In de straat ligt, op de
N.O. punt van Selaroe, de kampong Adaut en, op
de Z. O. punt van Jamdena, de kampong Saumlakki.
Zie Zeemansgids O. I., deel V.
EGON, nog werkzame vulkaan, 1703 M. hoog, ten
N.O. van Sikka in Oost-Flores. Zie Wichmann in
Tijdschr. Aardr. Gen. 1891, 201 en v. Rheden in
Jaarb. Mijnw. 1910 en 1911. De berg Kokker, door
Wichmann genoemd en afgeteekend,is wellicht te
beschouwen als de somma van den Egon.
EHING (jav.). Zie CASSIA TIMORIENSIS.
EICHHORNIA CRASSIPES Solms., fam. Pontedcriaceae. Kruidachtige waterplant, uit Zuid-Amerika afkomstig, in 1894 uit den Amsterdamschen
Hortus in ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg ingovoerd en sedert zeer snel over Java verbreid; ook
reeds op andere eilanden van den Archipel waarge
nomen. Wegens de blauwe bloemen wordt de plant
door Europeanen veelal waterhyacinth genoemd. Ze
maakt in Ned. Indië geen zaad, maar plant zich
langs ongeslachtelijken weg voort. Ze is daar ook
niet tot een dergelijke plaag geworden als in Austra
lië, Achter-Indië en Amerika, waar ze het verkeer
te water ernstig belemmert. Do Chineezen mengen
in de Straits met goed gevolg bladeren en bladsteelen onder het varkensvoer. Ook beweert men dat de
vezel bruikbaar is.
EIERDOOIER. (Natica). Een hoorn, die in allo
zeëen van den Indischen archipel voorkomt en ei
rond van vorm is. De dieren leggen hunne eieren bij
hoopen bijeen; zulk een klomp eieren is door slijm
omgeven, welke langzamerhand verhardt en dan
gelijkt op een hoomachtigcn polypstok of korstkoraal, die vroeger als een Flustra-soort beschouwd
werd.
EIGENDOM. De Indische wetgeving kent als zoo
danig: lo. den eigendom volgens het Ind. Burgerlijk
Wetboek, 2o. den eigendom op de particuliere lan
derijen (ziealdaar), d.i. een eigendom, gepaard gaan
de aan eenigc overheidsrechten (alleen op Java), en
3o. den zgn. agrarischen eigendom, welken een in
lander, wien een stuk grond» in erfelijk individueel
bezit toebehoort, door bemiddeling van den land
raad kan verkrijgen op dat stuk grond en waar
door hij niet de rechten van hot Burg. Wetb.
erlangt, maar wel een bewijsstuk, alsmede bevoegd
heid om op zijn grond voortaan hypotheek te vesti
gen (alleen op Java en Madocra), zie AGRARISCHE
WET. Aangezien hot recht van een inlander of van
een inlandsche gemeenschap op een stuk grond,
dat aan hem of haar toebehoort, in veel gevallen be
perkter is dan het eigendomsrecht van hot Burg.
Wetb., noemt men dit oosterschc eigendomsrecht
liever met andere namen, b.v. erfelijk individueel
bezit naast communaal bezit, inlandsch bezitrecht,
enz. (zie GROND, RECHTEN OP DEN), te meer
omdat van zulke gronden in liet grootste deel van
Ned.-Indië het gouvernement zich zelf den (zij het
nominalen) eigendom toekent (zie DOMEIN VAN
DEN LANDE). En indien men eenmaal hot toebehooren van grond aan inlanders geen eigendom
noemt, kan men moeilijk het gelijksoortige toebehooren van roerende goederen aan inlanders wol
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eigendom noemen; ook daarvoor spreekt men dus
liever van inlandsch bezitrecht.
EIGENDOMSREGISTERS. De bepalingen van het
privaatrecht voor de Europeanen, die do levering
van den eigendom van onroerend goed en de vesti
ging van zakelijke rechten op onroerende goederen
betreffen (artt. 616—620, 696, 713, 720, 737, 760 en
1171 B. W.), alsmede die betreffende de levering van
den eigendom van schepen en vaartuigen, de grootte
hebbende van tien of meer lasten, en de vestiging
daarop van pand- of verband brieven (artt. 309 en
315 W. v. K.), zijn bij de artikelen 24 e. v. en 48 van
de Bepalingen omtrent de invoering van en den
overgang tot de nieuwe wetgeving (Ind. Stb. 1848,
no. 10), krachtens de bevoegdheid, daartoe ver
leend bij art. 3 b. van het K. B. van 16 Mei 1846 (Ind.
Stb. no. 23), voorloopig buiten werking gesteld en
sedert nimmer in werking gebracht.
Bij het genoemde artikel 24 Inv. zijn de toen be
staande voorschriften omtrent de in- en overschrij
ving van den eigendom van vaste goederen en de in
schrijving en doorhaling van hypotheken daarop, in
stand gehouden totdat daaromtrent anders zou wor
den bepaald; hetzelfde is bij art. 48 Inv. geschied ten
aanzien van de in- en overschrijving van schepen en
vaartuigen van de grootte van vier koyang en daar
boven, en het vestigen van hypotheken daarop en de
doorhaling daarvan.
Tot nog toe hebben autoriteiten en publiek in
Indië, ook ondanks aandrang van uit Nederland,
geen verlangen getoond om van de thans gelden
de regelen afstand te doen en mag aangenomen
worden dat de bestaande wetgeving de sympathie
van belanghebbenden bezit, waartoe niet weinig bij
draagt het bestaan van ambtelijk onderzoek alvo
rens tot cenc overschrijving van eigendom of verleening eener akte betreffende zakelijko rechten wordt
overgegaan, alsmede de omstandigheid dat, volgens
de geldende wetgeving, de verleening van recht (het
zakelijk contract) en de vestiging van het recht (de
levering) samenvallen en tegelijk tot stand komen
door en bij de passeering van de akte voor den overschrijvingsambtcnaar.
De hier bedoelde voorschriften zijn vervat in de
z.g. Overschrijvingsordonnantie (Ind. Stb. 1S34 no.
27), sedert herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd,
welke bij Ind. Stb. 1885 no. 103 van toepassing is
verklaard op het recht van opstal, eene toepasselijkverklaring intusschen die, daar ze voor zoover be
treft do vestiging van hot recht van opstal, reeds
voortvloeide uit do dadelijk te melden bepalingen,
alleen fiscaal belang heeft en dan ook alleen ten doel
had de bepalingen omt rent de verschuldigdheid van
overschrijvingsrcchl op akten van opstal van toe
passing te maken. Immers bepaalt reeds artikel 26
Inv. (van 1848), dat do openbaarmaking der titels
van aankomst van andere zakelijko rechten (opstal,
erfpacht enz.), vervangen wordt door de opmaking
van eono gerechtelijkc akte in den vorm als bepaald
bij de ovengemelde overschrijvingsordonnantie.
De artt. 27 e.v. Inv. regelen in overeenstemming
hiermede do wijzo, waarop van andere rechtshande
lingen botreffendo onroerende goederen en schepen
aanteekening moot worden gehouden door, resp.
aangifte moet worden gedaan bij, de met de over
schrijving belasto ambtenaren.
Kr achtens de bepalingen der genoemde ordonnan
tie worden de bewijzen van eigondom van onroerendo goederen on van schepen van vier koyang en
daarboven on de bewijzon van de vestiging (on over
dracht) daarop van zakelijko rechten, verleden, in de
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gewesten waar een raad van justitie is gevestigd,
door een of twee commissarissen uit dien raad, bij
gestaan door den griffier, en in de andere gewesten
door het hoofd van gewestclijk bestuur bijgestaan
door den secretaris, of, waar die ontbreekt, een
commies ten gewestelijken kantore. Ook kunnen
akten van borgtocht voor reeds bestaande hypothe
ken voor hen worden verleden.
Afzonderlijke bepalingen dragen voor verschil
lende plaatsen of streken in Indië, geheel of gedeel
telijk de gemelde werkzaamheden op aan andere
ambtenaren.
De verdere bepalingen regelen den vorm van de
akten, de aan te houden registers, de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan alvorens tot op
making der akten kan worden overgegaan, het
overschrijvingsrccht (zie aldaar), de afgifte van
meetbrieven en van landmeterskennissen. De akte
wordt niet opgemaakt dan nadat de ambtenaar „de
bewijzen van gerechtigdheid” heeft nagezien en in
orde. bevonden.
De minuten der akten woiden bewaard ter griffie
dan wel ten residcntiekantorc. Ze zijn in zoover
openbaar dat de griffiers en de andere ambtenaren
met de bewaring der protocollen belast, gehouden
zijn om, ten verzoeke van elk en een iegelijk, na te
zien wie als eigenaar van eenig goed bekend staat, en
of het reeds met eenig zakelijk recht is belast, als
mede om desgevorderd, daarvan een schriftelijke
verklaring af te geven.
De minuten worden saamgebonden tot bundels
waarbij al de ovcrgelegde stukken, ook o. m. de over
gelegde grossen van vroegere akten betreffende een
zelfde goed, aan de minuut van de nieuwe akte wor
den gehecht.
Bovendien worden nog afzonderlijke registers van
koopbrieven (d.i. van eigendomsakten) en van
hypotheek brie ven (die, als ze voor een rechtercom
missaris worden verleden, veelal den naam raadschuldkennis dragen) aangehouden, welke de bcleekenis hebben van klappers op de aktenbundels. Op
de ter griffie of ten residentiekantore berustende mi
nuut der akten wordt aanteekening gehouden van
alle andere, hetzelfde goed betreffende, akten.
De akten zijn onderworpen aan leges en aan zegel
recht ten behoeve van den Lande.
Bij Ind. Stb. 1895 no. 61 is de overbrenging naar
’s Lands archief gelast van alle akten van eigendom
vóór 1800 in de residentie Batavia gepasseerd, ter
wijl alle akten nadat jaar aldaar verleden, ter griffie
zijn overgebracht.
De Indische wetgeving huldigt ten aanzien van do
bewijskracht van akten van in- en overschrijving het
negatieve stelsel, d.w.z. dat de inschrijving als eige
naar of zakelijk gerechtigde niet oplevert het wettelijk vermoeden dat men inderdaad eigenaar of ge
rechtigde is; het bewijs door de akte geleverd, kan
dus altijd worden tenietgedaan door het bewijs van
beter recht van een ander, ook door de bewezen nie
tigheid van den titel van rechtsovcrgang. Intussclien
geeft het ambtelijk onderzoek, aan elke verlijding
eener akte voorafgaand, een hooge mate van zeker
heid, terwijl voorts de Indische wetgeving door het
instituut van eigendomsuitwijzing (zie aldaar) een
middel aan de hand doei om een positief bewijs van
eigendom te doen erlangen.
De eigendomsreglsters zijn voorts niet vanzelf
sprekend volledig, in zooverre dat van eenige wijzen,
waarop eigendom wordt verkregen, niet uit de akten
blijken kan. Dit is het geval ten aanzien van het
domeinrecht van den Lande (zie DOMEIN VAN

DEN LANDE), van de verjaring, van de boedel menging bij huwelijk, waarvoor nergens inschrijving
is voorgeschreven of als voorwaarde gesteld.
Wel is daarentegen het passceren eener akte van
overschrijving voorgescbreven bij de verkrijging
van rechten op onroerende goederen of op schepen
door erfrecht, intussclien niet om van de overschrij
ving het verkrijgen van het recht afhankelijk te
maken, maar alleen om fiscale redenen, daar nl. de
overschrijving de gelegenheid geeft betaling van
het overschrijvingsrccht in te vorderen. De hooge
boete op verzuim van overschrijving gesteld, welke,
evenals de belasting zelf, ook langs den gewonen
weg van rechten kan worden ingevorderd, heeft ten
gevolge, dat in den regel ook bij overgang door
erfrecht overschrijving plaats vindt.
EIGENDOMSUITWIJZING is het rechtsmiddel,
waardoor de bezitter van een onroerend goed door
den rechter (den raad van justitie binnen wiens
ressort het goed is gelegen) kan doen vaststellen, dat
hij daarvan eigenaar is (art 1. 621—623 B. W.) De wij
ze, waarop in deze moet worden geprocedeerd, vnl.
ook regelende de openbare aankondiging ten einde
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen verzet
te doen, is geregeld in de arlt. 800 e.v. B. Rv..
Het vonnis houdende eigendomsuitwijzing wordt
op verzoek van den belanghebbende ingeschreven
in deeigendomsregisters (art. 622 B. W. jo. 27 Inv.);
is dit geschied, dan wordt de bezitter, in alle met
derden (koopcr, hypotlieeknemer enz.) over zooda
nige goederen plaats gehad hebbende rechtshande
lingen als eigenaar beschouwd, in dier voege dat te
gen dien derde gcene vordering tot rcvindicat ie meer
kan worden ingestcld door een ander, die mocht be
weren eigenaar te zijn.
Hoewel oorspronkelijk ingevoerd ter meerdere
verzekering van het grondcrcdiet vnl. om hypotheeknemers de zekerheid te geven dat zij, bij eventueele gebruikmaking van hun recht tot verkoop, aan
den kooper een onaantastbaar eigendomsrecht zou
den kunnen overdragen, wordt toch zelden om zulk
een reden van het middel gebruik gemaakt, zoo dit
al ooit is geschied. Integendeel geschiedde dit in allo
of nagenoeg alle gevallen om den bezitter, die geen
of slechts een onvoldoend bewijs van eigendom van
zijn goed had (bijv. indien hij het door verjaring
verkreeg, een overschrijving was verzuimd, afme
tingen en belendingen niet juist waren vermeld,
etc.) aan een legaal bewijs van eigendom te helpen.
Het middel is in Nederland onbekend.
Literatuur: Carpenticr Alting „Eigendomsuitwij
zing” in het Tijdschrift Het Recht in NederlandsehIndië LXIX (1807) bladz. 361 e.v. en de daar aangchaalde geschriften.
EIHOORN. Nauw verwant aan de porceleinhoorns
(Gypraca). In den Indischen archipel komt onder an
deren voorde witte porceleinhoorn (Ovvla oviformis),
geheel wit en gelijkende op een groot kippenei.
EILANDEN-RIViER. Naam, welke bij de militai
re exploratie van Zuid Nieuw-Guinea is gegeven aan
de belangrijke rivier, die bezuiden do Flamingo-baai
(Oost-baai) met twee breede armen in zee stroomt en
in haar benedenloop tal van eilanden vormt. De mon
dingen van deze armen waren reeds lang bekend,
de rivier zelve werd echter het eerst in November
1909 opgevaren en voor een deel verkend door don
gouverneinents-stooraer „Valk”. De verkenning
werd in den aan vang van J9J1 voortgezet, ook mot
het doel om langs die rivier het Centrale gebergte to
bereiken. Het bleek dat zij evenals de talrijke zijri
vieren in haar bovenloop, haar oorsprong heeft in
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dat gedeelte van dit gebergte, waarin zich de
top (2290 M.) verheft, ten westen van den Julianasneeuwtop. De in haar benedenloop zeer breede ri
vier kan met kleine zeestoomers, als de „Valk”, wor
den opgevaren tot 139° 22' 3" O. L. en 5° 20' 40" Z.
Br. Beneden dit punt ontvangt zij het water van twee
belangrijke zijrivieren: de z.g. Wildcmanrivier, een
linkerzij rivier die stroomt uit het moerasterrein ten
westen van de Mapi-rivier, en de z.g. Vriendschapsrivier, een rechter zijrivier die eveneens, doch meer
westelijk, zijn oorsprong neemt in liet Centrale-gebergte. De noordelijke arm van de Eilar.den-rivier
staat door een waterloop in verbinding met de Oetoemboewa, die in de Oost-baai uitmondt. Langs de
oevers van de rivier wordt een vrij talrijke bevol
king aangetroffen.
EÏNDRESUMÉ. Zie GROND (RECHTEN OP
DEN) en HEERENDIENSTEN.
EKOR KOENING (IKAN). Zie ZEEBAARS.
EKOR KOETJING. Zie ACALYPHA HISPIDA.
EKSTER. Zie KRAAI.
ELAEIS GUINEENSIS Jacq., fam. Palmae. Salak
minjak (soend.), Klapa sewoe (jav.). De Oliepalm, in
Afrika inhecmsch, reeds in 1S48 op Java ingevoerd,
en sedert door ’s Lands Plantentuin over Indië ver
spreid. De cultuur is echter niet tot ontwikkeling
gekomen en do palm wordt thans op Java voorna
melijk als sierplant gekweekt. De plant is te herken
nen aan de geveerde bladeren en den stam, die over
de geheele lengte met de resten van bladstelen be
dekt is. In Afrika wordt de olie uit het vruchtvleesch
machinaal en in het groot gewonnen ;daarisElaeis een
uiterst belangrijke cultuurplant. Wegens de grooto
vraag naar olie zal de oliepalm in de toekomst ver
moedelijk in liet groot in den Archipel aangeplant
worden.
ELAEOCARPUS EDüLIS T. et B., fam. Elacocarpaccae. Kareala, Tagoerela, Tjarimela (mal. amb.).
Kleine boom, inheemsch in Ambon, op Java hier
en daar gekweekt om do zure eetbare 3—5-kantigo
helderroode vruchten.
ELAEOCARPUS GANITRUS Roxb. (Eincocarjms
spluierica Sclium.), fam. Elaeocarpaceae. Gandateri
(mal.), Ganitri (soend.), Madjakeling (mal.). Vrij
groote boom, overal op Java verspreid beneden do
J200 M. zechoogte, in een groot deel van Zuid-Azië
voorkomend, evenals eenige andere soorten Djenitri
(jav.) geheoten. Het hout is bruikbaar; de vruchten
ter grootte van een kers worden gegoten. Van do
pitten maakt men zeer vaak bidkransen en hals
snoeren. Ze worden daarvoor wel uit Java uitge
voerd.
ELAT. Belangrijke kampong op het eiland Groot
Kei (afdecling Kci-cilandon, residentie Amboina),
gelegen ongeveer in het midden aan de westkust
van het eiland Noehoc-Joct. Zoowel hier als in doop
hetzelfde eiland gelegen negorijen Eli en Fehr heb
ben zich do in 1621 uit Banda verjaagde bewoners
gevestigd, die bijna allen tol den Islam zijn overge
gaan. Zie KEI- EI LANDEN.
ELATERIOSPERMUM TAPOS BI., fam. Eupliorbinceac. Tapoes (mal.), Tapos (soend.), Pareh (mal.),
J'okok perali (mal.). Boom van West-Java, Sumatra
en Bornco. Vooral op Sumatra in do residentie Tapa- .
noeli komt de boom veel voor in verspreid liggende
groepen in de bosschen. De groote zaden, waarvan er
drie in de vrucht voorkomen, worden doorde bevol
king op bepaalde tijden van het jaar verzameld. In
rauwen toestand gaan zo voor vergiftig door. Door
ze met water te stampen en de brei eenige dagen te
laten liggen gaat de vergiftige eigenschap verloren.
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Het aldus verkregen product „pekasam” is een zeer
gezochto Sambal.
~
ELBERT (DR. JOHANNES). Geoloog en geograaf.
Geb. 15 Jan. 1878 te Koppenbriigge bij Hameln.
Promoveerde te Grcifswald 1904. In opdracht van
het „Vcrcin fiir Geographic und Statistik zu Frankfurt am Main”, volbracht hij in 1909-1910 een ondërzockings tocht naar Lombok, Zuid-Oost-Celebcs
en de eilanden Boet on, Moena,Kabaëna,Soembawa,
Flores en Wetar, met de bedoeling de strijdvraag tot
oplossing te brengen of werkelijk tusschen Azië en
Australië een scherpe grenslijn, de zoogenaamde
Wallacc grenslijn”, zou bestaan ten opzichte van
dieren- en plantenrijk, een grenslijn loopendc door de
Lombok- en Makasser-straten en verder tusschen
Noord-Oost-Celebes en Mindanao. De resultaten,
waartoe de onderzoeker kwam, zijn nêergelegd in
het werk „Die Sunda-expedition des Ver. f. Geogr.
u. Statist. Feslschrift, 2 deelen, Frankfurt a. 3VI.
1911-1912. Daarin komt hij tot do slotsom, dat een
scherpe den Indischen Archipel doorsnijdende
grenslijn, noordwestelijk waarvan alle landen tot
Azië, zuid ooslelijk waarvan alle eilanden tot Aus
tralië te rekenen zouden zijn, niet bestaat, doch
dat veeleer Australië in een vroegere periode met
Azië verbonden moet zijn geweest en daarvan een
schiereiland hebben uit gemaakt . Dr. Elbert over
leed 13 Oct. 1915 te Grenada in Spanje, op zijn te
rugreis van een hem door het Reichskolonialamt
opgedragen onderzoekingstocht naar Kameroen,
aan de gevolgen van slaapziekte.
ELECTRISCH ORGAAN (bij visschen). Zie ROG.
ELEMI. Naam voor verschillende geurige bal
sems uit de familie der Burseraceac, die in de genees
kunst gebruikt worden. De Ocst-Indische of Manilaelemi is getah kenari. Zie KENARI.
ELEPHANTIASIS. Deze naam wordt geheel ten
onrechte gebruikt voor tweeërlei ziekten, die niets
met elkander te maken hebben, n.1. de lepra of
elephantiasis GRAECORUM en de eigenlijke elepiiantlasis of kl. ARABUM. In den lateren tijd
wordt echter do naam Eleph. Graecorum zoo goed als
niet meer gebruikt, en spreekt men eenvoudig van
Lepra, zoodat de groote verwarring, die vroeger
heerschte in de benaming dezer beide ziekten, nu
wel voorbij is.
De eigenlijke Elephantiasis, door de Nederlanders
ook wel olijantshuid of olifantsbeen (ros- of roosbeen
van Suriname) genoemd, en door de inlanders met
de namen boedoerj, oentoet of kakigadjah bestempeld,
bestaat in hoofdzaak uit een belangrijke verdikking
van do huid en van het onderliuidscke celweefsel,
waardoor do aangetaste lichaamsdeelen een grooteren, somtijds monslerachtigen omvang verkrijgen.
De aandoening komt meestal voor aan de onderste
ledematen en de geslachtsorganen: bij mannen aan
het scrotum en den penis, bij vrouwen aan de
schaamlippen en de clitoris. Zelden worden de bor
sten en de bovenste ledematen aangetast (bewoners
der Zuidzco-eilanden). Het meest menigvuldig
komt do ziekte slechts voor aan één been, waarvan
do voet en het onderbeen dan do sterksto verande
ringen vertoonen.
Do ziekte ontwikkelt zich gowoonlijk met op on
regelmatige tijdstippen terugkcorende, lymphangitische of roosachtigo verschijnselen, die telkens
gepaard gaan met koude rillingen, koorts, dorst,
hoofd pijn en braken, on clikwyls als vorschijnsclen
eencr malaria-besmetting worden opgevat. Som
tijds verloopen tusschen twee zoodanige aanvallen
wekon, maanden of jaren. Is do ontsteking gezeteld

!-

4*t

7

4-)j

:

L

666
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in oppervlakkig gelegen lymphvaten, dan is die te
herkennen aan de roode, pijnlijke, harde strepen op
de huid, en de pijnlijke zwelling der daarbij behoorende lymphklieren. Dikwijls is echter de ontsteking
beperkt tot dieper'gelegen lymphvaten en wordt
dan niet herkend. Na iederen aanval van lympliangitis gaat in den aanvang wel de zwelling der huid
terug, maar er blijft toch een oedeem achter, dat
langzamerhand toeneemt, waardoor de huid dikker
wordt en deze met de daaronder gelegen weefsels
verandert, in een dichte, vaste, spekachtige bloedarme weefselmassa, waaruit bij insnijding een lympkaehtige vloeistof te voorschijn komt. In een ontwikkeld geval is het aangedane deel sterk gezwollen, de
oppervlakte is meestal ruw, bedekt met knobbels
en wratten, minder dikwijls glad, de haren zijn
spaarzaam aanwezig en grof, do nagels ruw en misvormd, de opperhuid is sterk verdikt en veelal gepigmenteerd; rondom de gewrichten bevinden zich
diepe plooien, die de beweging in het gewricht nog
langen tijd mogelijk maken. Betreft het lijden een
der onderste ledematen, dan kan het onderbeen 2—3
maal den vroegeren omvang verkrijgen, het heeft
dan den vorm van een cylinder, die onmiddellijk in
den verdikten voctrug overgaat, waardoor gelijkenis met een olifantspoot optreedt. Het scrotum kan
enorme afmetingen aannemen (224 pond), evenzoo
de penis (20—30 pond). De vrouwelijke schaamlippen kunnen veranderen in groote gezwellen, die tot
onder de knie reiken. Gewoonlijk ondervinden de
lijders alleen last door de zwaarte van het gezwel en
door de bemoeielijking der beweging. De ziekte kan
vele jaren bestaan en veroorzaakt soms den dood
door uitputting. Regelmatige en methodische druk
verbanden kunnen in het begin der ziekte eenig
nut doen. Voor de ontwikkelde gevallen blijft slechts
operatief ingrijpen over, dat dikwerf met uitstekend
gevolg geschiedt.
Elephantiasis komt hoofdzakelijk voor bij de ge
kleurde rassen en wel voornamelijk onder het onbe
middelde en in slechte hygiënische omstandigheden
levende deel der bevolking. Mannen worden meer
aangetast dan vrouwen, kinderen zelden.
De oorzaak van deze ziekte moet gezocht worden
in de besmetting met een nematode, nl. de Filaria
Bancrojti, wier larven den naam dragen van Filaria
nocturna, zoogenaamd omdat men deze filaria-embryonen alleen des nachts in het bloed vindt. Des
avonds tegen 6 uur beginnen zij daarin te komen, en
tot middernacht neemt hun aantal dermate toe, dat
er soms wel 600 in één bloeddruppel geteld kunnen
worden; daarna neemt hun aantal weer af, en des
morgens tegen acht of negen uur zijn zij weer uit
het bloed verdwenen. Verandert iemand met filaria-embryonen behept zijn levenswijze, en maakt
hij den nacht tot dag, dan verandert ook de periode
der embryonen. Wanneer zij niet in de peripherc
circulatie zijn, bevinden de embryonen zich in de
groote slagaderen en in de longen.
De filaria nocturna ontwikkelt zich bij den mensch
niet verder. Laat men echter een muskiet van het
geslacht Culex bloed zuigen bij een lijder aan filariasis en onderzoekt dit dier daarna, dan ziet men dat
in de muskietenmaag deze embryonen weldra hun
scheede verlaten en zich vrij gaan bewegen. Zij drin
gen dan door den maagwand heen, en begeven zich
naar de spieren van den thorax, waarin zij 1G—20
dagen liggen blijven. In dien tijd worden zij veel
langer (tot 1.5 m.M.) en vormen duidelijke monddeelen, een darmkanaal en een staart. Na den ge
noemden termijn verlaten zij den thorax, en belandt

de groote meerderheid in den kop van' den muskiet,
Zij dringen door in den zuigsnuit en worden door
den steek van den muskiet weer op een mensch overgebracht. De jonge filaria-larven kunnen ook in
water leven. Daardoor is het denkbaar dat zij, bij hot
eicrlcggcn op het water en het afsterven van den
muskiet, daarin geraakt zijnde, den mensch bij het
drinken van dat water per os besmetten. Zijn zij het
lichaam van den mensch binnengedrongen, dan komen zij terecht in de lymphvaten, en blijven in een
of ander groot lymphvat liggen, groeien daar uit
tot lange, zeer dunne wormpjes, worden geslachtsrijp, en brengen de jonge fjlaria-embryonen voort,
die door het borst lymphvat in den bloedbaan geraken, en hun leven van filaria nocturna beginnen. De
volwassen wijfjes zijn 8.5—9.5 c.M. lang en haarfijn,
de mannetjes zijn 4.5 c.M. lang en nog dunner,
In vele gevallen veroorzaakt deze filaria geen
ziekteverschijnselen, maar zij kunnen aanleiding
geven tot verstopping der lymphvaten, lymphestuwing en ontsteking, die dan ten slotte de elephantiasis tengevolge hebben.
Literatuur. Dr. B. Scheube. Die Krankheiten der
warmen Lander. — Dr. G. W. Kiewiet de Jonge,
Tropische ziekten van den Indischen Archipel,
ELEPHANTOPUS SCABER L., fam. Compositac.
Tapak liman (jav.), of Tampak liman (jav.). Kruid
achtige plant, in tropische streken zeer verbreid. Ze
wordt als geneesmiddel gebruikt, terwijl de jonge
bladeren wel als veevoeder dienen,
ELETTARIA CARDAMOMUM White. Zie KAPOL SABRANG.
ELEUSINE INDICA Gartn., fam. Gramineae
Djampang (jav., soend.). Een grassoort, die in alle
warme gewesten wordt aangetroffen, meestal in gekweekten toestand; in Nederl.Indië ook wild. Dit gras
is een zeer geschikt voeder voor paarden en buffels.
ELEUTHEROGAMIE. Zie HUWELIJK.
ELFT. Zie HARING.^"ELLO. Zie ELO.
ELO. Linker en voornaamste zijrivier van de Progo (Java), ontspringt ten zuiden van den Oengaran,
doorloopt het dal van Kedoein Z.W. richting, tot zij
zich bij Mendoet met cfe Progo vereen igt.
ELOHA. Zie VAARTUIGEN.
ELOUT (MR. CORNELIS THEODORUS). Zoon
van C. P. Elout, schepen, thesaurier cn hoofd-officier
van Haarlem en van S. >S. Van Orsoy, geb. te Haar
lem, 22 Maart 1707. Den lsten Sept. 1783 als student
te Leiden ingeschreven, promoveerde hij 21 Juni
1788, zette zich als advocaat te Amsterdam ne
der, werd achtereenvolgens Schout-crimincel van
Texel (1795), Raad in den Hove van Holland en Zee
land (179G), lid in de Commissie tot samenstelling
van een civiel en crimineel wetboek (1799), lid van
het departementaal gerechtshof van de Texel (1799)
en procureur-generaal bij het nationaal gerechtshof
(1802). Na eerst door den Aziatischen Raad te zijn
voorgedragen voor de betrekking van Gouv.-Gen.,
werd hij door den raadpensionnaris Schimmelpenninek benoemd tot lid der Hooge Commissie, be
stemd om naar Indiëte vertrekken voorde invoering
aldaar van eene nieuwe wijze van bestier der regeering, justitie en handel, maar mocht zijne bestem
ming niet bereiken, daar hij op reis in Amerika met
zijn ambtgenoot Van Grasveld door koning Lodewijk
Napoleon weid teruggeroepen. In hel vaderland te
ruggekeerd werd hij J807 lid van de commissie voor
de samenstelling van een crimineel wetboek en 1808
lid van den Staatsraad. In 1810 maakte hij deel uit
van de commissie belast om te Parijs Holland’s be-
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ELOUT (Mr. CORNELTS THEODORUS)—ELPAPOETIH-BAAL
langen te behartigen; na de inlijving zette hij zich
als advokaat te Den Haag neder, en bleef ambteloos
tot hot horstel onzer onafhankelijkheid. Toen werd
hij in Dcc. 1813 benoemd tot lid der Commissie voor
het ontwerpen der staatsregeling en (6 April 1814)
lid van den Raad van State, welke betrekking hij
reeds in Sopt. d. a. v. verwisselde voor die van Staats
raad i. b. d. en Commissaris-generaal over Ncd.-Jndië, ten einde met Van derCapellen en BuyskesNed.Indië uit handen der Engolschen over te nemen. In
Indië nam hij ij vorig deel aan de reorganisatie van
het bestuur. Terwijl in het algemeen over de voor
naamste punten van beheer eenstemmigheid tusschen Comm.-gen. bestond, verschilde hij met Van
der Capellen in zienswijze omtrent het gewichtige
punt: de uitgifte van woeste gronden aan particu
lieren, waarvan hij groot voorstander was. Na de
ontbinding der Hooge Commissie keerde Elout 16
Febr. 1819 naar Nederland terug, leed onder weg
schipbreuk en vond bij zijne terugkomst (29 Nov.
1819) zijne benoeming tot lid van de Tweede Kamer
der Staten-Gcneraal, die hij echter niet aannam. In
1820 benoemd tot gevolmachtigde des Konings om
te Londen te onderhandelen over geschillen, tusschen Engeland en Nederland ontstaan bij de over
neming der Ned.-bezittingen in 1816, had hij een
groot aandeel in de voorbereiding van het tractaat
van 17 Maart 1824; hij woonde echter de laatste onderhandelingen niet bij, daar hij 1 Mei 1821 tot Mi
nister van financiën benoemd werd, en 30 Maart
1824 als Minister voor de nation. nijverheid en do
koloniën optrad, sedert 5 April 1825 als Minister voor
de marine en de koloniën. In deze laatste betrekking
betoonde hij zich een ijverig vooi*stander van de
voorstellen van Du Bus tot het uitgeven van woeste
gronden op Java aan Europeesche ondernemers;
het verschil van mcening, dat daaromtrent tusschen
hem en den tot Gouv.-Gen. benoemden staatsman
Van den Bosch bleek te bestaan (zie CULTUUR
STELSEL), leidde tot de indiening van zijn ver
zoek om ontslag dat hem, met ingang van 1 Oct.
op 6 Sopt. 1829 werd verleend, met behoud van den
rang en den titel van Minister van Staat. Daarna
leefde Elout nog cenigc jaren te ’s Gravcnhagc,
waar hij 3 Mei 1841 overleed. Uit de nagelaten pa
pieren van Elout zijn zeer gewichtige bijdragen tot
de geschiedenis van Ned.-Indië gepubliceerd. Zij
zijn: Bijdragen t. d. kennis v. h. kolon. beheer,
’s Orav. 1851; Bijdragen t. d. geschied, v. h. kolon.
beheer, ’s Orav. 1861; Bijdr. t. d. gesch. der onder
hand. met Engeland betreffende de overzcesche be
zittingen 1820—1824, ’s Grav. 1863; Bijdr. botrekkel. kolon. e. a. aangelegenheden i. d. Raad v. State
behandeld, ’s Grav. 1874.
ELOUT (CORNELIS PI ETER JACOB). Zoon van
den bovengenoemde on H. J. van Eijbergon, geb. te
Haarlem 2(5 Nov. 1795. Aanvankelijk bestemd voor
de studie in de rechten, begaf Elout zich in 1812 naar
Leiden, doch liet die studie varen, daar besloten
werd, dat hij zijn vader,na diens benoeming totCommiss.-gen., naar Indië zou vergezellen. Toen de te
rugkomst van Napoleon het vertrek der Hooge Com
missie aanvankelijk verhinderde, trad hij als vrijwil
liger in dienst, en woonde als eerste luit.-adjud. den
veldtocht van 1815 bij; als kapitein vergezelde hij in
18K> zijn vader bij diens vertrek naar Indië. Daar
nam hij deel aan do krijgsbedrijven in Chcribon tot
demping van een opstand, aldaar uitgebrokon (1818),
en aan de beide expeditiën tegen Palembang in 1819
en 1821 uitgezonden. In den tijd tusschen de beide
expeditiën verloopen, werd Elout (Oct. 1820) als
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Gouv. secretaris aan het hoofd gesteld van het pas
aan de Algemccnc secretarie ingestelde Depart. voor
de inlandsche zaken, dat ten doel had het beoefenen
der inl. talen door opzettelijk benoemde élèves, het
brengen op een gercgelden voet der briefwisseling
met de inl. vorsten, het onderhandelen met de afge
zanten, het verrichten van zendingen bij de vorsten,
het vertalen van publicatiën en reglementen en het
samenstellen en uitgeven van'taalkundige werken.
In die betrekking belastte hij zich met de omwerking
en vertaling in hetFranscb en Ncdcrlandsch van de
Mal. spraakkunst en het Mal. woordenboek van
Marsden,'en maakte den tijd van zijn verlof naar
Nederland ten nutte om de uitgave dier werken te
Haarlem bij den uitgever Enschedó te bezorgen.
In dien tusschentijd werd hij ook toegevoegd aan
den latcren Ned. gezant te Londen Mr. R. R. Falck, , *
bij het voeren der ondcrhandcTmgen, die geleid
hebben tot het sluiten van het tractaat van 17
Maart 1824. In 1825 in Indië teruggekeerd, nam
Elout als majoor deel aan de krijgsbedrijven op
Java tegen Dipa Negara, tot hij in Januari 1827
tot resident van Riouw werd aangesteld, in welke
betrekking hij het Ned. gezag op de Karimoncilandcn herstelde en een contract sloot met den
Sultan van Riouw-Lingga, ter regeling van diens ver
houding tot het Ned. Gouv., ten gevolge van het
bovengenoemd tractaat. Na in Juni tot luit.-kol. be
vorderd te zijn, werd Elout in 1830 aangcsteld tot
resident en miütair kommandant ter Westkust, van
Sumatra; daar volgde hij een veel krachtiger politiek
dan door zijn voorgangers De Stuers en Mac Gillavrv
was gehuldigd (zie PADRI’S), waardoor de strijd
opnieuw ontbrandde, die tot de onderwerping der
Padri’s in 1832 leidde, welke echter spoedig door een
nieuwen opstand gevolgd werd, dien Elout niet ge
heel heeft kunnen bedwingen. Bij bijzondere promo
tie tot kolonel bevorderd, werd hij toen naar Java
overgcplaatst, waar hem het bevel werd toever
trouwd over eene expeditie naar de Lampongs, die
met succes bekroond werd. In 1837 vertrok hij op
nieuw met verlof naar Nederland; bij zijn terugkomst
op Java (1839) verkreeg hij met den honor. rang van
generaal-majoor zitting in don Raad van Indië. Ten
gevolge zijner geschokte gezondheid zag hij zich
reeds in 1842 verplicht naar Nederland terug te keeren; hij overleed spoedig daarna in Septembor 1843.
ELOUT VAN SOETERWOUDE (Jhr. Mr. WIL
LEM CORNELIS ALEXANDER). Geb. te ’s Gravcn
hagc 30 Dcc. 1848, kleinzoon van den Comm.-gen.
en zoon van Jhr. Mr P. J. Elout Van Soctorwoude en
Jonkvr. W. L. Van Loon, promoveerde hij te Leiden
in de rechten (1874) en werd terstond na zijn promo
tie aangesteld tot adj.-commies bij het Min. v. Kol.
Nadat hij in 1882 uit die botrekking op zijn verzoek
was ontslagen, ondernam hij in 1882—1883 een reis
naar West-Indië, naar aanleiding waarvan hij schreef
do brochure „Onze West” en een Gidsartikel „De
Surinaamsche goudvelden”. In 1886—1888 deed hij
een reis naar Ned.- en Britsch-Indië. Diep door
drongen van het onberekonbare nadeel, dat het ge
bruik van opium den inlander berokkende, schreef
hij „De opiumvlock” en richtte den Anti-opiumbond
op, waarvan hij secret.-penningmeester werd, ter
wijl hij tevens optrad als redacteur van hst tijd
schrift van dien bond. Bovendien schreof hij enkele
artikelen over Indische onderwerpen. Hij overleed
den 12 Mei 1903 to Roosendaal (Gelderland).
ELPAPOETIH-BAAI. Een grootc, ver het lahd
indringende open baai aan do Z.kust van Ceram, op
ongeveer 128° 45' O.L. van Gr., met lage, steile kus-
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ELPAPOETIH- BAAI—EMPOEN G.

ten en zeer groote diepten. De cenige veilige anker
plaats wordt gevonden in de kleine binnenbocht van
Amahai, aan den Z.O.hoek der baai, waar veel uit»
voer plaats heeft. Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. V.
^ /J^OEMBE. Zie GEIT.
EMBELIA RIBES Burrn., fam. Myrsinaceae.
Katjembang (jav., soEND.),Tjembang (jav.). Klimmende heester van Eng.- en Ned.-Indië. De vrucht jes
en een uit deze bereide werkzame stof (embcliazuur)
zijn in den laatsten tijd in Europa als voortreffelijk
lintworm-middel in gebruik genomen.
EMES. Zie BOOMSPITSMUIZEN.
EMES (soend.). Zie LUFEA.
EMIGRATIE. Mot dit woord worden aangeduid.
1. do uitzwerming van inlandsche gezinnen uit éen
deel van Indië—speciaal uit Java — naar een ander
deel — speciaal Zuid-Sumatra, ter koloniseering.
Zie hierover KOLONISATIE;
2. de werving van inlandsche arbeidskrachten
voor ondernemingen in de kolonie Suriname;
3. de werving van inlandsche arbeidskrachten
vogr ondernemingen in het buitenland met uitzon
dering van Suriname.
Over de emigratie bedoeld onder 2, handelt de or
donnantie van 16 April 1896, Ind. Stb. no. 72, gew.
bij Ind. Stb. 1907 no. 123, 1910 no. 219 en 1913 no.
517; voorschriften tot uitvoering zijn vastgesteld
bij Gouvernementsbesluit opgenomen in Ind. Stb.
1896 no. 73, gewijzigd bij Ind. Stb. 1912 no. 527 en
1914 no. 467. Van belang is ook voor dit onderwerp
de inhoud der Wervingsordonnantie (Ind. Stb. 1909
no. 123), waarover onder KOELI.
Deze bepalingen regelen de werving en de toela
ting van werfagenten, de inrichting der dépots ter
plaatse van inscheping — alleen Batavia, Semarangen Soerabaja—het geneeskundig onderzoek, het
werkcontract (model-'werkcontracten zijn opgeno
men in Bijbl. 696öjen 7148 — gouvernementsbeslui
ten), de uitrusting voor de reis, inrichting en uitrus
ting van schepen voor vervoer van emigranten, de
behandeling aan boord enz.
Het algemeen toezicht op deze emigratie is opge
dragen aan het personeel der arbeidsinspectie,terwijl
in elk der drie emigratiehavens een commissaris voor
de emigratie werkzaam is, bijgestaan door een „Ge
neeskundige inspectie voor de emigratie”.
Het aantal emigranten is niet zeer groot, bedroeg
_ gk in 1910, 935; 1911, 500; 1913, 383; 1914, J36AWe
gens moeilijkheden ondervonden met de werving
door particuliere werfagenten werd voor het jaar
1914 de werving van arbeidskrachten voor Suriname
opgedragen aan de residenten van Semarang en Kedoe. Deze gouvernementswerving heeft echter
slechte resultaten gegeven. Terwijl uit Suriname 900
personen waren aangevraagd, konden slechts 173
worden geleverd, waarom ook de aan de emigratie
verbonden kosten te hoog werden. Van uit Surina
me is daarom verzocht weder tot het oude stelsel
van particuliere werving over te gaan, waartoe blij
kens de memorie van toelichting op de Indische
begrooting. van 1916 door de regeering besloten is.
In Suriname wordt het toezicht op deze en andere
emigranten uitgeoefend door den Agent-generaal
met verder aan hem toegevoegd personeel.
Over de emigratie bedoeld onder 3 handelt de or
donnantie opgenomen in Ind. Stb. 1887 no. 8. Deze
verbiedt het werven van Inlanders tot het verrich
ten van arbeid buiten Nederlandsch-Indië, met be
voegdheid evenwel van den Gouvemeur-Generaal
om van ditverbod dispensatie te verleenen onder bij
zondere, bij elk besluit te omschrijven voorwaarden.

In liet Kol. Verslag vermeldt staat E no. XII elk
jaar de gevallen, waarin dispensatie wordt verleend.
Meestal geschiedt dit voor arbeid in Britsch Noord Bornco. de Straits-Settlements en de Confederatcd
States op Malaka, bij uitzondering ook voor NieuwCaledonië. Het aantal emigranten van deze soort
bedroeg in 1912/13 4705.
Over de werving van Javaansche koeli s voor
do Buitenbezittingen zie mede onder KOELI.
EMMAHAVEN,. Kunstwerk in de Koninginneban7"’(vroégër Brandewijn baai genoemd), van 18871S92 tot stand gebracht in het belang der exploita
tie van de Ombilin-kolenmijnen bij Sawah Loento.
Een spoorlijn verbindt laatstgenoemde plaats, —
via Solok, Padang Pandjang en Padang — met de
Emmahaven, en voert de steenkool af, welke daar
vooral wordt ingenomen door de schepen van de
Rotterdamsche Lloyd of naar Sabang wordt ver
voerd. Het is de 5e haven van Ned. Indië. In
de laatste jaren werden aan de Emmahaven ver
schillende verbeteringswerken uitgevoerd, ter vergrooting der lengte van aanlegsteigers en der opslag
ruimte voorgoederen. De plannen, welke nog steeds
bestaan om een afvocr van de Ombilin kolen naai
de drukke Straat van Malaka te maken, blijven
echter een dreigend gevaar voor de Emmahaven.
EMPATONG of HAMPATONG. Benaming van
houten beelden, die de Biadjoe — en andere Dajakstammen der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
gebruiken tot afwering van schadelijke invloeden
binnen de woningen, vooral van ziekten. Vandaar
dat deze beelden vaak een ithyphalliseh karakter dra
gen. Men treft dergelijkc beelden dikwijls aan in de
Dajaksche nederzettingen langs de Kabajan en de
Barito. Ookdegroote , ijzerhouten palen, van boven
ineen menschfiguuruitloopende, waaraan bij doodenfeesten de karbouwen of andere offerdieren (vroeger
de pandelingen en slaven, die geslacht moesten
worden) werden vastgebonden, heeten empalong of
humpatong; eveneens, bijv. in de Doesoen landen, de
beeldjes, die als ganti-diri, d.i. als plaatsvervanger
van den zieke,>.aan de geesten worden aangeboden,
opdat de zieke genezo; vooraf wordt liet beeld met
het bloed van een offerdier bestreken, om er zielestof aan mee tedcelen. In ’t algemeen worden in
do Z. en O. Afdeeling allerlei figuren, ook van ander
materiaal dan bout gemaakt, empalong genoemd.
(Vgl. Maleisch patoeng = beeld).
Literatuur: Hardeland, Dajaksch Wörterbuch,
s-v.; A. Rr. Hein, Die bildenden Künste, p. 30 vlg. en
198 vgl. met p. 31, fig. 3 en 4; Bock, Reis in
O. en Z. Borneo p-82; Orabowsky in Trilt. Arch. f.
Ethn.II, p. 190-191 en pl. VIII, fig. lla-b, Xen XI,
fig. 20 en 26a; Kühr in Bijdr. T. L. V. J897, p. 02
en 04-05; Perelacr, Ethn. beschrijving der Dajaks
p. 230; Schwaner, Borneo I, p. 184 en II, p, 7, J0J;
Veth, Borneo’s Westerafdeeling, II, p. 308-309;
Juynboll, Catalogus van Bornco, II, p. 347, 350-352,
en 373 met plaat XVII, fig. 0 en plaat XX, fig. 2;
Wilken, Verspreide geschriften, II, 491, III, HO,
fV, 135; Kruyt, Animisme, p. 95, 98, 292; P. To
Weclïcl,‘Kiin'ncVungen aus den öst-u. Wesl-DusunLandern p. 43, 49 en 97 in Int. Archiv. f. Ethn.
Band. XXII.
EMPELAM (mal.). Zie MANGIEERA INDICA.
EMPOENG, ook Tompaloean genoemd, een 1340
M. hooge vulkaan, behoorende tot de Lokon-groep
in de Minahasa. Een beschrijving werd gegeven door
Koorders (verslag eener botanische dienstreis in de
Minahasa, Batavia. ’s-Gravenhage 1898), overgeno
men door Sarasin, Entwurf p. 35. Werd echter reeds
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in 1819 door Lenting en in 1821 door Reinwardt
bestegen. Aan het zadel tusschen E. en Lokon
vormden zich in lateien tijd een paar solfataren.
(1898).
EMPRAK (jav.). Zie CHYDENANTHÜS.
ENALUS (Enhalus) ACOROIDES Steud., fam.
Iiydrocharitaceae, Deringoe laoet (mal.), Lamoen
(sound.), Barna (mak.) Zeeplant, in het water groei
end in de nabijheid van do kust op plaatsen, waar het
strand vlak is. Bij eb ligt ze droog of is ze met weinig
water bedekt. De smalle bladeren, die tot een meter
lang zijn, hebben vezels, waaruit netten gemaakt
worden. De vrucht bevat een negental zaden, die rauw
of vaker gepoft of gekookt gegeten worden Ze zijn
rijk aan zetmeel en worden o.a. door de bewoners
van Straat Soenda ingezameld om als voedsel te
dienen. De bladeren zijn het hoofdvoedsel van den
Doejoeng (zie aldaar).
ENDEH. Landschap op het eiland Flores, gelegen
aan de gelijknamige baai, zich uitstrokkende tot aan
de noordkust en als belangrijke handelsstreek op dit
groot e eiland als een der voornaamste der tot de
onderafdeeling van dien naara behoorende land
schappen aangemerkt. Het bevat aan den vasten
wal een twintigtal strandkampongs, die zich langs
de westkust van een door de bergen Poei en Ija
gevormd schiereiland uitstrekken, benevens een
groot aantal bergkampongs. Aan het hoofd staat
een radja gevestigd ter hoofdplaats Endeh. Op het
in de baai liggende eilandje Noesa Endeh in de
kampong Réko-Róko zou de oorspronkelijke be
volking zich aanvankelijk opgehouden hebben, om
zich later naar den overwal te verplaatsen.
Literatuur: S. Roos, Iets over Endeh, Tijdschr.
Bat. Gen., Dl. XXIV (1877) en A. Wichmann, Tijd
schr. Aard. Gen., 2e serie, Dl. VIII, (1891) blz.
218 vlg.
ENDEH. Onderafdeeling der afdecling Flores van
do residentie Timor en onderhoorigheden met hoofdplaats Endeh en nagenoeg het middelste gedeelte
van liet eiland Flores omvattend. Zij wordt ten O.
en YV. respect, begrensd door de onderafdcelingen
Maoemere en Xgada; en staat organiek onder be
st uur van een controleur B.B. De onderafdeeling
bestaal uil de vier landschappen: Tanah Rea,
Endeh, Ndonu en Tanah Koenoo V.
ENDEH. Jfnofdplaats van de onderafdeeling
Endeh, tevens van de afdecling Flores, van do resi
dentie Timor en Ond. en standplaats van den afdeelingsehof (assistent-resident), van een controleur tor
be chikking en van den onderafdcelingschef. Voorts
ligt er militaire bezetting onder een Kapitein der
infanterie. — Na in 1907 door do bergbovolking te
zijn afgeloopcn en verwoest, heeft do plaats, ten
gevolge van een voor den opbouw gevolgd ruimer
project, een net aanzien gekregen. Zij neemt als han
delsvestiging steeds in bloei toe, De hoofd plaats
bestaat uit een groot aantal kampongs, die allo
De plaats wordt
afzonderlijke namen hebben,
geregeld aa ngodaan door de booten der Kon.
l'akot vaart mij.
ENDEH (BAAI VAN). Een breedc, geheel open
baai aan de Z.kust van Flores, op ongeveer 121° 30'
O.L. van Gr. met groote diepten on steile kusten,
waaraan do gelijknamige afdeelingshoofdplaata on,
aan don Z.O.hook, do kenbare vulkaan Ija wordt
gevonden. In de baai ligt hot zoor steile Nocsa
Endeh, even sterk bevolkt als do vaste wal. Do
weinige ankerplaatsen in do baai zijn onooschut.
Zie Zeemansgids O. I. Arch. dl. IV.
ENDEHNEESCH.Het Endehneesch behoort tot de
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Bima-Soemba-grocp, doch heeft in grammaticaal op
zicht v/el het meeste van alle daartoe behoorende
talen verloren, zonder dat daar een eenigszins aanmerkelijk getal niouw-vormingen tegenover staan.
Wat het klank-stelscl betreft, is het aantal in de taal
voorkomende klanken niet gering; behalve de klin
kers a, i, e, o, u, (do pëpël ontbreekt), in verschillen
de variëteiten en vorbindingen, worden als mede
klinkers gevonden: k, g, ngg, ng; t, d (dentaal),
d, nd, n; p, b, b, (uitgesproken als de Sawoeneesche
b, bijv. in balia, wasschen), mb, /, m; dj, (gelijk de
Mal. dj; tj en nj ontbreken); r, (gelijk bijv. de Mak. r),
r, (waarvan dc uitspraak tusschen r en l in ligt), rg,
(de gutturale r; eene l ontbreekt in het eigenlijk
Endehneesch); s;w, h, (zachter van uitspraak dan de
h in overgenomen woorden, welke door een ander
toeken wordt aangeduid). Daartegenover staat, dat
alle sluitende medc-klinkers spoorloos verdwenen
zijn; ook de neus-klanken in het woord, (behalve in
de verbindingen ngg, nd, mb). De algemeen voorko
mende Mal. Pol. suffixen zijn geheel verdwenen; datzolfdo geldt van do prefixen en infixen, met ééne
uitzondering: het prefix pa, dat hier evenwel alleen
dient om reciproque werkwoorden te vormen, (als in
het Bataksch). Ecnigc vrrm-verandering komt overi
gens bij het werkwoord niet voor; een werkwoord
als kuni, zenden, luidt in zins-verband bijv. djaö (ik)
kuni sando, ik zend (zond) een gezant (of: den gezant,
de gezanten) Dc volledige pers. voornw. vervullen
ook de functie van onze bezittelijke voomw., bijv.
ana djaö, mijn kind. Aangezien er van in onbruik
geraakte prefixen ook zeer weinig is overgebleven,
zijn de woorden bijna zonder uitzondering, (eenige
écn-lcttergrepige partikels daargelaten), twec-lettorgrepig, hetgeen aan de taal een eigenaardig voor
komen geeft, Daaruit is wel te verklaren, dat het
eenig overgebleven oude prefix pa meestal verdub
beld voorkomt, bijv. van tei (zien): papatei naast
patei, (elkander zien), daar de eerste vorm be
schouwd kan worden uit twee twee-lettergrepige
dcelen te bestaan. Bij eene genitief-bepaling staat
het bepalende woord volgens den algemeen Mal. Pol.
regel achteraan; gewoonlijk echter staat tusschen
beide substantie von een partikel kóö, bijv. saö (huis)
kóö radja, de woning van den vorst; ook wanneer de
woorden eigenlijk eene samenstelling vormen, kan
dit kóö gebruikt worden, bijv. mala (= Mal. Pol.) kóö
ae (water) = mata-ac, bron. Eeno nieuw-vorming is
een element o/*o, dat voor verbale woorden wordt ge
voegd om daarvan substantioven te vormen, bijv.
van tiwa, ankeren: ofo-tiwa, anker-plaats; van wua,
laden: Ofo-wua, lading; van karna, maken: ofo-karna,
werktuig; van kuni, (iemand) zenden; oro-kimi, gozant; van het ontleende susa: ofo-susa = Mal. kasusahan; enz. Dc oorspronkelijke bctcekenis van dit
oj-o is nog niet zeker bekend. Door invlood van an
dere talen uit do omgeving zijn enkele samenstellin
gen, waarvan het bepalende woord met geniticfwaarde voorafgaat, in gebruik gekomen; ook in an
dere opzichten blijken de talen van Oost-Flores in
vloed gehad te hebben, doordien bijv. evenals in het
Sikka’sch, de taal in plaats van aan wijzende voornw.,
gebruik maakt van plaats-aanwijzingen, als: pau,
(vormelijk Mal. laut), wat boneden ligt; enz. Van hot
eigenlijk Endehneesch is kot zoogenaamdo Berg-Endchncesch, ook wel Lionoesoh gonoemd, eonigszins onderschcidon, althans wat botrofthetklank-stelsel. Do
Endchncczen zijn het eenige volk in de residentio Ti
mor, dat een eigen lettor-schrif t bezit. Wel is waar is
het alfabet oorspronkelijk ontleend aan hot Mak.,
maar voor allo medc-klinkers, wolko aan laatst-go-
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noemde taal ontbreken, als de
/, enz., alsmede
voor de ngg, nd, mb, hebben zij eigen teekens be
dacht. Deze teekens worden gegrift op Iontar-blad.
Het schrift wordt voornamelijk aangewend voor
practische doeleinden, maar toch worden er ook
kleinere gedichten mede opgeschreven.
Literatuur. Tot dusverre zijn alleen in druk versche
nen :Wdl. en Samenspr in hetHoll. en Endelmeesch,
door S. Roos; Wdl. van het dialect van Lio, (WestFlores), door L. F. Calon, Tijdschr. van Ind. T.-L.en Volkenk., Dl. XXXV (1S93), afl. 2. J. C. G. J.
ENDOET. I. Een zeer oude (miocene) vulkaan in
ZO. Bantam, in de parallel van den Salak; zij vormt
een zeer breeden stompen kegel, 1296 M. (Verbeek,
Java, 829).
*
II. Een vulkaan in de Preanger in, de buurt van
den Salak, 1475 M. hoog, doch slechts 700-900 M.
boven de hoogvlakte, waarin de voet uitloopt(Verbeek, Java, 751).
ENDOGAMIE, Zie HUWELIJK.
jENGANO (ENGGANO).
!
• ’’
Landbeschijving. Eilanden-groep, gelegen
in den Ind. Oceaan, bij de W.kust van Sumatra,
eene oppervlakte van 444 K.M2. beslaande, en admi
nistratief behoorende tot de afd. Benkoelen der ge
lijknamige residentie. De groep bestaat uithethoofd
eiland, Kèfoe Kaikoekka of Eloppo, en zes kleinere,
onbewoonde eilandjes: Kèfoe Kaik, K. Karakoewa,
K. Adoewe, K. Kaoeperoe, K. Kaperoeroe en K. Kok
kie. Er werden in 1888 13 landschappen (karoriee).
gevonden, die door duidelijke grenzen van elkaar ge
!
scheiden zijn en gezamenlijk 50 kampongs (kaoedara)
bevatten. De groep is bijna geheel door riffen omge
ven, waarin zich enkele openingen bevinden, waar
door men de eilanden kan naderen. Terwijl de kleine
ëilanden vlak zijn, vindt men op het hoofd
i
eiland een bergketen, van X.W. naarZ.O.,doorgaans
niet hooger dan 4- 180 M., doch op enkele plaatsen
tot 300 a 360 M. zich verheffende. Tal van ldeine riviertjes en beken doorstroomen het hoofdei
I
land, die bijna allen op het gebergte ontspringen;
1
slechts enkele komen voort uit de moerassen, die
!
f
vooral langs de zuid-kust gevonden worden. De ei
I
landen zijn dicht begroeid met zwaar geboomte,
waaronder tal van boomen, die uitmuntend timmer
hout opleveren. Het verkeer over land tusschen de
kampongs geschiedt langs het strand of langs zeer
smalle, primitieve wegen door de wildernis, dan wel
met een sampan over de riffen, wat alleen bij hoog
water geschieden kan. Onder de culluurgewassen
zijn vooral de kokospalmen van belang; van 1865
i
tot 1870 werd door den Heer Francis een aanplan
ting op Adoewe aangelegd, om kokosolie te bereiden,
welke onderneming echter is opgeheven. De plan
ten- en dierenwereld der groep heeft groote overeen
komst met die van Sumatra; het wilde zwijn is
echter, behalve de vogels, het eenige wild dat Engano
oplevert.
Bevolking. De inlandsche bevolking, die
na aftrek van de vreemdelingen (Chineezen, Bantammers, Batavianen en Maleiers) in 1885, 870
en einde 1914 slechts 329 zielen bedroeg, werd in
1862 nog op 3000 gesteld; hare vermindering wordt
toegeschreven aan geheerscht hebbende epidemieën,
weinige geboorten zoowel door natuurlijke als door
gewilde steriliteit, verschillende ziekten als malaria,
dysenterie, tuberculose, beri beri, terwijl ook een
deel der vermindering op „inzucht” schijnt te moeten worden gesteld en aan de onmogelijkheid om
zich aan te passen aan de in laatste halve eeuw ontstane nieuwe toestanden. Een proef in 1908 genomen

I

om door immigratie van Christen-Bataks liet bevol
kingscijfer te doen toenemen is mislukt, als gevolg van de ziekten waarvan deze lieden te lijden
hadden.
Volgens eene overlevering van Chincezcn afstam
mend, zijn de thans nog levende Enganeezcn, wat de
mannen betreft, van krachtigen lichaamsbouw, flink
gespierd en van lange gestalte; de meesten hebben
een rond hoofd, hoog voorhoofd en opvallend sterk
ontwikkelden onderkaak. De neus is of recht of iet
wat gebogen (arendsneus), de mond is klein, de lip
pen zijn meestal dun, terwijl het gebit regelmatig is,
de oogen staan eenigszins schuin in het hoofd. Do
huidskleur is zeer verschillend, eene lichtgele tint is
echter overwegend. Het hoofdhaar is sluik of lichtgolvend en wordt tegenwoordig meestal kortgeknipt
gedragen; op aangezicht en lichaam zijn de mannen
weinig behaard. Over de vrouwen luidt het oordeel
ongunstig; zij zijn op enkele uitzonderingen na ver
ziekt, hebben een zware krassende stem, zijn alles
behalve bevallig in hare bewegingen en rooken als
mannen (sirihkauwen is onbekend).
De kleeding verschilt niet van de algemeen ge
bruikelijke maleische, de mannen gaan echter bloots
hoofds of met hoofddoek dan wel met een mutsje of
stroohoed; de vroegere gewoonte van naaktloopen
schijnt bij uitzondering nog te willen opduiken. Van
de vroeger gebruikelijke sieraden, waaronder vooral
een gordel van kralen en een zeer bijzonder vrou
wenhoofddeksel merkwaardig waren, zijn thans nog
maar enkele in gebruik o. a. een halsband van glas
kralen, waaraan een schelp bevestigd is en bij de hoidensche Enganeesche mannen een hoed van pan
danbladeren in den vorm van eene phrygischc muts
als teeken van rouw. Het karakter wordt bcschre ven
als ongekunsteld, rustig, eerlijk en spaarzaam; de
Enganeezen doen niet aan dobbelen, maken geen
gebruik van bedwelmende dranken, rooken wel veel
tabak, maar schuiven geen opium; daar zij gemak
kelijk in eigen levensbehoeften kunnen voorzien mi sen zij geestkracht en ondernemingsgeest, maar hou
den zich geregeld bezig. Vroeger werd een groot deel
van den tijd in beslag genomen door liet oorlog voeren, waarbij ook bloedwraak een groote rol : i ■ -■ ld< thans houden de Enganeezen zich bezig mei hei in;
zamelen van copra en rotan, vischvangsl, het aan
leggen en beplanten van ladangs en erven (met kladic, bira en pisang), het smeden van wapens voor de
varkensjachten het knoopen van vischnetlen. Ruil
handel wordt voornamelijk gedreven op Poeloe Docwa, waartoe bij aankomst van de paket vaart boot
een groot deel van de bevolking daar gedurende eeriigen tijd te zamen komt. De vrouwen doen licht
werk, zorgen voorde huishouding, vlechten mandjes
van rotan en touw voor de vischnetlen. Een in 1909
genomen proef om door het inzouten van vRch een
nieuwen tak van bedrijf te openen is mislukt. Vrooger bewoonden de Enganeezen bijenkorf vormige, op
hooge palen gebouwde woningen, waarnaast een
evenzoo op palen gebouwd vierkant huis, dat meer
voor dagverblijf en ontvangst van gasten diende;
deze merkwaardige wonirtgen zijn sinds een tiental
jaren alle verdwenen en hebben plaats gemaaid voor
de gewone maleische huizen, die hetzij op den grond,
hetzij op palen worden gebouwd. De gewone wapens zijnde werplans, die op het eiland zelf wordt
vervaardigd, en sabels en kapmessen, die van
vreemdelingen worden ingcruild; in de vroegere oorlogen waren ook schilden en knodsen (voor vrouwen) in gebruik,
Omtrent de maatschappelijke verhoudingen loc-
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f ENGANO—ENGELHARDTIA SPICATA.
> . f/A pvy/ f , t, v

pen de berichten uiteen; volgens sommigen is de be
volking verdeeld in zes sockoes, die in de landschap
pen dooréén wonen en ieder haar eigen hoofd heb
ben; volgens anderen vormt ieder dorp ééne groote
familie, terwijl hoofden onbekend zouden zijn; daar
naast wordt het bestaan van vijf moederstammen
vermeld. De huwelijkskeuze wordt alleen beperkt
door uitsluiting van de naaste bloedverwanten van
de zijde der moeder. De huwelijken werden, althans
vroeger, op vrij laten leeftijd gesloten. Do vader van
de bruid ontvangt een bruidsprijs, in lansen, kap-^
messen en kralen bestaande, het meisje krijgt zoo
veel als uitzet, als het bezit van den bruidegom be
draagt. Het is vergund meer dan eene vrouw te heb
ben, doch dit geldt niet als een teeken van aanzien.
Gewoonlijk trouwt een weduwnaar de zuster zijner
overleden vrouw, eene weduwe wordt in den regel
aan een broeder van den overleden echtgenoot uitge
huwelijkt. De bevalling der vrouwen geschiedde vroe
ger in het bosch, thans binnen’s huis; afdrijving der
vrucht kwam veelvuldig voor; sterft eene vrouw in,
het kraambed, wat door de ruwe behandeling der
doekoens vroeger vaak gebeurde, dan wordt het geheele dorp verlaten. Bij sterfgevallen door andere
oorzaken wordt het huis afgebroken, de afbraak
onder de nabestaanden verdeeld of wel het huis
wordt elders weder opgebouwd. Lijken worden
tegenwoordig algemeen begraven, vroeger kwam ook
het wegwerpen van hen, die aan eene besmettelijke
ziekte gestorven waren, voor. Bij het zeer samen
gestelde erfrecht worden zoowel de kinderen als de
weduwnaar of weduwe en hunne verwanten be
dacht; sterft een man kinderloos, dan wordt zijn
bezit verdeeld tusschen de weduwe en de verwan
ten van den man; sterft eene vrouw kinderloos,
dan treden haar weduwnaar en hare verwanten als
erfgenamen op. Bij echtscheiding, die veelvuldig
voorkomt, wordt alle bezit gelijk verdeeld en vol
gen de kinderen de moeder. Het grondbezit is com
munaal, hoewel persoonlijk eigendom in deze niet
onbekend is. De eonige straffen bestaan in boeten
in den vorm van lansen, kapmessen en kralen, die
aan de beleedigdc partij worden voldaan.
De godsdienstige begrippen bestaan in het geloof/
aan goede en booze geesten, die door offermalon wor
den vereerd; bij het te water laten van vaartuigen
en ter vereering der dooden worden feesten gevierd,
waarbij ook een eentonige dans wordt uitgevoerd.
Sedert eenige jaron heeft de Rynsche zending op het
eiland eene missiepost en neemt het aantal Christe
nen geregeld toe,
Geschiedenis Engano (Mal. Pocloe tclandjang, eiland der naakten),dat naar een Portugeesch
woord, dat bedrog, misleiding, teleurstelling beteekent, aldus zou genoemd zijn, was het eerste eiland
dat do Nederl. zeevaarders in don archipel ontdekten
(5 Juni 1596). Te voren moet het reeds aan de Pori ugeezen bekend geweest zijn; het staat aangeduid
op eon kaart van Azië van 1593. Van tijd tot tijd
werd liet door Nederlanders, Engclschcn enz bozo< •ht, doch tot eene vestiging op het eiland is het,
behoudens de bovenvermelde nederzetting van den
Hr. Francis, niet gekomen. Ten gevolge van het
si randen van een Engelsch schip werd Engano in 1853
door Z. M. schoener Sylph aangedaan (T. v. h. Bat.
Gen. 111; 1855). Sedert dien tijd is het eiland herhaaldelyk door onze ambtenaren bezocht, zooals in
1868 door den Heer Pruys v. d. Hoeven, ten einde
plunderingen te straffen, of geschillen bij te leggen.
In de laatste jaren doen dc stoomschepen der Kon.
Pak. Mij. het eiland vrij geregeld eens in do 3 rnaan-
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den aan. Thans is op Engano een Cnristen-Ba-tak
als hulpgenceskundige gevestigd, aan wien tevens de
functiën van inl. opziener zjjn opgedragen (Ind.
Stb. 1911 341).
Literatuur. Von Rosenberg, Beschrijving van
Engano en van dcszelfs bewoners (Tijdschr. Bat.
Gen. 1853. blz. 399). — Clom. Claessen, Bevindingc f/f /
van ’t eylant Engano (Bijdr. Kon. Inst. 1855 blz. '
130). — Walland, Het cilaryd"'Engano (Tijdschr. '/
Bat. Gen. XIV, 1864’, blz. 93)/—Oudemans, Engano
/
(Tijdschr. Aardr. Gen. Serie 2, VI, 1889, 109). — ^
-Modigliani, 1’Isola della Donne. Milaan 1894. — y
* "*
Engano (Deutsche Rundschau für Geogr. und Stat.
{v., -/V '
XVI blz. 414). — Meerwaldt, Ervaringen op Enggano
•(De Rijnsche Zending 1904 blz. 61). — Dannert,
Erlebnisse auf Enggano (Barmer Missionsblatt 1904
blz. 34). — Dr. J. Winkler, Bericht über die Untersuchungsreise nach der Insel Engano (Tijdschr.
Bat. Gen. XLVI, 1903, blz. 55S). — ld., Engano,
das jüngste rheinische Missionsfeld (Barmer Mis
sionsblatt 1904, blz. 2). — ld., Bericht über die
zweite Untersuchungsreise (Tijdschr. Bat. Gen. L
1908, blz. 147). — Lett, Eene reis naar Engano
(Berichten uit' de Zendingswereld 7e jg. n° 3). —
ld., Einc Missionsreise zu einem aussterbenden Volke
(Evang. Missionen IX, blz. 63). — Dr. F. W. van
Hacften, Verslag betreffende het onderzoek naar
de volksgezondheid enz. (T. Bat. Gen. LII, 1910,
blz. 1). — Dannert, Berichten uit de zendingswercld 1915, n° 4. — Helfrich, Aanteekeningen
betreffende voorwerpen van de eilandengroep
Engano afkomstig (Not. Bat. Gen. XXVII, 1882,
blz. 1). — ld., De Eilandengroep Engano (Tijdschr.
Aardr. Gen. serie 2, dl. V, 1888, blz. 272). — ld.,
Nadere bijdrage tot de kennis van het EngganeescbL^"^^*
(Bijdr. Kon. Inst. 71 [1916], 472. — Catalogus
Rijks cthnographisck Museum Dl. IV blz. 98. —
Woordenlijsten der Enganeesche taal door J. A. C.
Oudemans, T. Bat. Gen. XXV (1879) blz. 4S4 en
O. L. Helfrich en J. A. J. C. Pieters, T. Bat. Gen.
XXXIV (1891) blz. 539, XXXV (1893) blz ft tf r*
228.
ENGELHARD (NICOLAAS). Was in het laatst der
■vorige eeuw eerst Raad en'toen Directeur-Generaal
/=>
van Ned.-Indië en later Gouverneur en Directeur van
A
Java’s N.O.kust. In beide betrekkingen maakte hij
zich zeer verdienstelijk. Toen de Engelsehen in 1800
een aanval op Java beproefden en reeds vele inlan
ders van Marende of Tandjong Priok zich onder hun
ne bescherming hadden gesteld, trok Engelhard met
een afdeeling troepen derwaarts en wist dc afvalligen,
weder tot gehoorzaamheid aan het Ncderlandsch be
stuur te doen terugkeeren.
Dacndels ontbond spoedig na zijn komst in Indië
het Gouvernement van Java’s N.O.kast en verdeel
de het in residenties, toen prefecturen genoemd. Dit
heeft Engelhard hem nooit kunnen vergeven. In een.
werk van zijn hand, getiteld: „Bericht van den staat
der Ncd.-O.-I. Bezittingen, onder het bestuur van
den Gouv.-Gen. Herman Willem Daendcls, ter bete
re kennis en waardecring van ’s mans willekeurig en
gewelddadig bewind” (’s Hagc en Amst. 1816), het
welk eene wederlegging was van de bekende Memoi ie, die Dacndels tot verdediging van zijn bestuur
had uitgegeven, heeft hij zich weten te wreken.
Literatuur: Biogr.Woordenb. der Nederl. van A. J.
Van der Aa; Van Kampen, Gcsch. der N. O I. bezitt.
deel III bl. 388; Fcenstra, Beschrijving van de Ncd.
Overz. bezitt. bl. 280.
ENGELHARDTIA SPICATA Bl., fam. Jwjlandaceae. Ki koper (soend.),Kihoedjan (soend.),Sawa,
>■
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ENGELHARDTIA SPICATA—ENGELSOHEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL.

Mesawa (jav.), Dangloe (jav.). Hooge boom met
lange hangende aren van groene bloemen, en vruch
ten in zeer lange hangendo trossen met een vleugel
aan den voet van iedere vrucht. De boom is over een
groot deel van tropisch Azië verspreid. Op Java
komen een drietal variëteiten voor. Het hout schijnt
in het algemeen niet duurzaam te zijn, maar er is
oenig verschil tusschen de bruikbaarheid van liet hout
der verschillende variëteiten. Het wordt wel gebruikt voor prauwen en karrewielen, ook nu en
dan voor huishouw onder dak.
. tENGELSCHEN.iN. DEN MALEISCHEN ARCHI
j u, - ..
PEL (DE). — Engelschcn bobben vóór de Neder
ac.&
landers den Indischen Archipel bezocht (Drake,
^ Cavcndisli, Lancaster, 1577, 15S6, 1591), zooals zij
/ w •:
'• ook vóór hen een geregelde vaart onderhielden op
Rusland (Witte zee), de kust van Guinca, een ge
.
deelte van Amerika. Maar daartoe bepaalt, op dit
gebied, zich hunne prioriteit. De Noord-Nederlanders, verrijkt met de kennis en het kapitaal dor uit
geweken Vlamingen (1585), stonden maatschappe
lijk hooger; de strijd met Spanje maakte het ver
dringen van Spanjaarden en Portugeezen tot een
nationale zaak; het buit maken van Portugeesche
rijk geladen vaartuigen gaf een flinke bate, die do
Engelscben moesten missen; in sommige gedeelten
van Azië (Ternate, Japan, enz.) konden de Neder
landers zich voorstellen als de erfvijanden van het
Catliolicisme, zooals zich dat toenmaals uitte.
Bovenal waren de Nederlandsche regeerders van
dien tijd bijna zonder uitzondering kooplieden,
bekend met hetgeen de handel behoefde, later voor
’t grootste gedeelte belanghebbenden bij de uitdeelingeD, die het door hen gestichte bevoorrechte
handelslichaam ieder jaar moest doen.
Vergelijking tusschen het lot der Engelsche en der
Nederlandsche handelscompagnïên. Zoo varen dan
ook de Nederlanders het eerst op Oost-Indië, ter
wijl de kapitalen van verscheidene hunner in één
Compagnie zijn vereenigd (1595, Com
pagnie van verre met negen aandeelhouders) en de
risico en het avontuur dus wordt verdeeld; dc Engelsehen volgen dat voorbeeld eerst in 1600. Maai
de vereeniging, die toen ontstond, „the Governor
and Company of Merchants of London, trading to
the East-Indies”, was niet, zooals"cflkwijls gemeend
wordt, een lichaam, dat alle krachten der Engelschen vercenigde, als de in 1602 opgerichte Vereenigde Geoctroj’eerde Nederlandsche Oost-Indische Compagnie dat deed, met eene inrichting, die,
wat het gezag binnen de landpalen der Republiek
betrof, haar voortbestaan voor een reeks van jaren
(zooals later bleek, ruim 1 3/4 eeuw) waarborgde. Het
Nederlandsch kapitaal, in één massa of generale
beurs gebracht, bleef tot het einde toe ongewijzigd,
zoodanig dat, de onkosten in Nederland en uitdeelingenvan het bedrag der verkoopingen afgetrokken,
dat geld bij het'restant van het werkkapitaal ge
voegd, weer voor volgende uitrustingen werd be
steed en in den altijd werkenden „meulen van nego
tie” werd gestopt. De Engelsche kooplieden daaren
tegen verbonden zich voor één reis, niet meer. Voor
iedere nu volgende uitrusting werd weer geld bij
elkaar gebracht, met het gevolg dat juist in Indië,
waar eenheid toenmaals zoo noodig^was, Engelschen
tegen Engelschen, hetzelfde lichaam in naam die
nende, concurreerden. Eerst in 1612 werd besloten
niet meer op het einde van iedere reis af te rekenen,
maar toch geschiedde de vereeniging voor een niet
langer tijdperk dan een van vier jaar, — waarop dan
een nieuwe inschrijving volgde___tot een andere
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Compagnie, onder een of ander voorwendsel opge
richt, hel monopolie der bestaande maatschappij
zoodanig bedreigde, dat hot beter werd geacht do
„jongere zuster” in de lusten en lasten van het huis
houden te doen deelen. Want dit is, in den geest dier
tijden, een ander natuurlijk gevolg van een regeering
als de Engelschcn toenmaals hadden: de begunstig
de Engelsche maatschappij bleef nooit onaange
vochten en veel steunde de regeering haar niet. Er
worden klachten tegen haar ingebracht, waarover,
en terecht, een Nederlandsch koopman van dien tijd
de schouders zoude ophalen: dat het handelslichaam
edele metalen uitvoerdo (1623); soms werd, als de
Engelsche zijdowevers klaagden, het dragen van
calicots en stukwerken uit Indië aan dc Engelsche
ingezetenen verboden (1681, 1697, 169S, 1721), enz.
De regeering der eerste Stuarts (1603—1650) trok
verder niet altijd zoo beslist en met talent voor de
Eng. O.l. Comp. partij als dc Nederlandsche dat voor
de V. N. O. I C. deed. Bovenal had dc Engelsche
Compagnie te lijden van de mededinging van „inlerlopers”, waaronder er waren, die weinig of niets ont
zagen,soms zeeroof pleegden en den naam derEngelschen in discrediet brachten.
Interlopers. De korte opsomming dezer mededin
gers geeft een vrij voldoende kennis van de geschie
denis dier handelsmaatschappijen in Engeland zelf
en doet ook zien dat, minstens tot 1702, het mono
polie voor de vaart op Indië niet dan zeer gebrekkig
beschermd werd. Koning Jacobus verleende reeds
zoo vroeg als in 1604 licentie aan Eclward Michclborne om handel te drijven-op alle plaatsen, waar
„the Governor etc”, nog geen rclatiën bezaten. Deze
eerste interloper plunderde o.a. Chineeschc jonken.
In 1618 gaf Zijne Majesteit letters patent aan Sir
James Cunningham voor den handel van Schotland
op Indië en den Levant: de vergunning zou worden
ingetrokken, als Cunningham schadeloosstelling
ontving, gelijk geschiedde. Koning Karei verleende
(1635) aan Sir William Courteen charter voor 5 jaar,
welk charter verlengd werd tot deze vereeniging in
1649 den naam aannam van „Assada Mer
chants” — Assada is de naam van een eiland bij
Madagaskar, waar de compagnie van Courteen
zeide een vestiging te willen maken, - en bel
Parlement eindigde met de inschrijving te bevelen
voor eene maatschappij, die alles zou omvatten,
wat opdat gebied in Engeland bestond : „the United
Joint Stock”. Haast dadelijk daarop verklaarde de
Protector den geheelen handel vrij gedurende een
tijdvak van drie jaar; iedereen deed nu mee en de
Indische waren werden zoo goedkoop, dat de En
gelsche!) ze met succes zelfs te Amsterdam ver
kochten. Ook deze „merchant ad venturors” werden
in 1657 in de bestaande maatschappij opgenomeu.
Eerst in J 661 kwam de handel op Indië in een eenigszins regelmatigen toestand met de belofte, dat de
Kroon voor ’t vervolg het charter der Compagnie
niet zoude intrekken, als zij niet drie jaar te voren
was gewaarschuwd. Maar toch stierf het ras der
interlopers niet uit; behalve Skinner e. a, uit een
vroegeren tijd (1660), vertoonden zich er velen,
meestal in Indië uitgerust (1686). Pas was, na geschil-met hel Engelsche Parlement, aan do maat
schappij een nieuw charter verleend en waren aan
haar nieuwe voorschriften gegeven, of het Schot scho Parlement machtigde den Souverein in zijne
hoedanigheid van Koning van Schotland een Schotsche maatschappij samen te stellen, wier charter
eerst eenige jaren later op vertoogon dor Engelsche
Compagnie en die van de regeeringen van andere Sta
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ten werd ingetrokken. En toen in 1698 Engelsche
kooplieden aan het Lagerhuis geld ter leen boden,
onder voorwaarde den uitsluitenden handel te verkrijgen, werd dat aangenomen; kreeg de Oude Com
pagnie de bevoegdheid nog handel te drijven tot
medio 1701 en werd de nieuwe erkend onder den
naam van „the EnglishCompany trading to the East
Indics”. Op verlangen van den Koning vereenigde
zich deze met de reeds bestaande (ter onderschei
ding „the London” genaamd) tot „the United Company of Merchants trading to the East-Indies”
(1702—8). Het is deze maatschappij, wier charter
nadien herhaaldelijk verlengd werd en tot 1857 heeft
bestaan, welke sedert geen nieuwe, oorspronkelijk
vijandige, elementen heeft opgenomen. „The Uni
ted” van 1702 was eerst in dat jaar op dat punt even
sterk als de Geünieerde van 1602.
Verrichtingen der Engeischen in den archipel. De
geschiedenis der Engelsche Cie, die telkens een ver
lengstuk kreeg, maar van wier voortbestaan (tot
1702) hare dienaren en het publiek nooit zoo zeker
waren als dat in Nederland ’t geval was, is, waf den
archipel aangaat, minstens tot 1734, er eene van
voortdurend worstelen tegen do Nederlanders, van
machteloos toezien en van kleingeestig kwaad sto
ken en lasteren, waarbij, als er dan conflict ontstond,
de inlander het gelag moest betalen. Want van den
aan vang of varen Nederlanders en Engeischen met
hetzelfde doel: hel koopen, zoo billijk mogelijk, van
peper, kruidnagelen en muskaatnoten. Maar de
Nederlanders vermeesterden spoedig forten op de
Portugeczen of op ’t gebied der inlandsche repu
blieken of rijken (1605 Victoria, 1G06 Tidore, 1609
Nassau, 1618 Batavia enz.), de inlanders, van deze
maritieme stations uit, dringende tot het nakomen
der met de N. O.-I. Cie. gesloten overeenkomsten.
De Engelsche schepen voeren terzelfder tijd in den
archipel van Banda, van Ambon, de noordelijke
Molukken rond. Hunne gezagvoerders sloten een
enkele overeenkomst met de weinige dorpen, die
nog niet aan de Nederlanders verbonden waren, en
brachten vele der andere in de verleiding de voor
de inlanders zoo verderfelijke Ncderlandsche con
tracten t«* verbreken. Dan werden de schepen der
Engeischen genomen ; eindelijk verklaarde de dirccteur-generaal Coen de Molukken voor de schepen
der Engeischen gesloten (11 Jan. 1616) en, terwijl
te Bantam en te Djakatra reeds hoogloopcnde on
veiligheden waren ontstaan, werd door een sterke
vloot der Engelsche ('ie onder Pring, Daleen Parker
in ’l laatst van 1618 de archipel binnen gezeild en
wraak genomen over datgene wat op Banda den
Engeischen was wedervaren. Voor hel eerst moesten
de Ncderlandsche schepen, toenmaals voor Djakat ra
en bij Onrust liggende, de wijk nemen voor een En
gelsche vloot. Vreemd genoeg heeft deze Engelscho
uitrusting zeer weinig verricht. Hare schepen wer
den tot kleine afdeelingen samengevoegd. De Gouverneur-Generaal Coen, met overmacht van schepen
in het westen van don aichipcl terugkomende, vond
gelegenheid op de plaats van het oude Djakatra den
zetel van het Nederlandsch bestuur te vestigen, om
een gedeelte der Engelsche schepen te Patani on
te Tikoe te doen vermeesteren, toen, gansch onver
wacht, 25 Maart 1620, in Indiëdc tijding ontvangen
werd, dal de beide elkaar zoo vijandige handclsgczelschappen, op ’t verlangen der wederzijdscho
regeeringon in Europa, tot een vereenigde actie in
Ii.dië besloten hadden.
De vereeniging der Ncderlandsche en Engelsche
Co/npagnicn van 1619. Do vereoniging, waarovor
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van 1613 af in Europa beraadslaagd was geworden
en die nuttig had kunnen werken, indien niet van
den aanvang af den Engeischen groote voordcelon
waren toegekend, waartegen zij maar een gering
gedeelte der lasten konden dragen, heeft niet langer
dan tot 1623/4 geduurd. Het doel was de macht der
Compagniën in (gewapende) schepen to vereenigon,
voornamelijk ten einde China te dwingen zijne ha
vens te openen, wat voor een winstgevenden handel
op Japan dringend noodig was, andere vorsten,
voornamelijk in den archipel, er toe te brengen de
tollen te verlagen, — terwijl de concurrentie, die tot
vijandelijkheden had gevoerd, nu geen reden van
bestaan meer zou hebben. In vaste verhouding werd
de oogst der peper in ’ t westen van den archipel en
die der specerijen in ’t oosten verdeeld. Maar de
Engeischen bezaten nergens eigen gebied;
zij moesten te Batavia en te Victoria onder Nederlandsche jurisdictie zich vestigen, waar tegenover
maar één voordeel stond, dat zij de gelegenheid kre
gen factors te plaatsen daar, waar zij vroeger niet
hadden mogen komen of verjaagd waren geworden,
te Hitoe, Larike, Loelioe en Kambèlo. En aan het
bevechten der Portugeezen en Spanjaarden en het
nemen der Chineesche jonken, waarvoor beiden een
gelijk aandeel in schepen hadden te leveren, deden
de Engeischen maar weinig mede. Daarentegen wist
Ccen het gezag, dat de Engeischen vóór 1620 in den
archipel van Banda, op Lontor en Roon hadden
weten te verkrijgen, voor hen waardeloos te maken
door ’t veroveren van Lontor on het verwoesten van
Roon, zoedat een schamele versterking, die zij nog
van vroeger bezaten, — hun koninklijk fort, zooals
Coen het schamper noemde, — op Nailaka ten N.
van Roon door do Engeischen moest worden ver
laten (1622). Bantam, waarmede de Engeischen één
lijn hadden kunnen trekken, bleef door de Nederlan
ders geblokkeerd; handelsvoordeelen werden haast
niet behaald. Uit Japan en de noordelijke Molukken
hadden,onder meer, de Engeischen zich reeds terug
getrokken ; zelfs deelde hun president in ’t begin van
1623 het voornemen aan de Indischo regcering mede
om ook de Engelsche factors uit den archipel van
Amboina terug te roepen, toen juist daar, in Arnboina, een samenzwering werd ontdekt, die door de
dienaren der Engelsche Compagnie was gesmeed
om zich meester te maken van het kasteel Victoria.
Bij het vonnis van den Nederlandschcn raad van
’t kasteel werden alle Engeischen, op twee na, en
eenige Japansche soldaten, in ’t geval betrokken,
ter dood veroordeeld, welk vonnis kort daarna op
do plaats zelf werd voltrokken. Er is hier sprake van
een samenzwering on niet van een poging der Ne
derlanders om zich door een gercchtclijken moord
van hunne „geveinsdo vrienden” te ontdoen, voorgevendo dat zij tegen het heil van den Nederlandsclien staat in Indië hadden geconspireerd. Het be
wijs noch van het een noch van het ander is echter
tot nog toe te leveren, hoofdzakclijk omdat de ver
klaringen dor beklaagden door toepassing der pijn
bank zijn verkregen. Maar het verbond met de Engel8chen was daarmede feitelijk te niet gedaan.
Geschillen tusschen de Engelsche en Ncderlandsche
regeering. In Europa gaf, wat do Engolschen toen
en nu nog noemen, de Ambonsche moord aanleiding
tot do heftigste vertoogen van de zijdo der Engclsche regcering bij die der Republiek. Do laatste wist
met groot talent de beslissing op do lange baan te
schuiven on de toenemende moeilijkheden der regecring in Engeland, eindigende met burgeroorlog en do
onthoofding van Karei I (1649), hielpen haar daar43

j

\

.

C74

a

-

1

-:
li

;
i

i

i;

!

I

li
I

ENGELSCHEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL.

bij. Echter de zaak was daarmee niet van de baan.
Toen de burgerij stem kreeg in hot bestuur, cischto
de Engelsche Compagnie schadevergoeding ten be
hoeve der erfgenamen van de Ambonsche slacht
offers voorliet leed in Am bon ondervond en, en ten be
hoeve der Engelsche Compagnie voor hot nadeel
daar en elders, waar hare schepen waren genomen,
haar toegobraeht; zij eischte Roon terug en bij het
einde van den eersten Engelschen zee-oorlog (vrede
van Westminster 1654), werd het grootste gedeelte
dezer èiscïïen den Engelschen toegewezon. Van het
eiland Roon, dat inderdaad reeds lang waardeloos
was, namen de Engelschen eerst in 1665 bezit. Toen
de Ned. gouverneur van Banda intusschen vernam,
dat er wederom oorlog was ontstaan (2o Eng. zee
oorlog 1665/7), maakte hij zich dadelijk van Roon
meester en bij den vrede van Breda (1667) werd de
V. N. O.-I. Cie in het feitel\jk~bezit bevestigd. —
Men zoude onbillijk zijn wanneer men de beide En
gelsche oorlogen en die, welke de Engelschen van
1672/74 voerden, uitsluitend aan de gevolgen toe
schreef van hetgeen in 1621 op Lontor en in 1623
op Ambon was voorgevallen, maar het is zeker dat
die oorlogen, uit.handclsnijd ontstaan, niet zoo hard
nekkig zouden zijn gevoerd, ware de haat van het
Engelsche volk niet kunstmatig aangewakkerd en
had de Nederlandsche regeering van dien tijd de
gevoeligheid der Engelsche burgerij beter weten te
ontzien.
De Engelschen na 1623. Wat Indië betreft: de
Engelschen brachten, na het in Europa uitgespro
ken voornemen tot ontbinding (2 Nov. 1624), den
hoofdzetel van hun bestuur van Batavia over naar
het eiland Lagoendi (Poelau Goendi) in Straat
Soenda (11 Dec. 1624), waar zij meenden een AntiBatavia te kunnen stichten. Groote sterfte onder het
volk verzwakte haast dadelijk de veerkracht der
nederzetting. Al in Mei 1625 moesten hunne hoofden
aan de Indische regeering de vergunning afbidden
om weer te Batavia te mogen komen wonen. Einde
lijk brachten zij den hoofdzetel over naar Bantam
(1628), waar zij gebleven zijn tot 16S2.
De Engelschen uit Makasser verdreven. In de nu
volgende jaren verzekerdêrTcle Nederlanders zich
van het monopolie der kruidnagelen in den archipel
van Amboina. Gedurende de „Ambonsche oorlogen”
(1625 tot 1656), met groote wreedheid daar en in do
noordelijke Molukken, enz. gevoerd, ontwikkelde
zich de inlandsche handelsstad Makasser, waar zich
Engelsche en Deensche factors vestigden, en ook en
kele Portugcezen en Spanjaarden. Tot omstreeks
1643 kochten zij daar tegen stijgende prijzen kruid
nagelen, die door inlandsche jonken van Minangkabau (men heeft — anders dan in den Portugees“éhErrtijd — bij den naam Maningcabers niet te
denken aan bewoners van ’t Maleische schiereiland),
door Maleiers, of wel door Makassaren werden aangebracht. Toen raakte het langzamerhand gedaan.
Steeds was op de jonken, uit Makasser gezonden,
door de Ned. schepen gekruist. Tegelijk werden de
vestiging der Makassaren in Hoamohel en Hitoe en
die van de eigen bewoners van het land verwoest.
Al in 1641 hadden de Denen, desperaat, Makasser
verlaten, maar zij kwamen terug. Geen Makassaar
wilde ten slotte meer naar Ambon varen (1645);
zij „schrikten als zij den naam maar hoorden noe
men”. Daarop scheen het een oogenblik dat Tidore
een tweede Ambon zou worden (1644): ook daar
■werden kruisers heengezonden, die de Makassaarsehe vaartuigen namen. Eindelijk, na 1650, het
moordjaar, begon de stelselmatige verwoesting van

Hoamohel, onz., waardoor, zelfs als do Ambonees
den moed had gehad ie „smokkelen”, do Neder
landers bij hem die neiging geheel konden onder
drukken. In een deel der Molukken was de kruid nagelboom uitgeroeicL; een ander deel was ontvolkt;
in een klein resteerend gedeelte onder het bereik van
het Nederlandscho geschut werd aan de dienaren der
Co nip. de kruidnagel geleverd tegen vaste, zeer lage
prijzen. Toch was nog do vaart der Makassaren op
Goram, Ceramlaoet en Ceram (Sérang), zooals o.a.
Do Vlaming klaagde, niet eens gesloten en, toen
omstreeks 1660 er uitzicht was op vrede met Portu
gal, moest „een eindbeslissing worden verkregen”
en begon de strijd met Makasser, die in 1669 be
ëindigd werd. Gedurende dezen oorlog, met hulp
van Boni gevoerd, werd bij liet Bongaaiseh contract
de vaart der Makassaren beperkt, en aan Portugeezen en Engelschen het verblijf te Makasser ontzegd
(1667). Als sedert dien de Nederlanders met op
offering van groote kosten op het voor hen zoo on
dankbare schiereiland van Zuid-Celebes bleven, was
dat alleen om te verhoeden dat daar, onder aanspo
ring van het kapitaal der buitenlanders, de inlandsche handel op Amboina zou herleven.
Ook uit Atjeh. Atjeh had een oogenblik kunnen
meenen dat het Voör-ündië (voornamelijk Soerat)
met den archipel zou kunnen verbinden en den inlandschen handel, zooals die gedreven werd vóór
1500, zou kunnen doen herleven. Het bezat de peper
van de Westkust van Sumatra en de tin o.a. van
Pérak. Engelschen, zoowel van de E. O.-I. Comp.
als die van de Comp van Courteen waren er ge
vestigd. Doch de Nederlanders kregen van de Atjehsche regeering de bevoegdheid op die Westkust,
te Tikoe, Priaman.Salida en op liet Maleische Schier
eiland, te Pérak, vreemdelingen (Engelschen, be
woners van Soerat, zg. Mooren enz.) den handel te
beletten. Na den moord op de Nederlanders te Pérak
werd (1656/1657) de reede van Atjeh geblokkeerd.
Het vredes-tractaat van 1659 verbood aan anderen
dan de dienaren der N. O.-I. Comp. den handel op
Atjeh en zijne vazalstaten. Ten overvloede werden,
toen weder de oorlog uitbrak, de Atjehors uit Tikoe
verdreven en vestigden de Nederlanders hunne kan
toren op Padang (hoofdkantoor sedert 1668),* op
Tjinko, te TikoéTTe Priaman en te Baroes.
Eveneens uit Bantam. Toen werd Bantam het
centrum van den weinig beteckenonden inlandschen
handel, die naast het monopolie der Nederlanders in
den archipel nog bestaanbaar was. Er verzamelden
zich daar naast de Engelschen, die er sedert 1628
verbleven, ook af en toe Denen, Franschen, Portugeezen. De Bantammere dreven handel op Perzië,
Soerat, Mocha, de kust van Koromandel, Bengalen,
enz. Bantam werd groot en weelderig en Batavia
droogde uit. In den twist, die tussehen Sultan
Agoeng en zijn zoon Kahar of Hadji ontstond, trok
ken de Nederlanders partij voorden laatsten, terwijl
de vreemdelingen, ook de weinige Engelschen ter
hoofd plaats aanwezig, dat voor Agoeng deden. Had ji
won, krachtig geholpen door de troepen en schepen
der N. O. I. Ciomp, hot pleit en de Ncderjanders
werden beloond met een contract van uitsluitende levering der Bantamsche peper tegen een vasten prijs
Bij het contract van 1680—1682, eerst geteekend in
1684, we*d aan de Engelschen voor goed het ver
blijf binnen Bantam ontzegd. Eone vestiging op
Djambi, aan Bantam ondergeschikt, gaven zij om
streeks dien tijd eveneens op.J)
l) Het jaar, waarin dat geschiedde, is niet juist
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Dc Engelschen buiten overig Java gesloten. Indennoemd, en het onbeduidende Natal (1752). De Enzelfden geest als in 1684 het contract met Bantam
gelschc nederzettingen op do kust van Sumatra
was gesloten, wist de Nederl. Indische Regcering bij
bleven tot 1763 onderhoorig aan Madras, werden
ccn, als ampliatie op een overeenkomst van 1705,
toen een onafhankelijk presidentschap, maar, bij de
met den Socsoehocnan Pakoe boowono I van jVIatatoenemende verliezen, besloot het Hof van Direc
ram in 1707 gesloten contract zich te bedingen dc
teuren in 1801 bezuinigingen in te voeren en op ver
uitsluiting buiten Java van alle Westersche vreem scheidene plaatsen do ondergeschikte factors (re
delingen, waarbij zij in de eerste plaats het oog had
sidenten) te supprimecrcn. De titularissen kwa
op de Engelschen. Genoemde Soesoehoenan be
men in het presidentschap van Madras te dienen,
loofde, zoo voor zich als voor zijn kinderen, kinds terwijl het gewest administratief onder Bengalen
werd geplaatst. — De regelingen der E. O'. I. Comp.
kinderen en mantri’s „dat wij aan gcene natiën of
waren in Benkoelen nagenoeg dezelfde als die der N.
„volkeren, die or reeds zijn of van bovenwinds of uit
O. I. Comp.: iets vrijgeviger in zooverre dat zoowel
„Europa verschijnen, wie dezelve ook zouden mogen
hare dienaren als anderen bevoegd waren handel
„wezen, geen de minste handel en ook vooral geen
„plaatsen om logiën en vastigheden, hutten of dier te drijven on dat de uitvoer van slechts één artikel
gelijke residentien in ons rijk van Java zullen toe(de peper) aan ieder behalve aan de E. O. I. Comp.
„staan ofte vergunnen, enz.”
verboden was. Maar in hare uitwerking waren zij
Vestiging der Engclschen op Benkoelen. In 1685
dezelfde als de Hollandschc; na eenigen tijd ver
verzochten hoofden van Priaman, die in Ai jeh En minderde de productie, zoodat het artikel overal en
gelschen ontmoetten, eene nederzetting der E. in overvloed en tegen lage prijzen kon worden ge
Comp. in hun land. Die vestiging kwam tot stand, kocht, waar geen Engelsche compagnies-dicnaren
doch heeft nooit veel beteekend. Maar terwijl deze gevestigd waren, bij voorbeeld door Amerikanenhoofden, naar Madras medegenomen voor het tee- in het gebied van At jeh. Wat aan Benkoelen zijn
kenen van het contract daar verbleven, kwam er beleekenis gaf was, dat van daar uit door Engelsche
ook het aan zoek van hoofden uit Benkoelen, aan particulieren in Straat Soenda en langs de noord
den Bantaraschen Sultan onderworpen. Onder voor kust van Java en Madoera en de zuidkust van Borwendsel dat Sultan Agoeng het recht daartoe had neo en misschien ook die van Java stukgoederen,
verleend, vestigde de Engelsche Compagnie zich nu oorlogstuig en vooral opium konden worden te koop
nog da&r, te Selebar (Pasar silèbar), York Port stich geboden, van welk laatste artikel, vooral na 1757
tende, en teMandjoeta (Indrapoera, 1684).DcNeder- de prijs belangrijk lager kon worden gesteld dan
landers, Sultan Hadji ter wille, bestreden hen niet wanneer het uit Nedcrlandscke handen kwam.
direct, maar zonden (1686) vloten onder Klaerbout
Andere vestigingen in den archipel vóór 1811. Be
en de Ronde (dc Runde?)naarden Jangdi Pertoean halve op de hierboven genoemde punten hebben
(Raden Sakti), zich noemende hoofd van de MinangEngelschen zich nog nedergezet: op last der Engel
kabauers (Mar.ingcabers), die aan Bantam dc ge sche Comp. (de concurrente der Londensche, zie bl.
hoorzaamheid had opgezegd, de N. O. I. Comp. be 673) in 1700 te Bandjermasin en in 1704 te Poelau
streed en paitij voorde Engelschen van Benkoelen
Kondor (Kandara). Wat Bandjermasin betreft, dehad getrokken 1). In 1714—20 werd de hoofdzetcl
Engelschen hielpen daar, zooals Coen zou gezegd
verlegd naar een punt 3 mijl verwijderd van York
hebben, er zichzelvcn spoedig weder uit: zij werden
Fort, alwaar zij het fort Marlborough bouwden, dat
in het jaar 1707, kort nadat zij vergunning hadden
lol 1825 de zetel is gebleven der Eng. op deze kust.
bekomen (1704) er een versterking te bouwen, door
Do plaatsen, waar de inlandsche hoofden zich door
de inlanders aangevallen. Hunne verliezen waren
zóó groot dat, met achterlating van vele waarden,
overeenkomsten gebonden achtten de peper aan
de overlevenden niet dan met moeite zich op hunne
de E. O. I. Comp. te leveren en waar ook in den regel
schepen kenden bergen. — Het eiland Kondor ligt
Engelsche compagnics-dienaren gevestigd waren,
op de uiterste grenzen van den Maleischen archipel;
zijn, behalve dc bovengenoemde: Mokomoko (fort
het wordt hier voornamelijk genoemd, omdat het,
Anna) 1717, Bantal 1700, ipoe (Aypoor), Seblat
als vroeger Patani in handen der Nederlanders, —
1607, Ketaoon 1697, Lais, allen ton N. van hot fort
en lang vóór dien Kandara, — door de natuur was
Marlborough. In 1733—1734 vestigde dc E. O. I.
aangewezen als maritiem station op den weg tusComp. zich te Salocma, Taloo, Pring, Alas, Pino,
schen China en Indië, on dat vooral, wanneer ge
Mana; in
1745 te Poelau Pisang (Kroë), van waar
bruik werd gemaakt van den landweg over het Mauit betrekkingen werden aangeknoopt met de hoof
leische Schiereiland uit Ligor, Sanggora of Patani..
den in de Lampongs, over den Vlakken hoek (SileDo Engelsche Comp. vestigde zich daar in 1701; een
boc) naar Bornc (Brocnai?) en Semangka. Boven
gift in 1704 vau den koning van Anam verleende
dien werden, op groolen afstand van het eigenlijko
aan do vestiging een zekere waarde, maar een oproer
Benkoelen, ten N. van do verspreide posten der
onder do Makassaarschc soldaten, in dienst van hot
Nederlanders, te /.amen dc Westkust van Sumatra
handelslichaam, dwong do Engelschen weder dcuit makende, nog door de E. O. I. Comp. bezet de
plaats te verlaten, die overigons, volgens de schets,,
posten Tapanoeli (1752), op een klein eiland in hot
binnenste gedeelte der baai en Pontjan-ketjil ge
door Milburn, Oriental Commerce, II, 445 daarvan
gegeven, bijzonder weinig aantrekkelijks had. —
Een vestiging te Pasir, op de oostkust van Bornco,.
aan te geven. Onbeduidende kantoren hebben in
toenmaals een bclangrijko inlandscho handelsplaats,
de 17o eeuw de Eng. nog gehad te Soekadana,
werd in 1772 beproefd, maar ook weer dadelijk op
1613—22 on nog cens omstreeks 1699, verder te
gegeven. — Toon werd het gewaagd op hot eiland
Djapara on te Bandjermasin.
'j Zijne macht werd gebroken bij een ontmoe
Balambangan (1773), in ’t N. van Borneo, op ’t ge
bied van den Sultan van Soeloo, die daar een groote
ting in ’t laatst van 1686 of ’t begin van 1687 bij
het dorp Bakom aan do rivier van Toeloengbastrook land afstond. Haast dadelijk daarop wordon
do Engclscho troepen, voornamelijk Boegineezon.
wang. Zie over hot verder lot van dezen avontu.rier: Marsden, Ilistory of Sumatra,. 2d ed. 1784,
en do weinige kolonisten in 1775 door bewoners van
Sooloe (zeoroovers?) verjaagd. In 1803 nogmaals
• blz. 274.

I

!

•i

i

7

I

;

:

676

ENGELSCHEN IN DEN MALEISCHEN ARCHIPEL.

beproefd, bleek de vestiging op Balambangan waar
deloos (men donke aan den oorlogstoestand in Euro
pa) en werd zij andermaal verlaten.
Prioriteit der Engelschen na 1734. Voor de geschie
denis der Engelschen in den Archipel zijn de jaren
1624 tot 1684 die van voortdurende eb, van 1684 tot
1734die van dood tij, van 1734 tot 1814 die van aan
houdenden vloed. Dan komt er weer kentering. In
laatstgenoemd jaar geeft de Engelsche kroon aan
den Souvereinen Vorst der Nederlanden de bezittin
gen terug in de laatste jaren na 1795 en 1803 op de
Nederlanders veroverd.
Wat do Engelschen, met hunne gebrekkige orga
nisatie in Europa, al vrij spoedig sterk maakte tegen
de toen nog zoo machtige N. O.-I. Comp. was het
feit dat zeer vroeg — in 1660 — aan landgenooten en
anderen, bewoners van de vestigingen der E. O.-I.
Comp. in Indië, de bevoegdheid werd gegeven om,
binnen zekere, niet nauwe, grenzen, handel voor ei
gen rekening te drijven, mits geen artikelen zendende
uit Indië naar Eugeland en omgekeerd. De handel in
Indië was vrij, De Nederlandsche Compagnie, in het
gebied der toenmaals nog rijke en machtige potenta
ten in Voor-Indië gevestigd, naast zich hebbende de
haast even talrijke vestigingen der Engelsche Comp.,
had van dien tijd af te strijden tegen particulieren,
Engelschen, Hindoe’s, Amerikanen, enz. die het log
ge lichaam, dat volgens vaste regels moest werken,
wilde het niet dadelijk ten onder gaan, te vlug af wa
ren. De gebeurtenissen, kort na 1750 voorgevallen,
brachten in handen der Engelschen het opium. En
de lijnwaden (piece goods) kon sedert geruimen tijd
iedereen bij de inlandsche handelaars goedkoop in
slaan, zonder dat, als vroeger, er factorijen noodig
waren om den inlandschen wever en verver enz. te
beschermen, hem geld voor te schieten en door
machlsvertoon hem tot nakoming zijner verplichtin
gen te dwingen. De factorijen in Voor-Indië hadden,
terwijl ook de welvaart op het vasteland van Azië en
in den Maleischen archipel verminderde, hare belang
rijkheid verloren.
-Oorlog met de Nederlandsche republiek van 1781—
1784. Het beteekende dus niet zoo veel, toen in den
oorlog, die tusschen Engeland en Nederland ont
stond, als gevolg van den Amerikaanschen vrijheids
oorlog, de factorijen van Bengalen en de kantoren en
vestingen op de kust van Koromandel verloren gin
gen. Iets meer indruk zal het wellicht hebben ge
maakt, dat ook de Nederlandsche posten op de West
kust van Sumatra aan eenige Engelsche Compagnie
schepen werden overgegeven. Bij den vrede van 1784
gaven de Engelschen de veroverde posten terug, met
uitzondering van het kasteel Nagapatnam. Ook werd
overeengekomen, dat de Nederlanders geen hinder
■-zouden toebrengen aan de vaart der Engelschen „in
•de Oostersche zeeën”, — waarmede eenvoudig de
(oen reeds geldende regelen werden bevestigd. Wat
•erger was — voor de N. O.-I. Comp. — de desolate
toestand van hare verdedigingsmiddelen was aan
iedereen duidelijk geworden. Tegelijk was met het
jaar 1781. de periode der grenzelooze verwarring aan
gevangen, waarin de N. O.-I. Comp. grootscheeps al
les aanhield, niet bezuinigde, haast geen inkomsten
had, de kosten dekte met nieuwe Iceningen. In dien
tijd streed de Engelsche O.-I. Comp. met succes op
den vasten wal vanVoor-Indië, vermengden hare ver
richtingen en belangen zich meer en meer met die van
het Engelsche gouvernement en werd het strijden,
ook in Indië, tegen de Franschen een nationale
z a a k, die aan het anders niet zoo gewilde handelshchaam den steun verzekerde van hetEngelsche volk.

Oorlog van Engeland met de Bataafsche Republiek,
enz., 1795—1811. In den oorlog tusschen Engeland
en de Bataafsche Republiek, in 1795 aangovangen,
had de N. O.-I. Coiup., die maar luttele hulp kreeg
van den Staat der Nederlanden (lands-eskaders of
smaldeelen, Lucas, Dekker, Hartsinck) te strijden
tegen de Engelsche marine, de schepen der Engelscho Comp. en werd haar bovendien afbreuk gedaan
door Engelsche of Engelsch-Indische kustvaarders
(country service). Aan de tusschenkomst van een de
zer laatsten, kapitein Light, had de Engelsche Comp.
al van vroeger reeds haar établissement op Poelaupinang (Prince of Wales island) te danken (1786),
welke vestiging spoedig haar nut voor den handel op
den archipel èn als station èn als werf zoodanig be
wees, dat in 1805 het aantal dienaren belangrijk
werd vermeerderd en het onder het bestuur van een
gouverneur met een grooten staf ambtenaren werd
geplaatst. Nu in 1795, 96, 97 en 1801 gingen verlo
ren, behalve de Nederlandsche forten en kantoren
in Voor-Indië en Ceylon, ook de eenige kolonie van
beteekenis, die de Nederlanders ooit in het oostelijk
halfrond hebben gehad: die der Kaap de Goede
Hoop en in den archipel: Malaka, de posten ter Sumatra’s Westkust, de Molukken, Timor. Bij den vre
de van Amiens (1802) kreeg het Ned. Gouvernement,
dat in de plaats der oude Nederlandsche Comp. was
getreden, de veroverde plaatsen en landstreken te
rug, uitgezonderd Ceylon. Toen er haast dadelijk
daarop weder oorlog uitbrak tusschen Engeland en
Erankrijk en zijne bondgenooten, gingen de neder
zettingen verloren, waarvan de Nederlanders, inge
volge de bepalingen van het tractaat van Amiens, in
1803 hadden bezit genomen, namelijk de Kaap de
Goede Hoop (1806), de Molukken (18i0), — eindelijk
in 1811 Java en Onderboorigheden. Over verovering
van Java zie KRIJGSVERRICHTINGEN. De 4
Engelsche gewesten, allen onderhoorig aan den
Gouv.-Gen. en Raad van Caleutta, waarin na de ver
overing van Java de Maleische archipel administra
tief verdeeld was, zijn: a, 1795: het fort Marlborough
en ond., d„i. de geheele Westkust van Sumatra; b,
1795: Malaka en ond., d.i. het Engelsche Poclau Pi
nang en ond. en het vroegere Nederlandsche Malaka
on ond.; c, 1810: de Molukken en d, 1811: Java en
ond. Onder deze is het gouvernement van Java en
ond. verreweg het belangrijkste. Van de andere wordt
hier gezwegen; onvermeld blijft ook het bestuur, wat
later, van Ralïles in Ben koelen zelf, 1818/25. Daar de
posten ter Westkust van Romeo en Bandjermasin
reeds vroeger (1791 en 1809) door de Nederlanders
waren verlate») geworden, zo(5 bestond het Java en
ond. van dien tijd aanvankelijk uit Palèmbang, Mukasscr en Timor. In den Engelschen tijd werden nog
Pontianak bezet en Bandjermasin. Militaire expeditiën werden gezonden naar Palèmbang, Djokjakarla,
Boelèlcng en Boni. De laatsten brachten der Eng.
Comp. geen blijvend nut, maar, als gevolg van de
overwinning op Palèmbang behaald (1812), werden
Banka en Billiton afgestaan; van die, op Djokjakarta (en middellijk ook Solo).behaald, werd het direct
grondgebied der Engelsche Comp. vermeerderd met
Kedoe, Grobogan, Zuid-Rembang, Zuid-Soerabaja
eii Patjitan. Verder word een einde gemaakt aan het
(reeds zeer onbetcekcnend) gezag van een schijuSultan in Zuid-Bantam en van de twee Sultans in
Noord-Cheribon en werden de gedeelten van Bcsocki
en Probolinggo, kort te voren aan Chineezen ver
kocht, in den boezem van het domein teruggebracht
(resumptie). Het bestuur over Java en ond. van den
Luitenant-gouverneur Thomas Stamford Ramos,
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1811—begin ’IG. was, behalve door de vermeer
dering van den Europceschen invloed in de inlandsche rijken, de uitbreiding van het direct ge
bied, de vermeerdering der handelsposten, voor
de bewoners, vooral van Java, van de grootste
beteekenis. Slechts een tweetal maatregelen wor
den hier genoemd, lo. In plaats van de contin
genten en verplichte leverantiën, wier afschaffing
voor den Inlander meebracht vrijen arbeid en vrije
beschikking overigens over de vruchten van zijn ar
beid, werd ingevoerd naar Britsch Indisch model de
landrente, nog steeds de hoeksteen van de belastin
gen door de inlanders op te brengen; 2o. het munt
wezen, dat sedert vele tientallen van jaren in ver
warring was geweest, o vervoerd door nagenoeg
waardeloos papier en minwaardig kopergeld, kwam
in den Engelschen tijd in orde.
De Restauratie. Na het herstel van Nederland’s on
afhankelijkheid en geheel in den gedachtengang, die
bij de Restauratie vóórzat, werden bij de Conventie
van Londen van 13 Aug. 1814 door Zijne Britsche
Majesteit aan den Souvereinen Vorst der Vercenigde
Nederlanden de bezittingen enz. teruggegeven, die
Nederland bezat op 1 Januari 1803. Hiervan werden
uitgezonderd de Kaapkolonie, een gedeelte van
Guiana in Z.-Araerika, terwijl omtrent Banka, in
1812 door Palèmbang aan de E. O.-I. Comp. afge
staan, werd bepaald dat Nederland het zoude ont
vangen in ruil voor het fort Kochin en onderhoorigheden (kust van Malabar). Het heeft lang geduurd
eerde verschillende Engelsche autoriteiten het onsa
menhangend complex van liandelsfactoryen en be
zittingen aan de Nederlandsche gemachtigden over
gaven. Om te beginnen, doordien Napoleon, van
Elba ontsnapt, weer den krijg tegen de verbonden
mogendheden begon, welke in de vlakte van Waterloo (18 Juni 1815) ten nadcele van het Fransche
keizerrijk werd beslist . De zending van Nederlandsehe troepen naar Java vond, onder meer daardoor,
vertraging, zoodat eerst op 19 Augustus 1816 op de
hoofd plaats van N.-I., te Batavia, de Nederlandsche
vlag de Engelsche verving. Ook, doordien de nieuwo
Nederlandsche rcgcering over niet veel middelen kon
beschikken — Nederland was arm en had niet voor
niet Fransche vrienden te logecrcn gehad — en de
wijl de dienaren der Engelsche Comp., de een meer
de ander minder, niet dan ongaarne de beslissing der
Kroon volgden, welke, naar zij meenden, te veel had
weggeschonken. Deze meen in gen, bij enkelen maar
half uitgesproken, vonden een ervaren tolk in den
meest bekwamen politicus, in die streken gevestigd,
die de Nederlanders haatte als weinig Engelschen
vóór en na hem, Rallies. In 1818, na zijne terugroe
ping uit het Luitenant-gouverneurschap van Java
(1810) on na een kort verblijf in Europa, te Marlborough geplaatst als Luitenant-gouverncur (persoon
lijke titel) van Benkoclen, ving Rallies zijne actie
tegen de N.-I. regeering aan. Gouv.-Gen. en Raad
van Bengalen, aanvankelijk weinig vertrouwen
stellende in Rafïles, lieten ten slotte door hem zich
overtuigen, dat de Ned. kol. regeering en do Ned.
Gouv.-Gen. Van der Capellon bij de uitlegging der
conventie van 1814 niet redelijk handelden. Het
oude koloniale systeem, dat de belangen der bezit
tingen en koloniën geheel ondergeschikt maakto aan
die van het moederland cn dat voorden archipel zijn
voornaamste uiting had gevonden in het sluiten van
de havens der inlanders ten voordeelo van die der Ne
derlanders, het weren van westerscho vreemdelingen
en het bederven van den eigen handel cn scheep
vaart dier inlanders, was in 1818 niet meer toe to pas -
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sen. Wat de zeevaart der Engelschen in den archipel
betreft, was het stelsel begraven bij den vrede van
Parijs van 1784, en de macht, zou overigens aan de
Nederlanders hebben ontbroken om het ten opzichte
der westerscho natiën toe te passen. Maar het be
hoorde nog tot de koloniale poütiek van alle Europcesche natiën, Nederlanders, Engelschen, enz. om
de industrie, den handel, de scheepvaart van het zoo
genaamde moederland te bevoordeelen ten koste van
de bewoners der (koloniën of) bezittingen. Het ge
schiedde door de voortbrengselen der vreemde westersche natiën bij invoer in het koloniaal gebied hoogerc invoerrechten te doen betalen dan die van inge
zetenen in het moederland, welke rechten dan nog op
hooger cijfers werden bepaald, wanneer het schip,
dat de goederen aan voerde, onder vreemde vlag voer
etc. De N.-I. regeering van dien tijd was in den aauvang niet protectionistisch gezind; hare tarieven
waren matig; in geen der in den laatsten tijd met inlandsclie vorsten gesloten traktaten had zij uitslui
ting van den handel der westersche vreemdelingen
bedongen. Maar na eenigen tijd kwam diezelfde N.-I.
regeering wèl in die verkeerde richting en het is nog
de vraag of dat niet half onbewust is geschied als re
actie op de later te noemen vijandige daden van
Raffles. Hij gaf voor, — en ’t was een vreemd meng
sel van waarheid en dichting, van billijkheidsgevoel
en van vroom bedrog, — dat de Nederlanders het
oude staatkundig overwicht in den archipel weer wil
den herkrijgen, dat zij reeds meester waren van den
toegang tot den archipel en van den weg naar China
en Japan door ’t bozit van de kusten van Straat
Soenda en dat zij over dien anderen handelsweg ook
zouden kunnen beschikken, als zij Malaka uit han
den der Engelsche autoriteiten zouden hebben ont
vangen. Gansch ten onrechte had, zoo betoogde hij.
op schrift, naar rechts en links, de Kroon zooveel aan
de Nederlanders geschonken en het zoude dwaasheid
zijn de Conventie van 1814 tegen de kleingeestige
opvatting dor N. I. autoriteiten in vrijgevigen ziu
uit te leggen.
Raffles. Raffles eisclite voorde E. O. I. Comp. een
gedeelte der tegenw'oordige Lampongs, een maritiem
station verlangende in de Katoembajan-baai (Catoombyan harbour), ver buiten de oude grenzen, aan
de Z.O. punt der Scmangka-baai, meenendo daar een
„winkeltje” te kunnen openen, dat met succes tegen
de Nederlanders zou concurreeren. Het oude idee
van het stichten van een Anti-Batavia, als in 1624/
1625. Hij vertraagde de overgaaf van Padang (Juni
1818) en, toen de Ned. commissaris on verrichterzake
was teruggekeerd, haastte Raffles zich om de Padangsche Bovenlanden, te bereizen (Juli 1818) en om
met de hoofden des lands overeenkomsten te slui
ten, die, w'aren zij bekrachtigd geworden, een latere
overgaaf van Padang (zij is 22 Mei 1819 geschied)
waardeloos voor de Nederlanders zou hebben ge
maakt. Hij greep in de zaken van Palèmbang in
(Juni 1818), de Nederlanders beschuldigende van het
bemoeilijken van den Engelschgczinden Sultan Najamoedin, en was de oorzaak van een reeks verwikke
lingen, die hot toenmaals nog teere Ned. gezag in de
waagschaal stelden cn eerst met de militaire expedi1 ie van 1821 on de latere afschaffing van het sultansbestuur (1825) eindigden. Hij protesteerde tegen het
bezetten door de Ned. autoriteiten van het eiland
Billiton, met het sustenu dat in 1812 wèl bezit dor
Engelsche Compagnie waren gew'orden Bank a e n
Billiton, maar dat bij de Conventie van Aug.
1S14 niet meer dan Banka was geruild tegen de vrocgore Ned. vestigingen op do kust van Malabar. Zijne
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verrichtingen, uitgezonderd het protest in zake Billiton, door de hoogere autoriteiten, den Gouv.-Gon.
en Raad van Bengalen, afgekeurd zijnde, voelde
Raffles zich verplicht in persoon naar Calcutta te
reizen (Sept. 181S). Hij was daar zoo gelukkig den
Gouv.-Gcn. Hastings, aanvankelijk zeer tegen hem
ingenomen, de overtuiging te geven, dat de dierste
belangen der Engelsche natie zouden worden ge
schaad. wanneer de dienaren der Engelsche Comp.
werkeloos bleven. Daarvoor behoefde echter niet
gevreesd, want, afgescheiden van hetgeen in de
korte spanne tijds door Raffles was verricht, had
de gouverneur van Poelau Pinang, de kolonel Bannerman, reeds den resident van Malaka Earquehar
in commissie gezonden om de Malcischc vorsten
in de buurt door contracten aan de E. O. I. Comp.
te verbinden. Deze was niet geslaagd in Pontianak,
wèl echter te Riouw en te Siak. Raffles ontving
nu ten overvloede zijne benoeming tot agent van den
Gouv.-Gen. en Raad van Bengalen, gedeeltelijk op
zijde schuivende de autoriteit van den gouverneur
van Poelau Pinang en ongeacht hetgeen deze en de
kolonel Farquchar reeds hadden verricht. Het denk
beeld van het verkrijgen of uitbreiden van souvereiniteitsrechten op Sumatra- werd losgelaten; straat
Soenda mochten de Nederlanders behouden, maar,
wat straat Malaka betreft, moesten de Engelschen
zich de beide uitgangen zooveel mogelijk verzekeren.
In Atjeh sloten Raffles en zijn ambtgenoot Cooinbs,
een gan'sch andere taktiek volgende dan die, welke
de autoriteiten van Poelau Pinang tot nog toe had
beziggehouden, een contract, 24 April 1819, met den
Sultan AJaoedin Djohor Alam Sjah, voor wien partij
werd gekozen tegen een „overweldiger”. Onder be
lofte van bescherming, kreeg de E. O. I. Comp. het
recht van handel te drijven op de havens van Atjeh,
een vertegenwoordiger ter hoofdplaats te doen wo
nen, terwijl het den onderdanen van eenige Euro
peesche macht en zoo ook allen Amerikanen ver
boden zou zijn op het gebied van Atjeh te verblij
ven. Ook zouden door Atjeh met andere mogend
heden geen overeenkomsten worden gesloten, buiten
de toestemming van de Engelsche Regeeiing.
Singapore-. Voor de vestiging in het Z.0. was aan
vankelijk aan Riouw gedacht, maar daar was „de
bot vergald”, toen de Maleisehe Sultan, ongeacht
hel kort te voren met Farquchar (Aug. 1818) geslo
ten contract, in November van hetzelfde jaar met
den Ncd. vice-admiraal Wolterbeek een tractaat
sloot, dat de oude betrekkingen van 1784 weder aanknoopte en waarbij de Sultan zich onder de bescher
ming van den Nederlandschen Staat plaatste. Ge
bruik makende van de ondervindingdoor Farquchar
opgedaan, sloeg toen de Engelsche Compagnie zich
neder op het eiland Singapoera (het latere Sin
gapore) (Eeb. 1819), waar een der rijksgroot en
van het Maleisehe rijk van Riouw Lingga- DjohorPahang, de toemenggoeng namelijk van Djohor,
eene kleine strook lands afstond, terwijl, op zijn
aanraden, ook een der zonen van den in 1812
overleden Sultan Mahmced, Tcengkoe Hoesin
genaamd, die aJ.s ambteloos burger te Riouw leef
de, mjar Singapore werd gelokt, door de Engelschen
tot Sultan werd uitgeroepen en tot een dergelijke
cessie, als de toemenggoeng van Djohor had gedaan,
werd overgehaald. Niemand zal thans nog dezen
roof, ten nadeele van den leenman van Nederland geplccgd, willen verdedigen. Hij is het best te kenmer
ken mei de eigen woorden van den Engelschen mi
nister Canning, die vrij uit durfde spreken, toen En.geland zeker was Singapore te zullen behouden, en

hij, nadat er zooveel was voorgevallen, nog de schijnvertooning ten beste gaf van tegen het Engelscho
parlement den afstand door Nederland te verdedi
gen. „Men verwacht misschien van mij dat ik den
aard van onze aanspraken op deze bezitting zal dui
delijk maken. Daar feiten en documenten noodig zijn
om aanspraken te bewijzen, zoo was ik voor mij ten
stelligste de mcening toegedaan, dat wij onzen eigendoms-titel niet met deugdelijke bewijzen kunnen
staven. Maar daar alle (dergelijke) titels in do Oost
niet zoo scherp begrensd en nauwkeurig zijn, meende
ik (toch ook), dat wij zoor verkeerd zouden handelen,
door op dit bijzonder geval de algemeene beginselen
van Europeesche politiek toe te passen, of cenig
hoogdichterlijk gevoelen van moraliteit”. Nu, —
daarvoor behoefde Canning niet bang te zijn: dat
verlangde het Engelsche parlement niet van den Engelschen minister. In de nieuwe stad, de eerste welke
in de 19e eeuw in het „oude Oosten” werd gesticht,
het ware Anti-Balavia, dat de Engelschen precies
twee eeuwen na Batavia vestigden, stroomden inlandschc handelaars, meer nog Chineezen, toe. Rech
ten werden er niet gelieven; naar herkomst, tonnen
inhoud, nationaliteit, enz, ten behoeve der statistiek
werd niet gevraagd. Op het zeer geringe voorbehoud,
dat de E. O. I. Comp. voorde nederzetting van En
gelschen en vreemdelingen gewoon was te maken,
werd met voordacht niet gelet. Raffles was, haast tot
in ’t dolle, vrijgevig, zoodal, als vroeger Benkoelen,
doch met beter resultaat, Singapore handen vol geld
kostte aan de aandeelhouders der Comp., maar da
delijk bleek alles waard te zijn voor den Engelschen
handel, verbindende Engeland, of wel Voor-Indië
met den Indischen archipel, Achter-Indië en China
en omgekeerd. Van die groote beduidenis is Singa
pore gebleven, ook toen later, zij het altijd nog mati
ge, belastingen van do bewoners zijn gevorderd. Ie
dere andere plaats, die kanten uit, in Engelsche han
den zou echter eveneens zijn gaan bloeien: de Engel
sche industrie, voor zijne stukwerken, wapens, ijzer
waren enz. en de administratie van Bengalen voor
het opium hadden behoefte aan een handelsplaats,
waar behalve Chineezen ook bewoners van inlandsehe staten die artikelen on ook andere goedkoop
konden inslaan en daardoor ook do artikelen van hun
land, benzoin, pinangnoten, peper, specerijen, meta
len, rotan, boschproducten tegen loonendc prijzen
van de hand konden zetten. De bewoners van de inlandschc staten in den omtrek hebben bij de stich
ting van Singapore inderdaad veel voordeel gehad.
Ten slotte heeft de Nederlandsehe regcering hot be
ginsel van bescherming bij bot uii schrijven van ink.
en uitg. rechten in Nederland, later ook (1872) in Ind i ë volled ig lat on varen, ald u s „in ver vulling brengen dc”de profetie reeds op 14 April I8J8nedergeschroven, toen Rallies nog overeen vrijhaven „ergens in
de buurt van Bintang” dacht: „wij zouden daar met
„succes kunnen rivaliseercn tegen de Hollanders. Zij
„zouden óf verplicht worden een meer vrijgevig han„delssysteem te gaan volgen, of wel het moeien aan„zien dat de handel zich onder de Britsche vlag ver
zamelde. In beide gevallen zou ons doel bereikt
zijn”. Inderdaad een juiste redencering: echter, als
in het geval vun Gibraltar, Hongkong, enz. die van
een vriend, welke aan een ander zijn feilen toont en
tegelijk bij die braafheid nog geducht voordeel heeft.
Traclaal lusschen Engeland en Nederland van 1824.
Thans voige de vermelding van het Iractaal, door
Engeland met Nederland gesloten, dat aan de han
gende kwestiën, voor een gedeelte hier opgenoemd
en door de gebrekkige uitvoering der slecht gestelde
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conventie van 1814 ontstaan, een einde heeft ge
maakt, en met ’t behoud van Singapore onder do
Engelsche vlag, — want dat bleef voor de Engelschen hoofdzaak, ■—- aan de Engelsche bezittingen in
den archipel den vorm en de beteekenis heeft gege
ven, die zij thans hebben. Bij deze ovoreenkomst
ziet Nederland af van hot doen van vertoogen tegen
het bezetten door Engelsche onderdanen van Singa
pore en staat het af zijne factoryen in Voor-Indië,
die aan de golf van Kambaja (Soerat), op de kust
van Koromandel en in Bengalen; bovendien Malaka
en onderhoorigheden. Engeland ziet af van vertoo
gen tegen het bezetten door Nederlandsclie agenten
van Billiton; hot staat af het fort Marlborougli en
ond. (d. i. Benkoelen, Natal en Tapanoeli) en ver
mindert zijne geldelijke vorderingen, ontstaan bij
het overnemen der verschillende posten sedert 1816,
van ongeveer 350.000 p. st. tot 100.000 p. st. Terwijl
handelingen van „ondergeschikte agenten” (Raffles),
als tot nog toe hebben plaats gevonden, door Enge
land worden afgekeurd, belooft Nederland geen fac
toryen te stichten of tractaten te sluiten met in land sche vorsten enz. op ’t Maleische schiereiland; Enge
land belooft nagenoeg hetzelfde ten opzichte van
het eiland Sumatra en de (met name daar genoemde)
eilanden van den Riouw-Lingga-archipel,ten Z. van
het eiland Singapore gelegen. De contracteeiende
partijen laten in Voor-Indië, Ceylon en den Indischen
archipel eikaars onderdanen toe op den voet der
meest begunstigde natie, zullen geen hooge differentiëele rechten heffen, die deze belofte zouden kunnen
krachteloos maken,en de grenzen,van ieders differen-'liëel tarief worden aangewezen/ Engeland stemt er
in toe, dat de archipel der Molükken gesloten blijft
voor de zeevaart en handel zijner onderdanen (aldus
gedeeltelijk terugkomende op het recht in 1784 be
dongen) en daar do E. O. I. Comp. in 1819 een trak
taat had gesloten met Atjeh,dat met het begrip van
„elkaar-in-den-archipel-niet-uitsluiten” in een der
artikelen nedergelegd streed, zoo belooft Engeland
dat traktaat zoo spoedig mogelijk te doen wijzigen in
een eenvoudige overeenkomst voor de gastvrije ont
vangst van Engelsche schepen en onderdanen in do
haven van Atjeli. Tegelijkertijd beloven echter de
Nederlandsclie gevolmachtigden, in een nota bij het
traktaat gevoegd, dat de Ncderlandsche regeering
zorgen zal Imrebetrekkingcn met Atjeh in dier voege
te regelen dat die staat, zonder iels van zijn onafhan
kelijkheid te verliezen, den zeevaarder en handelaar
die bestendige veiligheid aanbiedc, welke er slechts
schijnt te kunnen beslaan door de gematigde uitoe
fening van een Kuropceschen invloed.
De Engelschen in den Indischen archipel na 1824.
De geschiedenis der Engelschen in don archipel
splitst zich na 1824, in a, die van de verwikkelingen
mot Nederland na 1824, geleid hebbende tot een wij
ziging van het tractaat en eindelijk tot den Atjohoorlog. /», die van de wording der Slraits scttlements,
en c, die van de vestiging van het Engelsche gezag in
te voren niet of zelden bezochte streken, bij welke
gelegenheden, zij het onbewust, het Nederlandseh
gebied in den archipel meeren meer wordt ingeslolen
en niet meer zoo als vroegor zich haast in do ruimte
verliest. Laatstgenoemde geschiedenis heeft betrek
king op de Kokos-eilanden, op Noord-Borneo on op
Zuidoost Nieuw-Guinea.
Het Su matra-1 rak at al. De vreemde positie, waarin
Nederland ten opzichte van Atjeh kwam te verkeoren ten gevolge van de door zijne gevolmachtigden
bij gelegenheid der sluiting van het traktaat van
1824 afgelcgde belofte om de onafhankelijkheid van
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Atjeh ongerept te zullen laten en toch ervoor te zul
len zorgen dat Atjeh zeevaarder en handelaar veilig
heid zou bieden, gaf aanleiding in de jaren, welke op
1824 volgden, tot tal van moeilijkheden, welke ten
slotto voerden tot het sluiten in 1871, van het zg.
Sumatra-traktaat. Toen Engeland eindelijk bereid
bleek af te zien van de reserve, bij hot traktaat van
1824 gemaakt ten opzichte van het Atjehsche rijk,
was er veel in die streken veranderd. De haven van
Atjeh was meer in het groote handelsverkeer geko
men, lag meer dan vroeger, aan den Ocean-highway:
het Suez-kanaal was geopend geworden, en Atjeh,
dat tot nog toe langs de Kaap op zeer grooten af
stand lag van deEuropeesche havens, was op een
maal in den stroom der westersche politiek geko
men. Als Atjeh, steun zoekende bij of in conflict ra
kende met bijv. Frankrijk of Rusland of Amerika, de
gelegenheid gegeven had op dien handelsweg een den
Engelschen vijandige macht te doen vestigen, zou
voor Engeland een bedenkelijke toestand kunnen
geboren zijn. Nederland, reeds lang op den weg van
het vrij handelsstelsel, moesten de Engelsche hande
laars in de Straits, in Manchester, enz., zoowel als
het kabinet van St. James veel liever als aanstaande
heerscher in Atjeh zien, dan eenige der andere mo
gendheden, waarvan nog maar weinigen de protectie
van eigen industiie, eigen scheepvaart en eigen han
del hadden laten varen, welke weinigen nog boven
dien do neiging vertoonden, datzelfde vrijhandelsBysteem geleidelijk prijs te geven, zooals ook inder
daad later geschied is. Engeland was dus niet on
baatzuchtig, toen het Atjeh aan Nederland overliet
om daarmede te handelen naar welgevallen — als
Atjeh dat ook vulde — en Nederland gaf schijnbaar
niet veel weg, toen het (ten overvloede, wantin 1872
werd voor geheel N.-I. het differentieel, tarief afge
schaft) beloofde, dat het in Siak, en ond. (in 1859
leoni’ijk van Ned. geworden) en in alle veroverin
gen, die het op Sumatra nog zou maken, den Britschen handel geheel op donzelfden voet zoude be
handelen als dien der eigen onderdanen.
Noord-Borneo. Het ten Noorden van het onder
Nederlandseh gezag staande deel van Borneo gele
gen grondbegied behoorde, althans in naam— want
de heerschappij deed zich slechts, en dan zelfs nog
niet overal, langs de kusten gelden — van oudsher
aan den Sultan van Broenei. Feitelijk was, zelfs tot
het midden der 19c eeuw, een groot deel dier kusten
de woon- of schuilplaats van zeeroovers. Reeds in de
18e eeuw was intusschen Noord Oost-Borneo ver
overd door den Sultan van de beruchte Sceloe-eilanden, zoodal de Engelschen met hem de overeen
komsten konden sluiten, welke van 1773 tot 1S03
tot de bezetting van Balambangan, een eiland op
korten afstand benoorden do N.punt van Borneo,
leidden. Ten govolgo van den krachtigen strijd, door
do Spaanschc zeemacht tegen de Soeloescho zeeroovors gevoerd, werden hunne eilanden in 1851 door de
eerste veroverd en zag de Sultan der Soeloe-cilanden zich verplicht de soevereiniteit van Spanje to
erkennen; hy werd nu een leenman van doSpaanscho
kroon ook ten aanzien van zijn grondgebied op Borneo’s vasten wal.
In 1839 verkeerde het zuidelijkste, aan onze Westerafdeeling grenzendo, deel van Broenei, het landschap Serawak, in opstand tegen zijn Sultan, Moeda
llasjim. De Sultan kon dien opstand niet meester
worden .Een Engelsch avonturier, James Brooko,
kwam toon met eon door hem zelf uit gerust klein
oorlogsvaartuig don sultan te hulp on word ten slotte
voor die hulp beloond mot den afstand van genoemd
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•landschap Serawak tegen betaling van een jaarlijksche schatting van 2000 dollars, een cijns die echter
reeds spoedig verviel. Aldus werd James Brooke
radja van Serawak. Op zijn aandrang traden de Engelschen op tegen den zeeroof, welke aan de West
kust van Broenei, mot medewerking trouwens van
den Sultan zelven, werd uitgeoefend. De dientenge
volge op diens grondgebied gevoerde krijgsverrich
tingen leidden er toe, dat het eiland Laboean met de
daarbij liggende kleine eilanden in 1846 aan Enge
land werd afgestaan en dat in 1S47 dit rijk met Broenic een traktaat sloot, waarbij den Engclschen vrije
toegang werd verzekerd en de sultan zich verbond
geen gebied aan een andere mogendheid af te staan
buiten de toestemming van Hare Britschc Majes
teit. De Nedcrlandsche regeering had tegen dit ver
drag geen bezwaar. Zij beschouwde alle eilanden van
den Indischen Archipel behalve Java, Sumalra en
Banka als lastposten, waaraan men zich zoo weinig
mogelijk diende te laten gelegen liggen. Er was
tusschen 1830 en 1S40 wel gelegenheid geweest
om met Broenei in nadere betrekking te komen,
maar men had dat nooit gewild. En ook later, in
1859, toen Brooke voorstellen deed om Serawak aan
het Nederlandsch gezag over te dragen, zag Neder
land daarin geen heil.
Na de inbezitneming van Laboean werd Brooke,
de radja van Serawak benoemd tot Brilsch Commis
saris en Consul generaal voor Borneo op een jaar
wedde van £ 500. Een jaar later werd hem daaren
boven de betrekking van gouverneur en opperbevel
hebber van Laboean en onderhoongheden opgedragen
op een jaarwedde van £ 2000. Om hem de vervulling
van deze betrekking mogelijk te maken, werd nog
voor Laboean een luitenant gouverneur aangesteld.
Hieruit is wel af te leiden, dat men in England van
de vestiging op Laboean, met zijn vrijhaven en
met de in de nabijheid aanwezige steenkolenmijnen
nog al groote verwachting koesterde. Maar die ver
wachting werd niet vervuld. De handel bleef onbe
duidend en eene maatschappij voor de kolenontgin
ning opgericht ging te niet. Het inlandsch bestuur
van Broenei beteekende hoe langer hoe minder; het
kon zich feitelijk slechts doen gelden in den onmiddelijken omtrek der hoofd plaats. Laboean was een
lastpost. Was England destijds al evenmin als Ne
derland op uitbreiding van grondgebied gesteld —
de herhaalde afwijzing van den door Brooke gewenschlen afstand van Serawak bewijst dat —,
zeker zal de met Laboean opgedane teleurstelling
tot een onverschillige houding jegens Broenei heb
ben bijgedragen.
Ondanks de bovenvermelde overeenkomst van
, 1847 blijkt van geenerlei verzet van Engelsche zijde,
toen de Vereenigde Staten van Amerika een verdrag
met Broenei sloten en er een consul den Heer J. W.
Torrey plaatsten (1864). Deze Torrey stichtte de
„American Trading Society of Bofneo”, waarin Ame
rikanen en Chineezcn deelnamen, en wist voor dezo
Maatschappij, tegen betaling van een jaarlijksche
pachtschat, van den Sultan en de rijksgrooten den
afstand met inbegrip van alle souvereine rechten te
verkrijgen van liet geheele grondgebied van NoordBorneo, met uitzondering slechts van — globaal uit
gedrukt — de zuidelijke helft van de westelijke
kust. De maatschappij begon op de kust handel te
drijven en met behulp van Cliineesche werklieden,
eene nederzetting te vestigen te Kimanis op de West
kust. Maar zij had gebrek aan kapitaal en zij zou
waarschijnlijk te gronde zijn gegaan, indien Torrey
de zaken der Maatschappij niet had kunnen overdra-

gen aan zekeren baron G. von Overbeck, Oostcnrijkscli Consul generaal te Hongkong, en AlfrcdDent,
hoofd van een Engelsch handelshuis aldaar. Deze
slaagden erin des Sultans goedkeuring te verkrijgen
op de overdracht: voor S 15000 ’s jaars — later tot
S 7500 teruggebrocht — werd aan de combinatie
Overbeck-Dent do volle souvereiniteit overgedragen
over geheel Nooi'd-Bornco, van Kimanis op de West
kust tot de Séboekoe rivier aan de Oostkust. Onder
de afgestane landen behoorden er ook, waarop do
Sultan van Soeloe rechten deed gelden. Von Over
beck kocht dezen alle aanspraken af voor £ 5000 ’s
jaars, maar nu trad Spanje, de leenheer van Soeloe,
op: de Sultan had zich verbonden zijn grondgebied
ongeschonden te bewaren. De aldus ontstane moei
lijkheden werden opgelost door de overeenkomst
van 7 Maart 1885, waarbij de Spaanschc regeering
— doch alleen tegenover Engeland — van alle rech
ten op Borneo afzag.
Toen de afstand van grondgebied en souvereine
rechten met de inlandsche vore ten geregeld was,
ging de leiding der zaken overin de har.den van AlfredDent en verdwijnt von Overbeck gaandeweg van
het tooneel. Dent richtte in 1881 met een vijftal in
vloedrijke personen een syndicaat op, de „British
North Borneo provisionalassociation”, dal zichten
doel stelde uitvoering aan de plannen betreffende
Noord-Borneo te geven en in afwachting dat met
medewerking van de Engelsche Regeering een
maatschappij zou gevormd worden, al dadelijk amb
tenaren aunslelde, de eerstnoodige gebouwen oprichlte en belastingen ging heffen. Bij een Koninklijk
Charter dd. 1 Nov. 1881, verklaarde de Engelsche
Regeering de oprichting van de British North-Borneo Company goed te keuren, die de zaken van het
Syndicaat zou overnemen. Die maatschappij zou
moeten zijn een werkelijk Britschc onderneming
met Engelsche bestuurders; de gouverneur van
Noord-Borneo zou slechts kunnen benoemd worden
onder goedkeuring van den Engclschen minister: de
Engelsche regeering zou dcsverlangd do bevoegd
heid tot regeling van het rechtwezen hebben; bij ge
schillen tusschen de inlandsche vorsten en de maat schappij zou de regeering beslissen; in de verhou
ding tot vreemde mogendheden zou de maatschap
pij de aanwijzingen der regeering hebben op te
volgen. In Mei 1882 kwam nu, onder de bepalingen
van dit Charter, de Maatschappij tot stand en wer
den haar legen betaling van £ 300.000, waarvan
£ 90.000 in aandeelen, allo rechten en bezittingen
van het syndicaat overgedragen.
In 1884/85 kon de Maatschappij door overneming
van des Sultans rechten, haar grondgebied aan do
Westkust uitbreiden, zuidwaarts van Kimanis tot
het midden van de baai van Broenei.
De Maatschappij drijft zelf geen handel, maar be
stuurt alleen Jjct Jand. Haar inkomsten trekt zij uit
belastingen.-''^
Op 12 Mei 1888 werd een overeenkomst tusschen
de Engelsche regeering en de Maatschappij gesloten,
waarbij de „onafhankelijke staat Noord Borneo” op
zijn verzoek gesteld werd onder de bescherming der
Kroon, op voorwaarde dat de leiding der liet rekkin
gen lot vreemde mogend lieden—ook tot Serawak
en Broenei — zou berusten in de handen der Engel
sche regeering, die overal consuls kon aanstellen; en
dat aan Britschc onderdanen, handelaren en sche
pen alle rechten en voorrechten werden toegekend,
die èn aan de meest begunstigde vreemdelingen on
aan de onderdanen van den beschermden staat
toekomen, In hetzelfde jaar werden soortgelijke
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overeenkomsten met Serawak en Brocnci gesloten.
De drie staten kregen aklus liet belangrijk voordeel,
dat hunne grenzen veilig zijn; daartegenover verze
kerde Engeland zich voor goed van de suprematie
over geheel niet-Nederlandsch Borneo. In volkenrechtelijken zin is dit thansBrilsch gebied, hoe groot
de zelfstandigheid ten aanzien van hot inwendig be
heer ook moge zijn.
Op 20 Juni 1891 werd, naar aanleiding van ge
schillen tusschen de Br. N. Borneo Cy en het Ned.
Ind. Gouvt. over de grens tusschen haar territoir en
dat van den Sultan van Boeloengan, leenman van
Nederland, tusschen Engeland en Nederland gesloten
een overeenkomst betreffende een regeling dier
grens. De grens werd gesteld op 4° 10' en verder wes
telijk op naar een punt op 4° 20' N.B. en 117° O.L.
om daarna de oude niet nauwkeurig omschreven
grens, zijndo de waterscheiding tot aan Kaap Datoe
in het noordwesten te volgen.
Verder worde hier nog vermeld, dat de Engelsclie
regeering in 1889 het beheer van het eiland Laboean
aan de Br. N. Borneo Cy opdroeg; met den aan vang
van 1906 is Laboean echter weder onder een afzon
derlijk bestuur geplaatst, ressorteerende onder do
Regeering der Straits Settlements.
.
Ten slotte worde hier nog aangeteekend dat bij
een verdrag tusschen Engeland en den Sultan van
Broenei van 1900 deze laatste de algemeenc admini
stratie over het hem overgebleven land overgaf aan
een Britschcn resident, waartegenover de Sultan
eene toelage van $ 12000 ’s verkreeg.
Over het algemeen genomen waren de resultaten
van de werkzaamheid der Engelsehen in Serawak,
Broenei en Noord-Borneo niet buitengewoon. De
particuliere ondernemingen leverden zeer veel teleur
stelling en de rente, die de aandeelhouders in de British North Borneo Cy zelf maakten, was slechts ma
tig. De Engelsehen hebben echter in de drie staatjes
op Noord-Borneo althans dit bereikt, dat zij rust en
orde verzekerden, waar vroeger roof en anarchie
heerschten. Heel wat Europeesch kapitaal kwam in
het land en in verband daarmede verdubbelde zoo
wel de inlandsche als de ehir.eesche bevolking in de
laatste lOjarcn.
Zie verder nog het artikel Borneo, onderdeel IX.
Nieuw-Guinca. In 1784 met den vrede van Parijs
hadden de Engelsehen de vrije vaart in deOosterscho
zeeën verkregen. Spoedig daarop vertoonden zij zich
ook nabij Nicuw-Guinea. Tot tweemalen toe werd
destijds reeds het eiland, in naam van Engeland’s,
Koning, in bezit genomen en zelfs kwam er —in 1793
te Doré — een Britschc vestiging tot stand. In 1795
was die vestiging echter reeds wéér verlaten en do
twee verklaringen van inbezitneming hadden ook
geen verder gevolg. Ook een in bezitneming veel
later in J830 — door zekeren luitenant Yulo van de
Britschc zeemacht — van de Zuidkust van het ei
land o]) een plaats door hem kaap Possession ge
noemd, bleef zonder gevolgen.
IntuKsehen was in 1828 door een expressclijk uit
gezonden Ncdorlandsche maritieme expeditie West
Nieuw-Guinea in bezit genomen van den 141
OL. op de Zuidkust en van daar Wcst-Noord-Weston Noordwaarts op tot Kaap de Goede Hoop op do
Noordkust, eene in bezitneming welko bij een
rcgeeringsbesluit van 30 Juli 1848 werd bevestigd.
In het begin der 70er jaren zond het Londensch
Zendinggenootschap zijne zendelingen naar Oost
Nicuw-Guinea waar dezen Port Morcsby stichtten.
Die zendelingen drongen aan op annexatie door Au
stralië van dit land met „zijn steenkolen, zijn goud
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erts en zijncparclbanken”. Ook in Australië zelf,meer
in hot bizon der in Qucensland, beschouwdo men hot
gedeelte van Nieuw-Guinea, dat niet viel binnen den
Nederlandschcn sfeer van invloed, als een natuur
lijk aanhangsel der kolonie. Ook daar werd telkens
op annexatie aangedrongen; en toen nu in Novem
ber 1882 in een Duitsche Courant, de Augsburger
Allg. Zeitung, met warmte de inbezitneming van
Oost Nieuw-Guinea, werd bepleit, werden de ge
moederen van de bestuurders van Queensland zoo
opgewonden, dat dezen den 4en April 1883 zonder
machtiging van het opperbestuur bedoeld gebied bij
proclamatie in bezit namen voor de Britschc kroon.
De Engelsclie regeering begon met die eigenmach
tige handeling af te keuren. Doch toen in 1884 de
Duitschers, na oprichting van de Neu-Guinea Com
pagnie, pogingen in het werk gingen stellen vasten
voet op het eiland te verkrijgen, meende de Engelscho regeering niet werkeloos te kunnen blijven. Op
7 Juli 1884 verklaarde zij de Zuidkust in bezit te
willen nemen en 19 Sept. dav. deelde zij aan Duitsch-,
land nader mede, dat de inwoners van het Ooste
lijkste gedeelte dringend om hare bescherming had
den gevraagd, zoedat bedoelde zuidkust zich zou
uitstrekken tot den 14oen graad aan de Noordkust.
Alleen de Noordkust tusschen den 141en en 145en
graad bleef dus voor Duitschland vrij. Het gevolg
was dat Duitschland, niet voor een voldongen feit
wenscliende geplaatst te worden, in Oct.enNov.
1884 feitelijk bezit nam van de Noord Oostkust, zoodat de Engelsehen zich verplicht zagen hun voorge
nomen protectoraat te beperken tot de Zuidkust van
de Nederlandsche grens tot aan de Oostkaap. Daar
op volgden diplomatieke onderhandelingen, die in
1885 daarmede eindigden, dat als begrenzing van
het Engelsclie en het Duitsche gebied op Nieuw-Gui
nea werd aangenomen: een gebroken lijn aanvangen
de op 5° en eindigende op 8° ZB. nabij de Hercules
baai. De laatstgenoemde breedtegraad zou ook de
scheiding aanwijzen van de Oostwaarts gelegen ei
landen. Reeds in November 1884 was het Britsch
protectoraat te Port Moresby afgekondigd en daarna
op conige andere kustplaatsen van Zuid Nieuw-Gui
nea. Dit protectoraat was de voorlooper van de in
lijving. Den 4en Sept. 18S8volgde de verklaring, dat
de hier bedoelde landstreek onder de souvereiniteit
van Koningin Victoi'ia werd gesteld; met andere
woorden zij werd een kroon-kolonie. De gouverneur
van Queensland werd met het toezicht belast. Later,
nadat met ingang van het jaar 1901 de Australische
Statenbond met nagenoeg volkomen zelfbestuur in
hot leven was getreden, werd in 1903 het „Papoea
territorium” toegevoegd aan den nieuwon Bond
staat. Bij een door het Australische parlement vast
gestelde en met 1 Sept. 1906 in werking getreden
Papoca-act werd het bestuur over het Papoea gebied
gerogold: dat bestuur is onder den Gouvcrnour Goneraal van Australië toevertrouwd aan een luitenant-gouverneur bijgestaan door een uitvoeronden
en een wetgovenden raad. Papoea heeft dus, voor
zooveel do omstandigheden het toelatcn, zelfbestuur.
Het ontvangt van den Statenbond een jaarlijksch
subsidie van £ 25000.
De materieole voordooien, welke het bezit van
van Zuid Oost Nieuw-Guinea den Engelsehen oplevorde, schijnen vooralsnog zeor luttel to zyn.
Bij een traktaat den 16en Mei 1895 tusschen Ne
derland en Engeland gosloton is de grensscheiding
tusschon beider gebied vast gesteld te beginnen bij
een punt in hot middon van do monding dor Bensbach rivier op ongeveer 141° 1' 47"9 OL. van Gr.
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recht noordelijk tot aan hot punt van snijding met
de Fly-rivier, om do bedding van deze rivier to vol
gen tot aan den 141° O.L. De meridiaan van 141°
O.L. blijft daar verder de grens tot hot punt, waar
het Nederlandsch, het Engelsch en het Duitsch ge
bied elkaar ontmoeten.
Over de vestiging van de Engelschen op de Cocosof Keelingeilanden wordt verwezen naar het afzon
derlijk artikel over die eilanden.
Literatuur: De Jonge on Van Deventer, Opkomst
Ned. gezag Java, dl. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12;Van Deven
ter, Ned. gezag over Java o. o. sedert 1811, le dl.;
Tiele en Hceres, Opkomst Ned. gezag over de Buitenbez. dl. 1, 2, 3; IV. Milburn, Oriental Commerce,
2 dln., 1813; E. de Waal, Onze indische Financiën,
dl. I, 6 en 7, 1876 —S4; H. D. Levyssohn Norman,
De britsche heerschappij over Java e. o., 1857; Memoir of Rafïles by his widow, 1830; I. H. J. Hoek,
Het herstel van het Ned.gezag over Java e.o., 1862,
2 dln.; G. M. Smulders, Gesch. en verklaring van het
traktaat van 17Maart 1824,1 SoCjte. Nelscher, De Ne^derlanders in Djohor en Siak, 1S/0'; J. j. Rochussen,
y Verdediging van de rechten van Nederland met be
X trekking tot het tractaat van 1824,1836; P. J. Elout
van Soeterwoude, Bijdr. tot de gesch. der onderhandelingen met England betr. de Overzeesche bez. in
1820—4, 1863; J. E. de Sturler, Het grondgebied
van N. I. in verband met de tractaten met Spanje,
Engeland en Portugal, 1881; L. J. P. J. Jeckel, Het
Sumatra-tractaat, 1881; Steyn Parvé, De nederzet
ting der Engelschen in Straat Malaka, T. v. N. I.
1867; J. Cameron, Our tropical possessions in Malayan India, 1S65; P. Benson Maxwell, Our Malay
Conquests, 187S; De Kokos-eilanden, T. v. N. I.
1857,157,264,314; Vcrb. Bat. Gen. 13e deel (1832);
Verh. en Berichten betrekkelijk hot Zeewezen
van Tindal en Swart, IVe dl,, le st.; P. A. van der
Lith, Het Noord-Borneo tractaat, Gids Dec. 1891;
J. R. Seeley, The Expansion of England, 1886; Dr.
s/E.^ B. Kielstra, Nieuw-Guinea, in Onze Eeuw 1914;
/"/Dezelfde, Noord-Borneo, ibse/
^ ENGKAK. Javaansche rijtam voor eene kraaisoort,
Corvus enea; op Sumatra Ga-ga of Gagak. Zie
KRAAI.
ENGKOET. Zie BAARDVOGEL.
ENGYSTOMATIDAE (engmuilige kikvorschen).
Familie van veelal bodembewonende of gravende,
staartlooze Amphibiën. Voor algemeene kenmerken
en verspreiding zie onder KIKVORSCHEN. De
gravende vormen zijn in het bezit van een spadevormigen hoornkam aan middelhand en middelvoet,
terwijl de ledematen zelf zwaargebouwd en sterk ge
spierd zijn, wat ook in anderediergroepen bij gravers
meestal het geval is. De meesten zijn nachtdieren,
welke zich in hoofdzaak voeden met de onderaard sche, geslachtlooze vormen (rajap) of met de ’s
avonds uitvliegende mannetjes der termieten (larong).
Het meest verspreide geslacht is Callula, dat van
V. Indië tot N. China voorkomt en in den geheelen
archipel vertegenwoordigers bezit. Slechts één
soort C. pulchra Gray, een waterbewoner, worde
hier vermeld, die van V. Indië en Ceylon lot Z.
China en Celebes voorkomt. Deze vorm is geken
merkt door de verborgen ligging van het trommel
vlies, door de aan de achterzijde vrije uitsteekbare
tong en doordat aan het verhemelte eenige dwars
richels van hoorn aanwezig zijn, die blijkbaar in ver
band staan met het insekteneten. Vingers en teenen
dragen zuigschijfjes en zijn door korte spanvliezen
verbonden. Deze soort is een vrij groot e vertegen-

woordigerder familie (7—8 cM. lang) en bezit een op
gezwollen lichaam, waarvan de omvang in het mid
den ^ tweemaal do lengte bedraagt. Vandaar do
naam van Indische oskikvorsch, die vooral door do
Engelsche kolonisten uit de Straits aan deze vorm
gegeven wordt (Eng.: Indian Buil frog, Duitsch:
Indischer Ochsenfrosch). Do bovenzijde is donker
bruin gekleurd, do onderzijde is geel on bruin ge
vlekt, terwijl langs de zijden een hel gele band loopt
en ook de kop van boven geel gekleurd is met een
donkere dwarsband tusschen de oogen. De manne
tjes zijn in het bezit van een keelzak en brengen in
Maart on April ’s avonds na regendagen een diep
keelgeluid voort, dat door Flower, Proceed. Zool.
Soc. London, met wau-auhhhk wordt weergegeven.
Ondanks" den plompen lichaamsbouw kunnen zij
goed springen en zwemmen.
De overige geslachten van deze familie zijn of
Indo-Maleisch of Australisch en Austro-Maleisch,
waarbij alleen moet worden vermeld, dat één
soort van hot geslacht Chaperina, dat overigens
alleen in N. Guinea voorkomt, van Borneo bekend
is, terwijl één soort van het overigens Australische
en Austro-Maleische geslacht Sphenophryne westelijk
tot Lombok is doorgedrongen. Men kan dus 6 van
22 geslachten Oriëntaal of Indo-Maleisch en 9 Aus- •
tralisch, één Austromaleisch en 3 Australisch en
Austro-Maleisch noemen, terwijl slechts 3 geslach
ten als verbindende leden in de drie zoögeographische gebieden van den archipel voorkomen. Verder
heeft een sterke geographische differentiatie plaats
gehad, aangezien niet minder dan 52 van 59 soor
ten aan één eiland of eilandengroep eigen zijn, ter
wijl slechts 7 aan meerdere eilanden of eilandengroe
pen gemeen zijn. Daarbij is N. Guinea met 35 soor
ten (waarvan 33 eigen) verreweg het rijkste aan
Engystomatidcn, waartegenover Borneo, Sumatra
en Java met 9, 9, resp. 4 soorten (5, 4, resp 2 eigen)
verreweg in de minderheid zijn, evenals het IndoMaleisch gebied als één geheel beschouwd (18 soor
ten, waarvan 15 eigen) of het Austro-Maleisch ge
bied (10 soorten, waarvan 7 eigen).
Volgens v. Kampen (Nova-Guinea. Vol V. Zool.
1906.) moetcndeEngystomatiden beschouwd worden
als een sterk gespecialiseerde, oorspronkelijk uit het
vasteland van Azië afkomstige kikvorschcn-familie,
die alleen door bijzondere omstandigheden in Papoeasië tot sterken bloei gekomen is. Hij stelt zich voor
dat in een vroeger tijdperk der aard geschiedenis
smalle zoet waterarme landverbindingen tusschen N.
Guinea en het vasteland van Azië aanwezig geweest
zullen zijn, verbindingen, die alleen aan kleine bod cm vormen, waarvan zich de ontwikkeling buiten
het water afspeelt, gelegenheid tot verspreiding zul
len hebben geboden. Vele engm uilige kikvorschcn
uit N.-Guinea (zie verderop in dit artikel) voldoen
aan deze eischen en v. K. wijst er in dit verband op,
dat onder de enkele echte kikvorschcn, die tot Pol vnesië zijn doorged rongen, twee voorkomen nl. Ra na
opislhodon Boulgr. en R. tsolornonis Boulgr., die een
dergelijk afwijkende ontwikkelingswijze(zonder vrije
waterlarve) vertoonen. De omstandigheid, dat zij
in het Arnphibiën-arme, maar water- en boom
rijke N.-Guinea zijn terecht gekomen, is aanleiding
geweest tot de sterke vermeerdering van het aan
tal der individuen, soorten en geslachten. Dat een
dergelijk verschijnsel bij de echte kikkers, Ranidae,
niet of in zeer geringe mate is waar te nemen, zou te
verklaren zijn uit het feit, dat een groot aantal ge
slachten en soorten dezer familie arboricool zijn en
dat erin het nieuwe gebied reeds concurrenten aan
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wczig waren in den vorm van echte boomkikkers
van Australische afkomst (Hylidae), terwijl echte
bodem kikvorschen ontbraken. Von Mehely (Tormesz. Füsetek XXIV 1901.) dio veel heeft bijge
dragen tot onze kennis der Engystomatidcn-fauna
van Papooasië, is van een tegengestelde meoning.
Volgens hem zijn de Engystomatidcn uit N.-Guinea
autochthoon en is ook de directe ontwikkeling bin
nen het eihulsel als primitiever te beschouwen, dan
die door middel van een vrij levende larve.
Van de 7 oriëntale geslachten worden hier alleen
genoemd: Phryndla (met één soort uit Sumatra), een
vorm, welke zich overdag verbergt in boomholen,
die regenwater bevatten en zich zoo op kan blazen,
dat zij zwemmend een luchtbel gelijkt, die op het
water drijft, en Micróhyla (met 7 soorten uit het gcheele Indo-Maleischc gebied), zeer kleine bodemvormen (2—3 cM lang), die lusseben dorre bladeren en
in droge gaten in den grond of in boomstammen le
ven en merkwaardig zijn wegens de glasheldere,
volkomen kleurlooze larven.
Van de levensgewoonte der N.-Guinecsche vor
men weten wij nog niet veel af. Daarom worden
slechts twee daarvan vermeld. Phrynixalus biroi
Meh. (v. Mehely, 1. c.), waarvan de weinig talrijke,
groote dooierrijke eieren (7mM.) in de gelei-liulsels
een directe ontwikkeling zonder gedaanteverwis
seling doormaken, zoodat uit het eihulsel geen gestaartelarve,maar een ongestaarte kikvorsch tevoor
schijn komt, en j\Iantophryne robusla Boulgr., waar
van het mannetje een broedzorg uitoefent, die veel
op die van den vroed meest er pad gelijkt. De even
eens weinig talrijke en groote eieren. (6—7 mM.) wor
den nl. om de voorpooten van het mannetje beves
tigd,die de eisnocren met zijn lichaam bedekt houdt.
De embryonen in de eihulsels ontwikkelen spoedig
ledematen, terwijl uitwendige kieuwen ontbreken
en functioneel vervangen worden door den zeer
bloedrijken staart. Ook hier komt uit het eihulsel
direct een jonge kikvorsch en geen larve te voor
schijn. In tegenstelling met Phrynixalus heeft de ont
wikkeling geheel buiten het water plaats, evenals
dit bij de bekende Wcst-Indische boomkikvorsch,
Jlylodcs martinicensis Tschudi, het geval >s.
ENIBOENG (mal.). Zie ONCOSPERMA.
ENIM. Ivcchtcrzijrivicr van de Lematang. zijtak
der Moe-i. (Zie SUMATRA, rivieren.) De oe
ver.- zijn zeer dicht bevolkt, waarschijnlijk 27S be
woners per K.M. rivicrlcngte.
ENKHUIZEN of POELOE N.JAMOEK KETJIL.
Een di r eilandjes in de baai van Batavia.
ENREKAHG. Onderafdeoling van de afdecling
Paré-paré van het gouvt. Celebcs en' onderh. .met
gelijknamige standplaats voor den best urenden
ambtenaar.
. j .
•'
,
ENTADA SCANDENS Bth., fam. Leguminosae-Mimoseue. Aka peloorocn (mal.), Tjarioe (soknu.), («andoh (jav.). Reusachtigo liaan, zeer verspreid in de
tropen der oude wereld, in Ned. Indië vaak in do na
bijheid van do zee voorkomend. Er zijn exemplaren
bekend, die een stengel van meer dan 150M. longto
hadden. Do peulen, dio omstreeks een meter lang
kunnen worden, bevatten groote, platrondo, glim
mend kastanjebruine zaden, die als tjarioe of gandoh
op do passers onder de to koop aangeboden genees
middelen te vinden zijn. De geschilde zaden worden
in kleine doses gegeven als middel tegen maagpijn.
Zo zijn giftig, (maar niet in hooge mato), wegens hun
gehalte aan een saponine-achtigo stof. Gekookt of ge
roosterd gaan de giftige eigenschappen verloren en
wordthet zaad wel als voedsel gobruikt. Een aftreksel
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in water van den stam van den liaan wordt op som
mige plaatsen gebruikt als middel tegen huidziekten.
- J - S) O
ENTAL(jaw). ZieBORASSUS-t*-^*^- ' ' -/f c~' ;
ENTJANG ENTJANG. Zie EEKHOORNS (VLIE
GENDE).
ENTJENG ENTJENG (jav.). Zie riR.nTAT.A~R.TA
SALTIANA en GYNANDROPSIS.
ENTOET LENTJANG. Zie KWIKSTAART.
ENTONG (jav.). Zie OPUNTIA.
EPIDEMIEËN of VOLKSZIEKTEN. Wanneer in
officieele berichten, b.v. in de Javasche Courant,
sprake is van een „volksziekte” moet daaronder
worden verstaan, dat hier of daar de eene of andere
ziekte epidemisch hecrscht, d.i. zich bij een zeer
groot aantal personen gelijktijdig voordoet. Ziekten,
die altijd in meerdere of mindere mate in een land
streek voorkomen, worden voor die streek ende
mische ziekten genoemd. Zoo kunnen b.v. malaria,
cholera, beri-beri, dysenterie voor Ned. Ir.dië ende
mische ziekten genoemd worden. Het spreekt na
tuurlijk van zelf, dat deze endemische ziekten ook in
epidemische uitbreiding kunnen optreden. Ofschoon
liet gewoonlijk do besmcltelijke ziekten zijn, die tot
epidemieën aanleiding geven, kunnen evengoed niet
besmettelijkc ziekten epidemisch heerschen. Zoo
treedt b.v. Malaria, een ziekte,_ die niet van per
soon op persoon overgaat, af en-toe in een ware epi
demie op. Er kunnen dus epidemieën zijn van be
smettelijke, maar ook van niet-besmettelijke ziekten.
De maatregelen, die door den Staat tegen het
heerschen eener ziekte in het algemeen kunnen ge
nomen worden, zijn van tweëerlci aard: 1° de zooda
nige bestemd om het uitbreken eener epidemie zoo
mogelijk te voorkomen, en 2° die, welke de uitbrei
ding eener bestaande epidemie moeten tegengaan.
Over beide wordt mot eenigo woorden gesproken in
het artikel GEZONDHEIDSLEER, hier zijn de
wettelijke voorschriften daaromtrent aan de orde,
wettelijkc voorschriften welke intusschen slechts do
z.g. besmettelijke ziekten betreffen. Een der mid
delen om het ontstaan eener epidemie te voorko
men is do quarantaine, d. w. z. het zooveel mogelijk
beletten van den invoer eener ziekte van buiten af,
bijv. door schepen, of door vervoer van personen
en goederen over land. Nadat in Indië voortdu
rend van het maken van bepalingen omtrent qua
rantaine was af gezien, omdat er in de groote groep
eilanden toch niet de hand aan zou kunnen gehou
den worden, kwam in 1868 cèn besluit met eenige
voorschriften omtrent schepen, die van Mauritius
kwamen, omdat daar toon do gelo koorts heerschte.
Die voorschriften werden slecht of niet opgevolgd,
hetgeen ten gevolge had, dat 4 Aug. 1871 (Ind. Stb.
no. 109) de eersto quarantainc-ordonnantie werd uit
gevaardigd. Toen in 1873 op verschillende plaatsen
in Indië cholera uitbrak, bleek de toepassing dezer
ordonnantie niet uitvoerbaar, en toen in 1S74 de
pest te Mekka heerschte, was hot gevolg der inge
wonnen adviezen, dat besloten werd alle quarantaine-maalregelen af te schaffen. Het Opperbestuur
keurde dat besluit ovenwel af, en zoo ontstond een
tweede quarantainc-ordonnantie van 21 Ecbr. 1879
(Ind. Stb. no. 99 en 100, aangovuld on gewijzigd Ind.
Stb. 1882 no. 157en Ind. Stb. 18S7 no. 53), die even
wel ook nog vele bezwaren oploverdo. Eindelijk wercl
in 1891 een derde quarantainc-ordonnantie gemaakt,
gebaseerd op de Nederlandscho wetgeving, maar hier
en daar met het oog op Indische toestanden gewij
zigd,en deze werd 11 Febr. lS92Ind.Stb. no. 44 inge
voerd ; tevens werd 11 Febr. 1892 Ind. Stb. no. 46 een
Instructie voor den quarantainc-dokter vastgesteld,
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1911, no. 1631, werd een nieuw Ontsmeitings-regledie ook met de Nederlandsche wet overeenstemt,
ment voor Ned. Indië vastgesteld, mot intrekking
maar voor de Indische toestanden is gewijzigd. Zij
van dat van 19 Febr. 1892.
was toepasselijk op pest, gele koorts, Aziatische
Onder do ziekten, die meermalen epidemisch in
cholera eu pokken. Behalve deze ordonnantie werd
N.-I. optreden, moet in de eerste plaats genoemd
nog vastgesteld een ordonnantie van dezelfde dagworden malaria, die wel overal voortdurend voorteekening, opgenomen in Ind. Stb. 1892 n° 45, hou
komt, maar zich nu en dan mot grooto uitgebreid
dende bepalingen ter voorkoming en beteugeling
heid voordoet, en dan als koorts-epidemie wordt be
van epidemiën. Deze ordonnantie was van toepas
stempeld. Bij zulk een koorts-epidemie komen dan
sing op Aziatische cholera, pokken en diphtlieritis.
allo vormen van malaria-aandoeningen voor, doch
Later trad do wcnschelijkheid aan den dag om
treden altijd de tusschenpoozende koortsen op den
naast de genoemde quarantaine- en epidemie-ordonvoorgrond. Tijdens een zoodanig uitgebreid optre
nantiën een verordening vast te stellen, waarin de
den is de invloed van malaria op alle andere ziekten
geheele pestwetgeving voor N.-I. werd samengovat.
en zelfs op chirurgische aandoeningen (verwondin
Deze regeling kwam tot stand bij ord,c van 23 Febr.
gen, beenbreuken enz.) merkbaar. Zoowel de locale
1902 Ind. Stb. n° 112, de z.g. Pest-ordonnantie. Als
uitbreiding als de hevigheid der ziektegevallen ver
gevolg van de toetreding door Nederland ook voor
Ned.-Indië tot de Internationale Sanitaire overeen schilt in de verschillende epidemieën zeer; dit is ook
komst, gesloten te Parijs op 3 Dec. 1903, goedge
het geval met de sterfte. Soms verloopen de ziekte
keurd bij de wet van 31 Dec. 1906, en afgekondigd
gevallen eenvoudig als min of meer hevige koorlsepidemieën, terwijl bij andere belangrijke complicain Ind. Stb. 1907 no. 489, werd zoowel de quarantiën worden waargenomen, die dan bij vele lijders
taine-ordonnantie van 1892 als § 2 der pest-or
tegelijk voorkomen.
donnantie van 1902 bij Ind. Stb. 1911 n° 277 buiten
Cholera, die in vele gedeelten van den Indischen
werking gesteld en vervangen door een nieuwe Quaarchipel als endemisch (inheemsch) kan worden be
rantaine-ordonnantie, (sedert gewijzigd en aangevuld
schouwd, neemt nu en dan een epidemische uitbrei
laatstelijk bij Ind. Stb. 1913 no. 322), welke alleen
ding aan. Het is meestal zeer moeilijk de oorzaken
geldende is voor pest, cholera en gele koorts, doch
van het eerste optreden te vinden, en even moeilijk
zoo noodig door den Gouvemeur-Generaal, onder
om te bepalen, waarom een epidemie eindigt. In een
nadere Koninklijke goedkeuring bij algemeene ver
cholera-epidemie zijn altijd zeer veel menschen ziek
ordening ook op andere besmettelijke ziekten toe
door de lichtere vormen dier ziekte, en maakt do
passelijk verklaard kan worden, terwijl bij Ind. Stb.
cholera-vrees, dat velen zich ziek voelen zonder het
1910 no. 372 (gewijzigd en aangevuld laatstelijk bij
bepaald te zijn. De eerste goed bekende cholera-epide
Ind. Stb. 1911 no. 300) werden vastgesteld: „Bij
mie trad in N.-I. in 1818 op, en was toen uit Britschzondere bepalingen tot beveiliging van de residen
Indië overgebracht. Vóór 1817 is omtrent cholera
tie Oostkust van Sumatra tegen invoer van pest en
asiatica niets met zekerheid bekend, al vinden wij
choléra, inzonderheid door immigreerende koelies”.
den naam reeds door Bontius gebruikt (zie J. SemAangezien de conventie van 1903 in haar opzet
melink: Geschiedenis der cholera in O.-I. vóór 1817).
een speciaal voor Europeesche Staten gemaakte
Dysenterie kwam vroeger veel meer algemeen
overeenkomst is, welke geen rekening houdt met de
voor dan in de laatste vijftig jaren. Zij kwam toen
bizondere van de Europeesche afwijkende koloniale
voorin vrij uitgebreide epidemieën met hoog sterfte
toestanden, waardoor sommige voorschriften hoogst
cijfer. Vermoedelijk was dit de bacillaire vorm der
bezwaarlijk en zelfs onuitvoerbaar zijn, is in 1912
die conventie voor de koloniën opgezegd. Ook tot de
dysenterie, die in de laatste jaren, na blijkbaar langen
op 17 Jan. 1912 te Parijs gesloten nieuwe sanitaire
tijd gesluimerd te hebben, weer op nieuw het hoofd
conventie, goedgekeurd bij de wet van 26 Febr.
heeft opgestoken. Maar ook de zoogen. amoeben1914 (Ned. Stb. n° 57) is Nederland dan ook niet dysenterie treedt soms in zoodanige ophooping op,
voor zijne koloniën toegetreden. Eerlang is deshalve
dat men werkelijk van een epidemie kan spreken.
een nieuwe quarantaine-regeling te verwachten. Zie
Pokken en mazelen komen somtijds epidemisch
voorts QUARANTAINE.
voor; de eerste, na de geregelde invoering der vacci
De epidemic-ordonnantie van 1892, en het nog
natie, veel minder dan vroeger; mazelen-epidemieën
niet buiten werking gestelde gedeelte van de Pesthebben weinig betcekenis, en verloopen veel milder
ordonnantie van 1902, werden in 1911 (Ind. Stb. 299)
dan in Europa, wat ook met kinkhoest het geval is.
ingetrokken, en door eene andere Epidemic-ordon.Roodvonk komt in N.-I. zoo goed als niet voor.
nantie vervangen, die sedert aangevuld en gewijzigd
Knokkelkoorts (ziealdaar) heeft een paarmalen he
werd, laatstelijk bij Ind. Stb. 1916, n° 395. Deze
vig in Indië geheerscht; van typhus-epidemieën is
ordonnantie is van toepassing op pest, cholera, pok
maar zelden melding gemaakt, ofschoon deze ziekte
ken (variola en varioloïs), diphtlieritis en buiktyveelvuldig voorkomt. Diphterie treedt eenigszins
phus (typhus abdominalis). Het Hoofd van pl. beet.
epidemisch op, ma&r komt veel meer sporadisch
is bevoegd, wanneer zich een zeker aantal ziektege voor. Griep (influenza) heeft, bij haar laatste optre
vallen heeft voorgedaan, na ingewonnen genees
den over bijna de geheële aarde, ook den Indischen
kundig advies, een plaats of landstreek besmet te
Archipel niet gespaard. Sedert 1911 heerseht zoo
verklaren, waarvan kennis gegeven wordt aan ver
wel in Oost- als in Midden Java een pest-epidemie.
schillende autoriteiten w.o. den Hoofdinspecteur,
Beri-beri is herhaalde malen epidemisch waarge
chef van den B. G.D.,die de besmetverklaring in de
nomen, vooral in het leger. Reeds kort na onze ves
Jav. Crt. bekend maakt. Van het voorkomen der ge tiging in Indië werd zij opgemerkt, want 18 Juli 1011
noemde ziekten moet binnen 24 uren mededeeling schreef de Gouv.-Gen. P. Botli, uit het kasteel Nas
geschieden aan het hoofd v. pl. best., die de lijders
sau te Banda, dat beri-beri onder de onzen „regeer
kan doen afzonderen en voor de ontsmetting moet
de”. Van werkelijk epidemisch optreden is eerst
zorg dragen. Zoo noodig kan tot vernietiging van
sprake in de laatste helft dezer eeuw, want in 1845
besmette goederen worden overgegaan.
wordt beri-beri nog eene „meer zeldzame ziekte” ge
Bij besluit van den wd Hoofdinspecteur, Chef
noemd (Nat. en Gen. Arch. v. N.-I. III 430). Vooral
van den Burgelijken Geneesk. Dienst van 27 April
in AljekLs het leger buitengewoon door beri-beri ge-
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teistcid, waarbij het aantal zieken in 1885 en J8SG
tot meer dan 30 en 34% der lcgorsterkto bedroeg
(zie Van der Burg, Ncd. Tijdschr. v. Gen. 1896, I,
bl. 83). Als eigenlijke volksziekte treedt beri-beri zel
den op; bijna altijd zijn soldaten, bewoners van
weeshuizen, gevangenen, dwangarbeiders, koelies op
plantages enz. de meest aangetasten. Zie overigens
BERI-BERI.
Enkele malen zijn plaatselijke epidemiën van oog
ziekten (vooral conjunctivitis) waargenomen, o.a.
onder de pupillen te Gombong en te Ngawi.
Epidemieën van stijfkramp bij pasgeborenen wer
den enkele malen gezien o.a. te Makassor.
Van verschillende epidemieën kan men beschrij
vingen vinden in het Gen. Tijdschr. v. N.-I.^/ {') ^
EPOENG (jav.). Zie DICHROSTACHYS.
EQUISETUM, fam. Equisetaceae. Paardestaart
(>'ed.), Greges ottot (jav.). De stengels van deze over
de geheele werejd verspreide planten zijn in Indië
een geneesmiddel tegen pijnlijkheid m de gewrichten.
ERBERFELT (PIETER). Zoon van een Bataviaasch burger (Duitscher van afkomst) bij een inlandsche vrouw; die, al.s vermogend man, door het
uitdeden van koperen plaatjes als talismans zich een
aanhang wist te verwerven, waarbij een Javaan, Ra
den Kartadrija, zijn voornaamste steun was. Hij
smeedde een komplot om alle Europeanen uit den
weg te ruimen, zich met den titel van Toewan-Goesti
aan het hoofd der stad Batavia te plaatsen, terwijl
Kartadrija met den titel van Radèn de Ommelanden
zou beheeren. Vele inlanders waren in hot komplot
gewikkeld (naar het heette: ongeveer 17.000) en men
vermoedde uit gebreide vertakkingen in het bin
nenland, zelfs in Oost-Java door vereeniging met
de partij der zonen van Soerapati. Op Nieuwjaars
dag 1722 zou het reeds lang beraamde plan wor
den uitgevoerd, toen kort vóór dien tijd Gouv.-Gen.
Zwaardecroon daarvan onderricht werd; de voor
naamste aanleggcrs werden gevangen genomen en
in het geheel 19 personen op 22 April ter dood ge
bracht. Het iiuis van Erberfclt werd gesloopt, met
verbod om de plek, die van een opschrift in het
Hollandseh en Javaansch werd voorzien, weer te
bebouwen, terwijl Zondag 20 April van dat jaar
een dankdag voor de bewaring der stad werd ge
houden. Thans nog vindt men aan do oostzijde
van den weg van Jukatra in een hoogen witten
tuinmuur een groote ingemetselde staande zerk,
boven welke tot schandmerk een doodshoofd,
waardoor oen ijzeren pen steekt, geplaatst is. Onder
dien schedel en op gezegde zerk leest men bovenaan:
„Uit een vcrfocylyke Gedagtcnisse teegen den ge
straften Land verraad er Pieter Erborvclt sal niomant vermoogen te deeser Plaatse te Bouwen,
Timmeren, Metselen, ofte Planten nu often ten
Eenigen Daage. Batavia den 14 April A°. 1722”.
Daaronder staat liet Javaansch. Zie den afdruk
der inscriptie, met een facsimile van ’t Javaansch
en opheldering door A. B. C[ohen] S[tuartJ, in Tijds.
B. G. XIX (1870), 2,*0.
Over do tegen Erberfclt indertijd ingebrachte
beschuldigingen, die tot de terechtstelling van
hem, Kartadrija, en nog 17 inlanders waaronder
3 vrouwen leidden, zie Dr. L. VV. G. do lloo’s op
stel „Do conspiratie van 1721” (Tijdschr. Bat.
Gen. XV, 1800 p. 302-397), gegrond op oiïicieolo
bescheiden uit ’s Lands >Archief, die thans niet
meer daar te vinden zijn. Óvor ’s mans familie, en
vooral over de waarde (óf onwaarde) der oude be
schuldigingen, zie nador^Dr. F. do Haan, Priangan, I (1910; 2, p. 210-211). en III (1912; p. 472—
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470).- De rol, die Gouv.-Gen. Zwaardecroon hierin
Ëeeft gespeeld, is waarschijnlijk weinig fraai ge
weest.
G. P. R.
ERFELIJK INDIVIDUEEL BEZIT, Zio GROND
(RECHTEN OP DEN), AGRARISCHE WET en
CONVERSIE.

ERFGOEDERENRECHT,ERFGRONDENRECHT.
Mot deze namen duidt men somtijds het verschijn
sel van Indonesisch adatrecht aan, volgens het
welk hetzij alle goederen van een overledene (Minangkabau, Toradja-gebied), hetzij alleen zijn
onroerende goederen (Minahasa, Halmahera) bij
zijn overlijden niet overgaan op zijn nabestaan
den, doch op een inlandsche rechtsgemeenschap,
nl. die familie, waarvan de overledene lid was.
Waar deze inzettingen bestaan, is een erfrecht in
den gewonen zin van het woord geheel of ten
deelo onbekend, en kan men dus ook bezwaar
lijk het gewone inlandsch bezitrecht van een in
lander op zijn grond als „erfelijk” individueel
bezit aanduiden.
ERFPACHT, ERFPACHTSRECHT. Zie AGRARI
SCHE WET en GROND (RECHTEN OP DEN).
ERIOBOTRYA JAPONICA Lndl., fam. Rosaceae.
Japansche Mispel, Loquat. Kleine boom, afkomstig
uit Japan, in gematigde streken (Middellandsche
Zce-Gebied) en ook in de bergstreken van Java als
vruchtboom gekweekt, wegens de zeer smakelijke
op eierpruimen gelijkende vruchten.
ERIODENDRON ANFRACTUOSUM D. C., fam.
Bombacaceae. Zie KAPOK en CEIBA.
ERIOGLOSSUM EDULE BL, fam. Sapindaceae. Ki
lalajoc, Ki lajoe (soend.), Klajoe, Kelajoe (jav.).
Boomheesterof lage boom, overgeheel Oost-Azië,den
Maleischen Archipel en Australië verspreid, op Java
vooral in de droge stroken en vaak in djatibosschen
voorkomend, in vele variëteiten. De rijpe vruchten
zijn fraai rood, en smaken zootachtig. Ze worden
door de inlanders vaak gegeten. De bladeren zijn
op sommige plaatsen een bestanddeel van de in
landsche geneesmiddelen.
‘ -

ERRONG-ERRONG. Zie ZEEBAARS.
ERYTHRINA CRASSIFOLIA Ivds., fam. Leguminosae-Papilionatae. Dadap ajam, Dadap solo (jav.).
Boom van onbekenden oorsprong, vaak als schaduwboom aangeplant, in tegenstelling met de andere
Dadap-soortcn bloeiend aan de geheel bebladerde
takken. Deze soort draagt geen stekels; de bloemen
zijn rood.
ERYTHRINA INDICA L., Blondoeng (soend.),
Dadap blendocng (soend.), Dadap ajam (soend.),
Dadap koot (jav.), Inclian coraltree (ENG.). Hooge
boom, in Zuid- on Zuidoost-Azië aan zandig strand
voorkomend in de z.g. Barringtonia-formatie. Vooral
in den bloeitijd opvallend door do groote hoeveelheid
vlammend roode bloemen aan den onbobladerden
boom. Daarom ook aangoplant. In tuinen vindt men
ook do variëteit picta (Dadap sabrang) die zich on
derscheidt door geel gevlekte blaadjes. De jonge bla
deren worden soms als groente gegoten. Wegens
hot periodiok vorliczen der bladeren niet als schaduwboom geschikt.
ERYTHRINA LITHOSPERMA Miq. Dadap doeri,
(mal.), Dadap ri (jav.), Dadap serep (jav.), en vele
andere zeor onzekoro namen naast den algemeenen
naam Dadap. Ton deole is die onzekerheid te danken
aan hot uiterlijk van de soort, die nu eons optreedt
in zeor stork gostokoldo, dan weer in bijna geheel ongostekeldo oxcmplaren. Onder don naam van Dadap
is deze soort op goheel Java vooral in koffietuinen
algomcon als schaduwboom aangeplant, wegons do
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ERYTHRINA LITHOSPERMA—ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ (NEDERL. INDISCHE).

niet te dichte en toch nooit geheel bladerloozc kroon
en het weinig vertakte wortelstelsel. In het wild
komt do boom alleen in Oost-Java tusschon 1100
en 1500 M. boven zee voor. De boom dient ook vaak
tot stut voor Siri- of Peperplanten. De bladeren
werken verkoelend en worden uitwendig tegen
hoofdpijn, en fijngewreven als verkoelende pappen
gebruikt. Do zaden bevatten een weinig giftig alka
loïde.
ERYTHRINA MICROCARPA K. et V. Dadap
bong (jav.). Vrij lage boom met gestekelde takken en
scharlakenroode bloemen, tijdens den bloei nagenoeg
bladerloos. Alleen van Oost-Java bekend langs het
strand en aan den binnenzoom van de vloed bosschen. Ook in paggers aangeplant.
ERYTHRINA OVALIFOLIA Roxb. Dadap tjangkring (jav., mal., soexd.), Tjangkring (jav., mal.,
soend.). Boom met donkerroode bloemen en gestckelde takken, vooral op Java zeer algemeen op
vochtige plaatsen. De bloemen worden gegeten.
ERYTHROXYLON. Zie COCA.
ESAU. Timorecsche naam voor de addersoort,
Lachesis grammens Shaw (zie onder OELAR en on
der SLANGEN).
ESCOMPTO-MAATSCHAPPIJ (NEDERLANDSCH
INDISCHE). De Nederlandsch-Indische Escompto
Maatschappij, de eerste en tot dusver de cenige in
Indië opereerendc particuliere credietinstelling, die
ook aldaar haar hoofdzei cl heeft, werd opgericht bij
acte van 22 Augustus 1857, terwijl bij besluit van
den Gouvemcur-Generaal van 5 November van dat
jaar n’ 22 de bewilliging der Regeering tot hare in
werking brenging verleend werd. Zij had, volgens
art. 2 harer statuten, ten doel: lo. om aan handel en
nijverheid kapitaal in leen te verstrekken, en 2o. om
daartoe, behalve haar eigen kapitaal, in leen te ne
men en aan te wenden zóódanige fondsen als welke
in Nederlandsch-Indië, uit gebrek aan gelegenheid
tot uitzetting op hypotheek of op andere zekere wij
ze, renteloos liggen, en die aan haar, onder waarborg
van haar volgefoumeerd kapitaal, tot matige rente
in leen zullen worden gegeven; — en volgens art. 12
zou de werkkring der Maatschappij bestaan, lo. in
het escompteeren van solicd handelspapier, venduacceptatiön en Gouvemements geordonnanccerde
wissels 2o. het beleenen van effecten, goud en
zilver, edelgesteenten, koopmanschappen en schuld
brieven; 3o. het voorschot geven op specie en han
del in goud en zilver, gemunt of ongemunt; en 4o.
den wisselhandel en uitvoer van specie; terwijl voorts
zou kunnen werden overgegaan tot het doen van
kassierszaken, en tot al datgene wat, binnen den
werkkring der Maatschappij, zal kunnen strekken
tot bevordering van haar belang en dat van den
handel en de nijverheid, Uitgesloten werden bij het
zelfde art. 12, lo. het koopen of beleenen van eigen
actiën; 2o. den handel in producten of goederen, en
3o. het uitzetten van gelden op hypotheek van vaste
goederen, dan alleen voor het te vormen reserve
fonds. Ook hield art. 12 nog de bepaling in, dat tot
het doen harer operatiën de Maatschappij zou aan
wenden, eerstens haar eigen kapitaal en voorts de
fondsen, die zij tegen hare opzegbare obligaliën :n
rekening-courant, en verder tegen vaste rente en
voor een bepaalden lijd, te harer beschikking zal
erlangen; terwijl art. 13 cenige voorzieningen bevatte
voor het geval de Regeering de door de EscomploMaatschappij uit te geven obligatiën mocht toelaten
als borgstelling van ambtenaren, officieren en ande
ren, en als tijdelijke geldbelegging voor Regeeringsfondsen en collegiën, in welken geest bij Gouv. be-

sluit van 29 September 1857 ccnc gunstige beschik
king was genomen, die bij Gouv. besluit van 11 April
1859 nog verdere uitbreiding erlangde.
Behoudens cenige wijzigingen van ondergeschikten
aard bleven de statuien onveranderd tot 1878, toen
bij Gouv. besluit van 12 October no. 5 bewilliging
werd verleend om aan de in art. 12 sub 1 tot 4 om
schreven operatiën toe te voegen de bevoegdheid tot
het beleggen van gelden in hypotheek op vaste goe
deren en solide staatspapieren, voorzoover naar het
oordeel der directie voor de overige operatiën in dat
artikel vermeld geene voldoende gelegenheid mocht
bestaan. Sedert werden in 1887 nog enkele wijzi
gingen in de sttituten aangebracht, in hoofdzaak
de samenstelling van het bestuur rakende, terwijl
tevens de bepaling er in werd opgenomen, dat het
reservefonds niet voor aanvulling van dividend zoii
mogen worden aangesproken, wanneer het dienten
gevolge beneden ƒ 150.000 zou dalen.
Nadat in de jaren 1891, 1892 en 1S97 in cenige
artikelen veranderingen waren aangebracht, werden
de statuten in 1902 opnieuw gewijzigd en wel in
hoofdzaak wat de artikelen omtrent het Bestuur
betreft, zulks in verband met het als Directrice der
Maatschappij aftreden van de sedert de oprichting
in 1857 als zoodanig fungeerer.de firma Tiedeman
& van Kcrchem, welke in December 1901 had ver
zocht van haar mandaat te worden ontheven.
In 1912 zijn de statuten grondig herzien en werden
verschillende artikelen, welker strekking tot twee
ledige opvatting aanleiding kon geven en die schijn
baar met elkaar in strijd waren, in den juisten vorm
gegoten. Die herziene statuten verwierven de goed
keuring der Algcmeene Vergadering van Aandeel
houders, op 19 Juni van dat jaar te Batavia ge
houden, en vormen de thans vigeerende Statuten,
bij akte den 19 Juni 1912 verleden, waarop bewilli
ging werd verleend bij Gouvernementsbesluit van
29 Juni 1912, gepubliceerd in de Javasche Courant
van 26 Juli d.a.v.
Het maatschappelijk kapitaal werd in 1859 bij
art. 3 der eerste statuten vastgestcld op / 1.000.000,
waarvan echter, bij de in werking treding, slechts
de helft of / 500.000 werd uitgegeven, verdeeld in
500 actiën van / 1000 ieder, diëten volle geplaatst
werden. Door uitgifte van nieuwe aandoelen in do
jaren 1862/65 werd het gestorte maatschappelijke ka
pitaal opgevoerd tot het in de oorspron kei ij ke statu
ten genoemde bedrag van / 1.000.000, en met dit ka
pitaal bleef de maatschappij voortwerken tot 1893,
toen in de algemcene vergadering van 23 September
besloten werd om het kapitaal door uitgifte van
nieuwe aandeclen op te voeren tot / 2.000.000, ter
wijl twee jaren later, krachtens besluit der algemeene vergadering van 3 Augustus 1895, tot eeno
verdere uitbreiding van het kapitaal met / J.000.000
werd overgegaan.
Bij de Statutenwijziging van 1902 werd hel maat
schappelijk kapitaal van / 3.000.000.— op / 6.000.00
verhoogd, waarvan bij publieke inschrijving werden
uitgegeven:
/ J.OOO.OOU.— in October 1904 ad 1)0%
- 1.000.000.— in Juni
1905 ad J20 %
- 1.000.000.— in Januari 1906 ad 120%
In 1908 werd bij de in dat jaar verkregen Statuten
wijziging het maatschappelijk kapitaal andermaal
verhoogd en wel van / 6.000.000.— op / J 2.000.000.waarvan bij publieke inschrijving werden uitgege
ven:
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/ 1.500.000.— in November 1908 ad 115 %
- 1.500.000.— in Juli
1912 ad 130 %
- 1.500.000.— in Juni
1913 ad 130 %
- 1.500.000.— in October 1916 ad 1221/2%
zoodat het volgcstorte kapitaal thans / 12.000.000—
heeft bereikt, terwijl het Reservefonds geleidelijk
is opgevoerd tot circa / 2.300.000.—.
Ten bewijze dat do bij do achtereenvolgende
statutenwijzigingen aan de Directie verleende be
voegdheid tot uitbreiding van hot arbeidsveld der
Maatschappij hare operatiën snel deed uitbreiden,
en dat de geleidelijke verhooging van het kapitaal
op den voet werd gevolgd door cene gestadige ver
meerdering der aan de Maatschappij toevertrouwde
depositos en der bij haar in kassiersrekening ge
storte gelden, dienen de verkorte balanscijfers in
staat A hieronder, welke een duidelijk beeld geven
van de groote ontwikkeling der Maatschappij in de
jaren 1903 t/m 1912.
Van de uitkomsten der Maatschappij sedert hare
oprichting tot ultimo December 1915 geeft de staat
B hierachter een zoo volledig mogelijk overzicht.
Daaruit blijkt dat ook de Escompto Mij. hare
moeilijke jaren doormaakte, maar dat zij over het
algemeen zéér gunstig werkte, want over de 58
jaren van haar bestaan kon zij aan hare aandeel
houders een dividend van gemiddeld 77o % uitkeeren, onder voortdurende versterking van haar
Reservefonds.
Zie verder CREDIETINSTELLINGEN.
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ESKIR. Zio SCHUBDIER.
ES5ER (JULIUS PETRUS), geboren 25 Maart
1852 te Batavia, zoon van Isaac Esser en Carolina
Louisc Catharina Niouwenluiys, studeerde te Utrccht_in.de theologie, cn promoveerde aldaar; ver
volgens studeerde hij in de medicijnen te Edinburg.
Hij was do eerste academisch opgeleide theoloog,
die zich ter beschikking van een der Ned. Zend.
Corporaties stelde om als zendeling te worden uit
gezonden. Als zoodanig trad hij in dienst van het
Java-Comité (zie aldaar), en na in Leidende Maleische en Madoereeschc talen bestudeerd tc hebben,
werd hij den 3dcn Sept. 1879 voor den arbeid onder
de Madoercezen afgevaardigd. Een jaar later ves
tigde hij zich eerst tc Bondowoso maar weldra to
Soemberpalcem. Na een "verblijf van 3 maanden op
het eiland Madoera in 1885 vertaalde hij de Bij bel sche geschiedenissen zijns vadere in het Maleisch
en in het Madoerecsch, en vortrok in ’87 in verband
met de vertaling van do Evangeliën en de Hande
lingen der Apost. naar Europa. Aan de verwach
tingen, die omtrent zijn verdere werkzaamheid
werden gekoesterd, werd door zijn vroegtijdig overlijden op 28 April 1889 de bodem ingeslagen.
ETHNOGRAPHISCHE MUSEA. Wij vermelden
hier slechts do zoodanige, die met het oog op de
studie der volkenkunde van Nederl.-Indië van belang zijn.
In de eerste plaats verdient genoemd te worden
het Museum van het Bataviaasch Ge-

STAAT A.
NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ
Activa (in duizendtallen guldens) sub. 31 December:

1903 1904 ! 1905
Kassa, Prolongaties en Effecten
Wissels op Ncderl. Indiö ............
Wissels op het Buitenland ..........
Hypotheken en Bolecningcn........
Andere Debiteuren ......................

1906

1907 1908

2.723 4.5841 6.327' 5.139
4.165! 4865 5.513jl0.335!
5.665
5.435 6.785 3.509
4.147! 5.489 6.486; 7.644;
900 858 1.076,
940

3.597
8.624
7.047
8.005
1.267

5.193
6.835
6.689
8.332
1.758

1911

1912

1909

1910

7.515
5.504
10.357
9.359
961

10.733 13.358110.586
5.732 6.711 6.705
7.700 8.711 12. SOS
11.478|l0.878 10.313
1.131 1.385 1.632

;

i

17.640:21.273 25.969127.703 28.540 28.807:33.696 36.774i41.043'48.104
I

Passiva (in duizendtallen guldens) sub. 31 December:

1903

1904 i 1905

1906 | 1907

1908 1909 1910 1911 ; 1912

i

Kapitaal en Reserve ....................
Deposito’s met 1 jaar opzegging
Deposito’s op kortcrcn termijn...
Kassiomrekeningen ........................
Wissels en andere Crediteuren ...

3.282
3.522
1.159
6.227
3.450

4.402
3.720
1.705
7.337
4.109

5.537
4.209
2.030
7.422
6.711

6.6S7
4.815
1.631
6.392
8.178

6.705
5.426
1.267
6.200
8.942

6.778
6.374
1.387
8.287
5 981

8.550
8.011
2.424
9.432
5.279

8.600
9.899
2.122
8.703
7.450

8.650
12.016
1.807
10.669
7.901

10.577
15.122
1.790
11.856
8.759

17.640 21.273 25.996|27.703 28.540 28.807 33.696 36.774 41.043 48.104
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:

nootschap van Kunsten en Weten
schappen te Batavia, hetwelk reeds in 1868,
toen de eerste catalogus der cthnologisclie verza
meling werd gepubliceerd, rijke schatten bevatte.
Bedrag van het
Sedert is die verzameling belangrijk uitgebreid, ge
reservefonds onder
Dividend.
Boekjaren.
deeltelijk tengevolge van schenkingen der ambtena31 December.
ren bij het Binncnlandsch Bestuur,gedeeltelijk tenge
volge daarvan dat door het Ncdorl.Indisch Gouver
nement aan deze instelling do eerste keuze wordt ge
1.973.68
185S
7l/.%
/
gund van voorwerpen, die óf buit zijn gemaakt, óf
4.967.61
1859
S'/4%
verbeurd verklaard zijn en, voorzoo ver nog niet aan
7.047.35
1860
8 %
wezig, ter bewaring worden afgestaan. Tengevolge
9.261.06
1861
8V4 %
daarvan bevat dit Museum, zooals van zelf spreekt,
12.060.78
1S62
87. %
tal van voorwerpen, die in geen Europeesch museum
20.000.—
1863
774 %
aanwezig zijn, zoo b. v. de rijkssicraden van de vroe
27.500.—
1S64
SVo %
gere onafhankelijke en gaandeweg onder rccht50.000.—
1865
10 %
72.000. —
streeksch bestuur gekomen rijkjes, enz. — Van de
1866
SV2 %
aanwinsten wordt geregeld in de Notulen van het
85.000. —
1867
9 %
Bataviaasch Genootschap eene korte opsomming
11.629.—
1868
4 %
13.774.—
gegeven, waaraan soms eene, door de schenkers ver
1869
4 %
24.774. —
vaardigde min of meer uitvoerige- beschrijving is toe
1870
774 %
gevoegd. Van den catalogus, die tal van belangrijke
30.000. —
1871
9 %
gegevens omtrent het gebruik, het doel en de her
55.000. —
1872
10 %
komst der voorwerpen, zoomede beschrijvingen der
61.000.—
1873
9 %
67.800.—
verschillende takken van inlandsche nijverheid op
1874
10V2 %
50.000.—
Java enz. enz. bevat, is de laatste, vierde druk in
1875
13 %
188i3 uitgegeven. In 1894 verscheen hierop een sup
110.000.—
1876
14 %
plement, hetwelk bijna even omvangrijk als de cata
26.134.18
nihil
1877
logus zelf is, en waaruit blijkt dat het getal van ge
33.134.18
187S
4 %
catalogiseerde nummers in dat jaar tot meer dan
43.134.18
1879
7 %
7000 was geklommen. Een tweede supplement ver
48.134.18
1SS0
71/2 %
scheen in 1901. Sedert worden de nieuwe aanwinsten
63.134.18
1881
8 %
steeds in de Notulen van het Batav. Genootschap
85.000.—
1882
vermeld. Uit de laatst verschenen Notulen blijkt,
96.000. —
18S3
772 %
dat het aantal voorwerpen thans reeds 17571 be
108.000.—
1884
772 %
draagt. — Met de ethnologie der hedendaagschc be
127.000. —
1885
772 %
woners van Indonesië staat de archacologie in nauw
98.679.22
1886
772 %
verband en daarom moet te dezer plaatse ook
102.000.—
1887
4 %
vermeld worden de Ar c h a e o 1 o g i s c h c ver
112.423.10
1888
4 %
zameling van genoemd Genootschap. Ze be
115.651.33
18S9
0 %
vatte volgens den uitstekend bewerkten, berede
120.804.01
1890
7 %
neerden catalogus van Groenevcldt en Branden,
152.G90.01
1891
8 %
die in het jaar 1887 verscheen, toen reeds meer
300.000.—
1892
1474 %
dan 1850 nummers van voorwerpen uil metaal en
500.000.—
1893
772 %'.
steen. Ook op dezen Catalogus verschijnt jaarlijks in
550.000.—
1894
8 %
de Notulen van het Batav. Genootschap een sup
153.000.— *)
1895
772 %
plement.
167.000. —
1896
472%
I
Van deEuropeesche rn u s e a noemen wij
172.523.39
nihil
1S97
het eerst die in N e d o r 1 a n d. —
177.945.72
1898
5 %
Het R ij k s-E thnogr a p h is c h M u s e u in
177.717.03
1899
•5 %
te Leiden is uit het in 1837 gestichte „Rijks
200.000.—
1900
77z %
Japanse!) Museum Von Siebold” voortgesproten en
240.000.—
1901
772 %
heeft, vooral sedert liet jaar 1880, met het oog
265.000. —
1902
8 %
op de Ethnographie van Neder!.-Indië eene groole
282.000. —
1903
8 %
uitbreiding ondergaan, zoodat liet te dien aanzien
402.000.—
1904
8 %
in de reeks der zusterinstellingen van Europa, over
537.500. —
1905
8 %
’t geheel, de eerste plaats inneemt. Bijzonder goed
1906
687.500. —
8 %
zijn Java, enkele der kleinere Soenda-Eilanden,
1907
705.000. —
8 %
1908
Sumatra, Borneo, Celebes en Nieuw-Guinca ver
778.500. —
8 %
tegenwoordigd; later werd hieraan eene verzame
1909
„ 1.050.000 —
8 %
1910
„ 1.100.000.—
ling van de Philippijnen toegevoegd. Van voorde
8 %
volkenkunde belangrijke verzamelingen vinden wij
„ 1.150.000.—
1911
8 %
„ 1.577.486.75
hier die van Salomon Muller, Dr. Korthals, Dr.
1912
872%
„ 1.975.018.82
B. F. Matthes en F. S. A. de Clercq, alsmede die
1913
8V2%
1914
„ 2.025.417.42
der expeditie van de Etna in 1858, die der expe
0 %
1915
ditie door Midden-Sumatra, uitgezonden door het
„ 2.037.944.33
874%
Makende over 58 boekjaren gemiddeld 7.5 %
Aardrijksk. Genootschap cn de verzamelingen door
dividend.
Prof. M. Weber, Dr. H. ten Kale, Dr. A. W. Nieu
wenhuis en Dr. G. A. J. Van der Sande op hunne
*) Na uitkeering van ƒ 500.000.— aan aandeel reizen bijeengebracht. Over deze verzamelingen
houders.
vindt men do volgende publicaties: Verhandelingen
STAAT B.
DIVIDENDEN EN RESERVEFONDS.
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over de uatuurl. Geschiedenis der Nederl. ovorzeesche bezittingen: Land- en Volkenkunde door
Salomon Muller. Leiden 1839—1849. — Dr. B. F.
Matthes: Etlin. Atlas der Makassaren. Amsterdam
1874.—Dr. B. F. Matthes: Over de Bissoes. Amster
dam 1872. —F. S. A. de Clercq en J. D. E. Schmeltz,
Ethnogr. Beschrijving van de West- en Noordkust
van Nederl. Nieuw-Guinea. — Nieuw-Guinca, ct'nnographisch en natuurkundig onderzocht en beschre
ven in 1858. Amsterdam 1862. — A. L. Van Hasselt,
Ethn. Atlas van Midden-Sumatra. Leiden 1880. —
'y A. W. Nieuwenhuis, Q.uer durch Borneo, 1904—1908.
— G„ A. J. van der Sande, Nova Guinea, 1907). Daar
naast moge nog op de volgende, over andere gedeel
ten van den Muscum-inhoud handelende geschrif
ten gewezen worden: Dr. L. Serrurier, Vcrsuch
einer Systematik der Nou Guinea Pfeile. Int. Arcli.
f. Ethn. I, p. 1. — S. W. Tromp, Mededeelingen
omtrent Mand au», Ibid. I, p. 22. — O. L. Helfrich, W. B. Winter en D. M. J. Schiff: Het HasanHoesein- of Taboetfcest te Benkoelen. Ibid. I, p.
191. — S. W. Tromp, De kleeding eener Dajaksche vrouw, Ibid. III, p. 1. — G. W. W. C. Baron van
Hoëvcll. .Bijdragen tot de ethnographie van den Indischen Archipel. Ibid. III, pag. 184. — J. D. E.
Schmeltz, Indonesische Prunkwaffen. Ibid. III, p
.85. — Dr. Jul. Jacobs, De Badoej’s. Ibid. IV, p. 15.1:/
, — J. D. E. Schmeltz, Beitrage zur Ethnographie vc/n
Borneo, I. Ibid. III, p. 238. II. Ibid. V. p. 232. Dr. H. ten Katc, Beitrage zur Ethnographie der
Timor Gruppe, I. Ibid. VII, p. 242 en II. Ibid. VIII,
p. 1. — J. D. E, Schmeltz, Beitrage zur Ethnogra
phie von Neu-Guinea I—III, Ibid. VIII, p. 153 en
IV—V. Ibid.—VIII, p. 238. Ibid.IX, p. 113,XVII, p.
194 en 219. — M. C. Schadee, Bijdrage tot de kennis
van de Ethnographie der Westerafdeeling van Bornco, Ibid. IX. 62. — N. Adriani en A. C. Kruyt,
Geklopte Boomschors als Kleedingstof op MiddonCelebes, Ibid. XIV, p. 139. — H. H. Juynboll, Das
Javanische Maskcnspiel, Ibid. XIV, 41 en 82. — H.
M. Juynboll, Mededeelingen omtrent maskers in den
Indischen Archipel, Ibid. XV, p. 28. — A. W.
Nieuwenhuis, Kunstpcrlen und ihre kulturelle
Bedcutung, Ibid. XVI, p. 136. — II. Chevalier, Les
charmes des Indes néerlandaises, Ibid. XVII. p.
189. — II. W. Fischer, Mitteilungen über die NiasSammlung im ethnogr. Rcichsmuscum zu Leiden, en
Iets over di1 wapens uil de Mentawei-verzameling
van ’s Rijks Ethnographisch Museum te Leiden
(Ibid. XVIII. p. 85, 132), Planggi-Tüchcr aus Atjéh
(Ibid, XX, 1), Woborei auf Nias (Ibid. XX, 250),
Bcil riige zur Ethnographie von Neu-Guinea (Ibid.
XXII, 230). — H. H. Juynboll, Balincsische Farbenzeichnungen (Ibid. XXIII, 8) — Serrurier, De
Wajang Poenva. — Rouffaér cn Juynboll, De batikkunst in Ncd. Indiccn hare geschiedenis.
De rangschikking der voorwerpen geschiedt volgens een, door den eersten directeur Mr. L. Serrurier
opgcsteld systeem van twaalf groepen, met de voe
ding beginnende en met den godsdienst en de weten
schap eindigende, waardoor een zeer gemakkelijk
overzicht wordt verkregen. Voorden kaart-catalogus
is het systeem gevolgd, hetwelk ook in het Britsch
Museum reeds sedert lang is toegepast; voor ieder
voorwerp is, overeenkomstig hetzelfde genommerd
briefje, voorhanden eene korte omschrijving van
hel voorwerp benevens eene teekening en, voorzoover mogclijk, verwijzingen naar de bestaande lite
ratuur bevattende. Naast tien kaart-catalogus heeft
men den grooten beredeneerden Catalogus waarvan thans elf dcclen in druk verschonen zijn:
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deel I en II (Borneo) door Dr. H. H. Juynboll,
deel III (catalogus der bibliotheek) door J. C. E.
Schmeltz, deel IV (de eilanden om Sumatra) door
H. W. Fischor, deel V (Javaansche Oudheden) door
Dr. H. H. Juynboll, deel VI (Atjeh, Gajo- cn Alaslanden) door H. W. Fischer, deel VII (Bali en Lom
bok) door Dr. H. H. Juynboll, deel VIII (Bataklanden) door H. W. Fischer, deel IX (Java,
le gedeelte) door Dr. H. H. Juynboll, deel X
(Midden-Sumatra) door H. W. Fischer cn deel XI
(Java, 2e gedeelte) door Dr. H.H. Juynboll. Het plan
bestaat, zoodra een nieuw gebouw zal zijn gesticht,
het voorhanden materiaal te verdeden over eene
voor het publiek toegankelijke verzameling, eene
zoogenoemde „Schausammlun g”, cn eene
tweede, alle voorwerpen bevattende, die slechts voor
den vakman als middel voor de vergelijkende studie
van waarde zijn. Ter verduidelijking der kleder
drachten zijn in de verschillende afdeelingen gekleede beelden geplaatst. Met het oog hierop is ook de
verzameling gekleede poppen, Indische kleder
drachten voorstellende, in 1893 te Batavia tentoon
gesteld en door dames in Nederl. In die aan H, M. de
•Koningin aangeboden, die tengevolge van H. M. be
schikking bij het Museum werd gedeponeerd, van
bijzondere waarde. — Sedert 1880 is aan het Mu
seum eene anthropologische afdeeling toegevoegd,
bevattende schedels, skeletten, monsters van haren,
afgietsels en photographiën van inboorlingen.
Het Ethnographisch Musoum van het
Konin k 1. Zo öJ_o. g. Ge n ootschap ..N atura A r t i s M a g i s t r a” te Amsterdam is se
dert eene reeks van jaren vereenigd met de collec
ties, die aan de Nederl. Koloniale Vereenigingtoebehooren, in een opzettelijk daarvoor gesticht gebouw
tentoongesteld. Reeds vroeger niet zonder belang
voor de ethnographische studie, is deze verzame
ling, vooral sedert de Koloniale Tentoonstelling in
1883 te Amsterdam heeft plaats gehad, belangrijk
uitgebreid. Van verzamelingen, die bijzondere aan
dacht verdienen, noemen wij hier de door den zende
ling Van Asselt bijeengebrachte voorwerpen, mees
tal op godsdienst en bijgeloof betrekking hebbende,
van de Bataks (Zie Catal. der Kolon. Tentoonst. Am
sterdam 1883, 2de Groep, p.325), alsmede een aantal
door Van der Tuuk aan datGenootschap ten geschen
ke gegeven wichelboeken op boombast, enz. (zie
Nederlandsch Koloniaal Centraalblad 1895. p. 85). '
— Ongeveer 20 jaren geleden werden aan dit Muse
um nog toegevoegd de verzamelingen bijeengebracht
door de, vanwege hot Koninkl. Nederl. Aardrijksk.
Genootschap uitgezonden, expeditie naar de Kei-Eilandcn. (C. M. Pleyte Wzn., Ethnogr. Atlas van de
Zuidwester en Zuidooster-Eilanden. Leiden 1893):' • /
Te Delft bestaat eene ethnographische verzame
ling die, verbonden aan de toenmalige Indische
Ins.tc lling aldaar, destijds in de collegezalen,
docli thans in het stedelijk Museum is tentoon
gesteld. Ook dezo verzameling werd vooral sedert
1883 gestadig cn belangrijk uitgebreid, gedeeltelijk
door de aanwinsten van de Koloniale Tentoonstelling
te Amsterdam, gedeeltelijk tengevolge der belang
stelling, betoond door vroegere studenten aan ge
noemde instelling. Vooral bevat deze verzameling
vele merkwaardige voorwerpen van do Bataks, van
Celebes en van Nederlandsch Nieuw-Guinea. In 18SS
verscheen een cat alogus dezer verzameling, die ech
ter slechts eene dorre opsomming der tot op dat tijd
stip aanwezige voorwerpen met de opgaven omtrent
do herkomst bevat.
Het Koloniaal Musoum te Haarlem
44
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(zie aldaar) bezit eveneens eene ethnographisclio
verzameling, die niet omvangrijk is, maar toch tal
rijke voorwerpen bevat, die bij het bostudecren der
ethnograplue van Nederl.-Indië niet mogen worden
voorbijgegaan. De onder redactie van wijlen Dr. M.
Greshoff door dit Museum als Extra-Bulletin uitge
geven publicatie „Nuttige Indische Plant e n” (Int. Arch. für Ethnogr. VIII, p. 44), waarvan
vijf afleveringen zijn verschenen, bevat talrijke ge
gevens met het oog op de rol, die de planten in het
leven van den inboorüng van Nederl. Indië spelen.
Zeer belangrijk zijn de Bulletin’s van het Koloniaal
Museum, waarvan het eerste in 1892 en het laatsto
in 1915 verscheen. Deze bulletin’s bevatten zeer be
langrijke verhandelingen, o. m. van Rouffacr en
Loebèr over Ned.-Iud. Kunstnijverheid (batikken,
weven enz.). Een Gids voor dc bezoekers van ditMur/ seurn verscheen in 190S. Sedert 1913 is het beheer
van dit Museum overgegaan aan het Koloniaal
Instituut te Amsterdam (zie INSTITUUT).
Te Rotter dam werd een aantal jaren geleden
door het Stedelijk Bestuur in het Jachtclub-Gebouw
een Museum voor La nd- en Volkenkunde opgericht. Dit is vooral daarom merkwaar- •
dig, dewijl hier de verzamelingen, toebehoorende
aan het Ncderlandsch Zendelinggenootschap zijn
tentoongesteld, waarvan te zijner tijd een zeer goed
bewerkte Catalogus werd gepubüccerd (Catalogus
van voorwerpen en modellen van Oostelijk Java, de
Minahasa, enz. Rotterdam 1874) en die een noemens
waardig aantal voorwerpen bevatten, getuigende
van lang vervlogen toestanden in Nederlandsch-Indië, vooral in de Minahasa.
Hetr'Ö ver ij's e 1 s c h G-e n-'o ö t s c'h a'p tot
'J ontwikkeling van P rov i n c i a 1 e Wel
vaart te Zwolle bezit in zijn Museum' ook
i -. tl
eene, wel is waar kleine, maar toch tal van merk
waardige oudere exemplaren bevattende ethnogr.
afdceling, waarvan een door J. D. E. Schmeltz be
werkte, beredeneerde catalogus in 1892 is verschenen.
Verder zijn de Koninklijke Militaire
Akademie te Breda en de Hoofdcur
sus te Kampen ih het bezit van vrij aan
zienlijke ethnographisclie verzamelingen. En ein
delijk is in B e r g u m (Friesland) eene Indische
Verzameling bijeengebracht, waarvan dc heer A. Tj.
van der Meulcn in 1906 een Gids uitgaf. —
'f- Europeesche musea buiten Nederland.
t
* - Het Rijnsche Zendings-Genootschap te Bar men bezit eene verzameling van
- voorwerpen, die door de op verschillende plaatsen
f- werkzaam zijnde zendelingen van dat genootschap
bijeengebracht en in eenige lokalen van het Zende- . lingshuis tentoongesteld zijn. Uit Nederl. Indië vindt
men er, benevens een aantal voorwerpen van Nias,
de Mentawei-eilanden en Engano, vooral belang
rijke verzamelingen uit Zuid-Oost-Borneo en uit de
Bataklanden, waarvan in 1888 een beredeneerde
catalogus is verschenen.
Te B a s el bestaan twee ethnographische verzamelmgen. De e e n e in het Zcndingshuis,
de andere, aan de Universiteit toebehoorende,
in het Universiteitsgebouw. De eerste
is zeer goed gerangschikt en vooral belangrijk
met het oog op de studie der religieu.se beschouwin
gen der natuurvolkeren. Uit Nederl. Indië bevat
deze verzameling, waarvan eveneens in 1888 een be
schrijvende catalogus is verschenen, voorwerpen
van de Dajaks op Borneo. — De andere aan de Uni
versiteit toebehoorende verzameling bevatte vroe
ger bijna niets wat voor de studie der ethnographie

van Ncdorl. Indië van belang is. Sedert echter bij
deze verzameling de voorwerpen, door de gebroeders
Sarasin op hunne reizen in Indic en meer speciaal
op Celebes bijeengebracht, ingolijfd werden, is dit ge
heel veranderd. Zie hierover Schmeltz, Ethn. Musea
in Middcn-Europa, p. 40—42 en Dr. Juynboll’s
Reisverslag in Verslag van den Directeur van ’s rijks
Ethn. Museum 1907—1908, p. 47—48.
Het Koninklijk Museum voor Vol
kenkunde te B e r 1 ij n, het eerste in Europa
hetwelk in een opzettelijk daarvoor gesticht gebouw
is gehuisvest, telt onder zijne rijke schatten, het
spreekt van zelf, ook omvangrijke verzamelingen uit
Nederl.-Indië. De voorwerpen, speciaal die der In
dische afdceling (zie: Int. Arch. f. Ethnographie II
blz. 59 en vooral Dr. H. H. Juynboll’s Verslag cener
Studiereis door Duitschland en Oostenrijk in Verslag
van den Directeur van ’s Rijks Ethn. Museum 1903
—1904, p. 71—77) zijn zeer doelmatig gerangschikt
en aangezien in de ruime, goed verlichte zalen geen
overbodige versiering door schilder- of beeldhouw
werk dc aandacht van den bezoeker trekt, blijft deze
uitsluitend op de voorwerpen gevestigd. Van het
tentoonstellen van modellen van huizen enz. van
buitengewoon grooten omvang, of wel in natuurlijke
grootte, heeft men zich hier op weinige uitzonderin
gen na onthouden, en n. h. v. terecht, omdat de
behoefte aan ruimte, dagelijks bij een ethnographi.sch
museum grootcr wordende, tot een voorzichtig ge
bruik dier ruimte dringt en omdat men van een klein
goed bewerkt model hetzelfde kan leeren, als wat van
een voorwerp in natuurlijke grootte of van een model
. van buitengewone grootte te leeren valt. Een uitste• kend bewerkte gids, waarvan in 1911 de 15e drukverscheen, vergemakkelijkt, in verband met eene voor
beeldige etikettecring der voorwerpen, vooral in do
Indische afdceling, met over de afdceling verdeelde
gekleede beelden en met, ter orienteering dienende,
aan do kasten bevestigde schetskaartjes, liet bestudeeren der voorwerpen ook voorden minder ingewij
de. Bovendien worden door de aan het Museum ver
bonden wetenschappelijke ambtenaren geregeld col
leges over bijzondere onderwerpen, ook over anthropologie, als ook van tijd tot tijd openbare voorlezin
gen gehouden. — Vooral zijn Sumatra, Borneo en,
tengevolge der reis van Adriaan jacobsen, op last van
het „Ethnologische Hülfscomité”, enkele der kleine
Soenda-Eilanden, en do kleinere Moluksche eilanden
uitstekend vertegenwoordigd. Van dc Philippijnen
bezit het Museum omvangrijke verzamelingen, dank
zij de goede zorgen van don overleden Dr. Schadenberg, cn wat de volkeren van het schiereiland Malaka aangaat, die aan de inboorlingen van Indonesië
stamverwant zijn,'vindt men in dit Museum thans
wel de beste verzameling, die in Europa bestaat,
tengevolge der eveneens op last van het „Ethnologi
sche Hülfscomité” ondernomen reizen van Hrolph
Vaughan Stevens. Van publicaties der ambtenaren
van het Museum, op ons onderwerp betrekking heb
bende, noemen wij o. ra. de volgende: Dr. F. W. K.
Müller, Beschrcibung einer von G. Meissner zusammengestellten Batak-sammlung (Veröff. Kgl. M. f.
Vlkk. III.) — Materialien zur Kenntniss der wilden
Stamme auf der Halbinsel Malaka von H. V. Ste
vens, veröffenllicht von A. Grünwedel (VcrÖff. K.
M. f. V, II, p. 81 ff. en III, p. 95 ff.) — A. Grünwedel,
Ueberdie Zaubermuster derOrangSemang.Ztschrft.
für Ethnol. 1893 p. 71 ff. — Talrijke kortere mededeelingen met betrekking tot de volkenkunde van
Ned.-Indië zijn in de „Verhandlungen der Berlincr
anthropologischen Gesellschaft” opgenomen.
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Het Historisch Museum in Bern be
zit ecne verzameling wapens uit Sumatra, Java, Borneo en Celebes, goud- en zilverwerk uit Sumatra,
Malaka én Java, weefsels van de Da] aks en eene
goede batikcollectio (Verslag v. d. Directeur van
Rijks Ethn. Museum, 1908—1909, p. 85).
Het Stedelijk Museum to Breinen,
waarvoor in het jaar 1895 een nieuw gebouw in gaan
derij-stijl, met een grootc overdekte ruimte in het
midden, is opgericht, bezit in zijne, eerst sedert be
trekkelijk korten tijd bestaande, etknograpkische
afdecling slechts weinig voorwerpen uit Nederl.-Indie. Onder de in de overdekte middenruimte ten
toongestelde beeldengroepen is een Bataksch huis
met bijbehoorende gebouwen, beelden enz. van be
lang. Eveneens zijn do Bataks in de verzameling
zelf het best vertegenwoordigd. Thans is dit Museum
weder veel vergroot. Zie Schmeltz, Ethnogr. Musea
in Midden-Europa, p. 91—92; Juynboll, Verslag
eener Studiereis, p. G9—90; Fischer’s Reisverslag
in het Jaarverslag van den Directeur van ’s Rijks
Ethn. Museum, 1911—1912, p. 45.
Het Stedelijk Museum van Brunsw ij k bevat uit Ned.-Indië eene van Hugo Raap af
komstige verzameling van Nias, dio menig merk
waardig stuk bevat, zelfs enkele, die in do groote
Leidschc verzameling ontbreken (Fischer’s Reis
verslag in het Verslag v. d. Directeur van ’s Rijles
Ethn. Museum, 1909—1910, p. 42). Een gids van
dit Museum verscheen in 1907.
De Etlmographischc afdeeling van het N a t i on al M u s c u m te Buda-Pos t h is bijzonder
rijk aan voorwerpen uit de Molukken, deSoendaeilanden en van een aantal stammen op Borneo;
meest alle verzameld door den vroegeren directeur
Johan von Xantus, op diens reizen in Indië. Later
verwierf dit Museum ook groote verzamelingen uit
Duitsch Nieuw-Guinea, door den bekenden reiziger
L. Biro bijeengebracht, waarvan een voortreffelijke
beschrijvende en geïllustreerde Catalogus in het Hongaarsch en Duitsch verscheen. (Budapcst, 1S99 en
1901. Zie ook Dr. Juynboll’s Reisverslag, p. 89—90.
Het Grossherzoglichc Hessischo
L a n desmuseu m te Darmstad t, dat in
1900 voltooid werd, bevat eene aardige collectie van
Nias, een merkwaardig baadje van boomschors uit
Enggano en overigens onbeduidende collecties van
Java, Sumatra, Borneo en Timor; alleen die van do
Bataklanden is iets grootcr. (Zie Fischer’s Reisver:dag in het Verslag van den Directeur van’s Rijles
Ethn. Museum 1908—1909, p. 78—79.) Een gids
van dit Museum verscheen in 1908.
Aan het K o n i n k 1 ij k Zoölogisch M us e u m te D r c s d e n werd door den vroegeren
directeur, Dr. A. B. Mcyer, reeds spoedig na diens
benoeming, eene etlmographischc afdeeling toege
voegd, waaraan alle ethnographischo voorwerpen,
tof dat tijdstip in andere koninkl. verzamelingen
in Saksen aanwezig, werden afgestaan. Voor het
bestudeeron dor volkenkunde van den Indischen ar
chipel is dit Museum in don loop der jaren van bij
zonder groot belang geworden, aangezien er, tenge
volge van schenkingen, o. m. van wijlen den Gene
raal van het N. X. leger, Von Schicrbrandt, van den
vroegeren resident Dr. J. G. F. Riedel en anderen,
uitgebreide verzamelingen van Java, Celebes en do
naburige kleinere eilanden, do Molukken, Soendaeilandon en de kleine eilanden der residentie Amboina, alsmede van Nieuw-Guinea worden gevonden.
Zie over de voorwerpen uit Ned.-Indië, die dit Museum bezit, de reisverslagen van Dr. Schmeltz, p.

m

69—71, Dr. Juynboll, p. 80—84 en H. W. Fischer, p.
04—05. De voorwerpen zijn zeer aanschouwelijk, in
geographischc volgorde, in vitrines of kasten, meest
al geheel uit ijzer en glas bestaande, gerangschikt
in de goed verlichte zalen van een gedeelte van den
,,Zwiiiger’’..Een maatregel, die zeer toe te juichen is,
werd hier genomen; namelijk de tentoonstelling van
vergelijkende verzamelingen, zoo b. v. eene van
sieraden uit schelpen vervaardigd, eene andere van
staatsiewapens enz. Aan de etlmographischc verza
meling sluit zich aan de anthropologische, bijzonder
rijk aan schedels van Nieuw-Guinea, afkomstig van
de reis van den Directeur naar dat eiland, doch die
ook een belangrijk aantalschedels, haarmonsters enz.
van andere eilanden, tot den Maleischen archipel behoorende, bevat. De Gids vormt een gedeelte van
den „Führer durch die Königl. Kunstsammlungen”
en vestigt steeds de aandacht van den bezoeker op
het meest merkwaardige. Herhaaldelijk hebben
voorwerpen uit dit Museum tot wetenschappelijke
publicaties gediend, die zijn verschenen: of in de
„Abhandlungen und Berichte aus dem Königl. Zoölogischen en Anthropologischen Museum” (Dr.A. B.
Meycr, Ueber künstlich deformirte Sehadel von
Borneo und Mindanao; — Ueber hundertfünfunddreissig Papua Sehadel. — Dr. M. Uhle, Ueber die
ethnologische Bcdeutung der Malayischen Zahnfeilung, etc.) óf in de „Publieationen aus dem Königl.
Ethnographischen Museum” (A. B. Meyer, Bilderschriften des Ostind. Archipels und der Südsee; —
Alterthümer aus dem Ostind. Archipel; — Dr. M.
Uhle, Holz- und Bambusgerathc von Nord-West
Ncu-Guinea; A. B. Meyer, Masken von Neu-Guinea
und dem Bismarck Archipel; W. Foy, Schwerter
von der C'elébes Sec; A. B. Meyer en O. Richter,
Celebes, I; Ergebnissc der Neu-Guineareise Dr. O.
Schlaginhaufens).
Het Ethnographisch-Anthropolog i s c h Museum der Universiteit te F 1 or e n c e, onder directie van Prof. P. Mantegazzastaande, bezat tot voor korten tijd slechts weinigo
voorwerpen uit NederL-Indië (Java, Bornec, Ambon) afkomstig. Het is echter eenige jaren geleden
in ’t bezit gekomen van de door Dr. E. Modigliani
bijeengebrachte en door hem in zijn werk (Un viaggio
a Nias) beschreven verzameling van voorwerpen van
Nias, die, alhoewel enkele te Leiden niet aanwezige
stukken bevattende, toch, wat het aantal betreft, door
de Leidscho verzameling wordt overtroffen. Aan dit
Museum zullen ook waarschijnlijk worden toege
voegd de, door denzelfden Modigliani op eene latere
reis onder de Bataks en op het oiland Eugano bijeen
gebrachte verzamelingen. Van Nieuw Guincn bezit
hot Museum een groot gedeelte der door den reiziger
Bcccari bijeengebrachte voorwerpen, waaronder ook
interessante stukken uit de Humboldt baai (P. Man
tegazza, Studii sulla Nuova Guinca. Firenze, 1877).
Het Völkermuso u m te Frankf u_r_t, -.
a/M. bevat vooral uit Sumatra zeer veel, o. a. een
door den Directeur bijeengebrachte Koeboe-verzameling, verder voorwerpen van Java, Celebes, Bornco, de Kei- en Aroe-eilanden. (Verslag van H. W.
Fischer, p. 80—81). Bolangrijke publicaties versche
nen in 1908 en 1912, van de hand van Hagen en
Lehmann.
Hot Museum f ü r VölkerkundeteHa mb u r g, bezit con aantal voorworpen van verschil
lende oilanden van den Maleischen archipel en
hieronder een gedeelte der verzamelingen, die door
den reiziger Grabowsky in het Zuid-Oosten van
Borneo werden bijeengebracht, alsmede eeno reeks
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van antieke Indische wapens. Sedert 19 L4 is dit
Museum in een nieuw gebouw gehuisvest. Over dit
Museum vergelijke men de reisverslagen van dr.
Schmeltz (1896), p. 87—89, dr. Juynboll (1903), p.
70—71 en H. W. Fischer (1910), p. 48—51).
Het Pro vinzial Museum te Hanno•ver bevat eene grootc collectie uit de Bataklanden,
afkomstig van den heer A. Stalmann, eenige voor
werpen van Nias, de Mentawei-eilanden, AtjèbJ_Bornco en Java (Verslag van Fischer in het Verslag
v. d. Directeur van ’s Rijks Ethn. Museum 1908—
1909, p. 46).
In de V e r o i n i g t e Grossherzogliche
Sammlungeii te Karlsruhc is eene aar
dige verzameling van Borneo, geschonken door
‘Christen (Verslag van Fischer in het Verslag v. d.
Directeur van ’s Rijks Ethn. Mus. 1908—1909,
p. 75).
In het Rautenstrauc h-J o e s t M u s eu m te Keulen is Ned.-Indië betrekkelijk wei
nig vertegenwoordigd (Verslag van H. W. Fischer,
p. 83). Het heeft behalve een Gids o. a. „Ethnolo^gica” uitgegeven (Leipzig, 1909 en 1913).
Het Koninklijk ethnographisch
>0
Museum te Kopenhagen, met het Museum
te Leiden de oudste instelling van dien aard, bezit,
naar den in 1881 verschenen gids te oordeclen, eene
zeer goede verzameling voorwerpen van de meeste
eilanden van den Indischen archipel en van de Phi
lippijnen. (Verslag van den Directeur van ’s Rijks
Ethn. Mus. 1911—12, p. 44).
Ook het Museum voor Volkenkunde
te L e i p_z i g bezit belangrijke verzamelingen uit
Nederl. Indië, meest alle als geschenk aan deze in
stelling gegeven. Over hetgeen dit Museum aan
voorwerpen uit Ned. Indië bezit verwijzen wij naai
de Reisverslagen van Dr. Juynboll, p. 78—80 en H.
W. Fischer, p. 60—61. Iu 1905 gaf dit Museum eene
publicatie uit van H. Ephraim, UeberdicEntwicklung der Webctechnik und ilire Verbreitung ausscrhalb Europas. Een gids verscheen in 1913.
\g
Te Lo nd-C.n komt het eerst het B r i t s c h
Museum in aanmerking. De voorwerpen uitUSfe^
’derirIndiëliemen er geen voorname plaats in, doch
men vindt er veel merkwaardigs van Borneo, Cele
bes, Nieuw-Guinea en, last not least, al de typische
exemplaren die voor het werk van Raffles hebben
gediend. Over enkele groepen der voorwerpen, voor
al van Borneo, zijn mededeelingen te vinden in het
„Journal of the Anthropological Institute”. In 1910
verscheen een zeer goed Handbook to the Ethnographical Collections of the British Museum. Vgl. De
reisverslagen van Dr. Schmeltz (p. 2—3) en van Dr.
Juynboll (Verslag van den Directeur van ’s Rijks
Ethn. Museum 1909—10, p. 46—47). Voor ieder
voorwerp bestaat een afzonderlijk briefje in den
„kaartcatalogus”, waarop alle beschikbare gegevens
aangaande, en eene tcekening van het betreffende
voorwerp te vinden zijn, en die Catalogus wordt aan
dengene, die er ten behoeve van studiën komt, ter
■inzage verstrekt, waardoor het bestudceren der
voorwerpen zeer gemakkelijk valt. De uitstalling is
in geographisehe volgorde geschied; vitrines en kas
ten zijn van hout en glas vervaardigd. De zalen zijn
goed en, gedeeltelijk van boven, verlicht.
In het South Kensi ngton M u s e u m te
L o n d e n vindt de bezoeker in de Aziatische af
deeling enkele wapens, sieraden en wajang-poppen
van Java, terwijl in het Museum of Econo
mie Botany in K e w - Ga rdens de rol,
welke de planten in het leven der inboorlingë n van

Nederl. Indië vervullen, door een groot aantal voor
beelden op uitmuntende wijze wordt toegelicht. De
etiketteering is hier boven allen lof verheven; door
teekeningen, pliotographieën, enz. worden vele der
voorbeelden nader toegclicht en een zeer goed ge
schreven gids kan den bezoeker als uitnemende lei
draad bij zijne studie dienen.
Het Museum te L ii b e c k bezit van Java
een steenen Boeddhakop van de Boro-Boedoer, ba
tiks en huisraad, verder enkele stukken uit Celebes
en Nias, een bootmodel uit Borneo, een kettingpantser van de Sulu-eilanden en wapens (Verslag van
Fischer in het Verslag v. d. Directeur van ’s Rijks
Ethn. Museum 1908—1909, p. 52).
Het K o n i n k 1. Ethnographisch M us e u m te M ü n c h e n bezit belangrijke verzame
lingen van ~cle Bataks'f'van Z. O.-Borneo gesnelde
schedels, van Celebes een aantal prachtige krissen,
van Java o. a. wajangfiguren en vooral van het
eiland Bali eene reeks prachtig bewerkte houten gó
den- en Singhabeelden.
Het Groot-Hertogelijk Museum te
Oldenburg bevat uit den Indischen Archipel
slechts eene betrekkelijk kleine verzameling. Van
Borneo en Java zijn enkele interessante vormen van
zwaarden voorhanden (Verslag v. d. Directeur van
’s Rijks Ethn. Museum 1904—1905, p. 55.)
Het Pitt-Rivers - Museum te Ox
ford mag hier niet voorbijgegaan worden, alhoe
wel men hier slechts betrekkelijk weinig uit Ned.-In
dië vindt. De voorwerpen zijn hier echter soorlgewijs gerangschikt, zoodat men in de gelegenheid is
gesteld in vele gevallen de ontwikkeling van een or
nament of van een voorwerp, van den eenvoudigsten
tot den meest ontwikkelden vorm na te gaan. In dit
opzicht is dit Museum eenig.
Te P a r ij s bevindt zich in het M u s 6 c de la
M a r fn ë in hot L o u v r g ook eene belangrijke
ethnographische verzameling, die eene reeks van
voorwerpen uit Nederl. Indië bevat, waaronder me
nig van lang vervlogen toestanden getuigend exem
plaar. De voorwerpen zijn gedeeltelijk in kasten, ge
deeltelijk in tropheeën in het vrije gearrangeerd,
zonder eenig leidend systeem. Een gids voor dit Mu
seum bestaat niet; de herkomst der voorwerpen i
op de etiketten vermeld. — In het eigenlijke E t li
no g r a. p h i « e h o Museum in het T roe ad e r o - P a l e i s neemt de afdeeling Nederl. Indië
slechts een ondergeschikte plaats in. Het best zijn
Java (o. a. door een aantal antieke steenen beelden),
Z. O.-Borngcuin een aantal der kleinere, tot de resi
dentie Arabon behoorende eilanden vertegenwoor
digd. Van de Philippijnen bezit liet Museum even
eens eene reeks van voorwerpen, waarvan vooral de
vondsten uit begrafcnisholen afkomstig merkwaar
dig zijn. Een gids bestaat ook voor dit Museum niet.
Zie Reisverslag van dr. Schmeltz, p. 28. In de afdee
ling voor vergelijkende sculptuur vindt men o.a. ook
afgietsels van Oud-Javaansche beelden (Verslag v.
d. Directeur van ’s Rijles Ethn. Museum, 1900—
1907, p. 53). — Het nabijgelegen M u s 6 e O u i •
m e t, oorspronkelijk slechts aan de studie der gods
diensten, thans echter aan de geheele ethnographie
van Oost-Azië gewijd, moet hier insgelijks genoemd
worden, vooral om de prachtige verzameling, die
door Prof. De Groot op zijne reis in China voor
rekening van den lieer Guimet werd aangekocht en
die, zooals geen tweede, ons een helder en duidelijk
denkbeeld geeft van de godsdienstige begrippen en
het maatschappelijk leven der Chineczen. Eene ken
nisneming daarvan is voorden beoefenaar der cthno-
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graphio van Nederl. Indië, raet het oog op dcszolfs
straties is versierd. Uit Ncderl.-Indië noemen wij
Chinceschc bevolking, aan te bevelen. Tentoon
voorwerpen van Java (o.a. de in 1883 in Amsterdam
stelling, ctikotteering en gids van dit Museum zijn
tontoongcstcldo verzameling antieke wapens van
voorbeeldig te noemen. Uit Ned. Indië bevat dit
den heer J. A. Dieduksman, aan het Museum ten
Museum o. a. Javaanschc wajangpoppen, sieraden
geschenke gegeven); van Bali, Sumatra (vooral voor
en steenen beelden en Balinecschc houten goden werpen van de Bataks), van Borneo (o. a. een schebeelden (Zie verslag v. d. Directeur van ’s Rijks
deltrophee), Celebes, de kleine Soenda-eilanden, MoEthn. Museum, 1906—1907, p. 53). — In het M ulukken en Nieuw-Guinea. Vgl. over hetgeen dit
s é e d ’A r t i 11 e r i c in het Invaliden-PaMuseum aan voorwerpen uit Ned.-Indië bezit de
Reisverslagen van Dr. Schmeltz, p. 56, Dr. Juynboll,
leis vindt men een aantal krissen, lansen enz.,
meestal z. g. pronkwapens uit ouderen tijd van ver p. 85—89 en H. W. Fischer, p. 09—70. Als eene
vrucht, die deze verzameling reeds voor de weten
schillende eilanden van den Indischcn archipel. Ook
schap heeft gedragen, vermelden wij het uitmun
voor dit Museum is een uitstekende beredeneerde
gids verschenen, waarheen op de voorwerpen ge tende werk van Prof. A. R. Hein: Die bildenden
. Kiinstc der Dajaks auf Borneo; alsmede de studiën/' # plakte nummers verwijzen.
Omtrent den inhoud van het Ethnogra-r van Dr. W. Hein, over de Ornamentiek der Dajaks^ ï •' p h i s c h Museum der Keizerlijke Academie : ETJENG (soexd.). Zie MONOCHORIA en Lltóvan Wetenschappen te S t. Petersburg, het
NOCHARIS.
welk naar ons medegedeeld werd, eveneens voor
ETNA-BAAI. Een 33 K.M. lange, smalle baai met *'
geringe diepten op de Z.W.kust van Nieuw-Guinea,.
werpen uit Nederl, Indië bevat, staan ons geen
op ongeveer 3° 50' Z.Br., waaraan geen nederzettin
nadere gegevens ter beschikking.
gen w'orden aangetroffen. De oevers zijn afwisselend
In P r a a g vindt men inNaprstek’sBöhhoog en laag, moerassig en steenachtig. De toegang
m i s c h e s G e w e r b e Museum eene groote
tot de baai wordt gevormd door de 20 K.M. lange
verzameling van Nias, bijeengebracht door Dr. Durbocht van Lakahia (Waiboda), aan den mond 13dik, talrijke en zeer fraaie Wajang poerwa-poppen
K.M. breed met flinke diepten, welke versmallend en
van Java, verder voorwerpen uit Sumatra, Borneo,
verondiepend het land indringt. Zie Zeemansgids
Ternate en Nicmv-Guinea (Zie Reisverslag van Dr.
O. I. Arch. dl. V.
Juynboll, p. 84 en van H. W. Fischer, p. 68).
ETOM (.tav.). Zie INDIGOFERA.
Het Ethnographisch Museum to
• • f** >•
EUCALYPTUS GLOBULUS Labill., fam. Mt/rla-'
R ome bezit eene prachtige verzameling van
ceae. Koortsboom. Boom uit Australië, die aldaar
Nieuw-Guinea, de uitkomsten van de reizen van
d’Albcrtis en Loria bevattende, waarover in het be zeer groote afmetingen kan bereiken, in vele tro
kende werk van den eerste en in Prof. Colini’s ver pische streken en ook in gematigde streken aange
plant om de malaria to verdrijven. De gunstige wer
slag over de verzameling van den laatste nadere bij
king bestaat waarschijnlijk alleen in het tegengaan
zonderheden zijn te vinden. Van andere eilanden,
van de ontwikkeling der malariamuskieten. Op Java
tot Indonesië behoorende, is in het Museum slechts
is do boom met ongunstig resultaat voor herboseene kleine verzameling van wapens, meestal van
sching aangeplant. Bekend zijn de twee bladvormen,
Java afkomstig, aanwezig.
nl. tegenoverstaande zittende bladeren aan de tak
Het Ethnographisch Museum te S t o c kken van jonge boomen, en verspreide sikkelvormige
h o 1 m vormt eene afdecling van het Museum der
bladeren aan do oudere boomen. De bladeren van
Academie van Wetenschappen. Het is vooral tenge
volge der reis van het fregat Vanadis met voor dezen vorm zijn als Folio, Eucalypti in de apotheek,
in gebruik.
worpen uit den Malci.schen Archipel, meer speciaal
Nog een vrij groot aantal andere soorten van
van Java en Bali en van de Philippijnen verrijkt.
Eucalyptus zijn vroeger op Java ingevoerd voorEen kort overzicht van den inhoud is door Dr. Hjalhcrbossching. In Nederlandsch-Indië komt o.m. in
mar Stolpc gepubliceerd (Vmer 1895, blz. 132envlg.)
het wild voor Eucalyptus alba Reinw. inheemsch op
HetM u 8 e u m f ii r Landcr- und Vö 1 kc rTimor, op Java hier en daar aangeplant. . .. .
k u n d e te S t u t t g a r t bevat o. a. batiks, waEUCHEUMA. Zie AG AR AGAR,. J' '
pens en bronzen van Java, eene aardige collectie van
EUCHLAENA LUXURIANS Dur., fam. Gramide Bataks, geschonken door G. Meissner en Dr. B.
neae. Tcosinte. Een uitstekend voedergras, op Java
Hagen, sieraden uit de Lampongs en voorwerpen uit
nog weinig aangeplant, afkomstig van Zuid-Amerika.
Bali (Zie Reisverslag van H. VV. Fischer, p. 76).
EUCHRESTA HORSFIELDII Benn., fam. LcguHet K e i z e r 1. K o n i n k I. Naturhist ominosac-Papilionalae. Pronodjiwo(JAV.),Tjatjabean
i' i s c h e H o f m u s e u m te VV oenen, hetwelk
(soend.), Koet jila (jav.). Heester met witte bloemen,,
in een, in 1S81 voltooid, grootseh gebouw is gevestigd,
in de hoogero bergstreken van Nederl. Indië, ook in
bevat ook eene a n t h r o p o 1. - e t h n o g r a p h iOost-Azië en in Voor-Indië aangetroffen. De peulen
s c h c afdecling. De ruime, goed verlichte
bovalton één, of een enkele maal twreo zaden, dio een
zalen zijn met schilder- on beeldhouwwerk tot over
maat versierd, zoodat het oog van den bezoeker
bekend geneesmiddel zijn: de z.g. echte of bittere
Pronodjiwa (in tegenstelling met de zoete pronodjiwa
daardoor soms meer clan door de voorwerpen wordt
aangetrokkén. De verzamelingen zijn in zeer doel die uit de zaden van Sterculia javanica afkomstig is).
Het geneesmiddel wordt vooral gobruikt tegon
matige kasten geëtaleerd en het bestuur is hier reeds
borstkwalen en in hot bijzonder tegen bloedspuwing.
met eene scheiding tusschen die voorwerpen, die ter
Men noemt de zaden vaak Polohijo- Het werkzame
tentoonstelling voor het publiek, voor de „Schaubestanddeel is een alkaloide, Gyiisine, dat ook in
sammlung” dienen en die, w'elkc alleen voor den
vele andere planten voorkomt'o.a. in de in Neder
man van het vak van belang zijn, begonnen.
land welbekende Goudon Regen.
De tentoongestelde voorwerpen zijn in geographiEUGEISSONA TRISTE Griff., fam. Pulmac.
sche volgorde gerangschikt; de overige in laden
Borium (mal.), Bocloeng nanga (Daj.) Palm zon
enz. geborgen. De gids vormt een gedeelte van
den „Allgcmeiner Ftihrer durch das K. K. Naturdor stam, die zich door uitloopers uit breidt. De
historische llofmuscum” die hier en daar met illuwortels leveren uitstekende stokkon. In het Kajan-
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boom, vooral tijdens den bloei opvallend door de
gebied in Bornco wordt uit deze plant in tijden van
groote hoeveelheid witte welriekende bloemen, op
. schaarschtc een sagosoort bereid. De bladsteelon
geheel Java in het wild of gekweekt te vindon. De
w' dienen gespleten voor vlechtwerk vooral voor wanbladeren en ook wel de vruchtjes worden als specerij
* 'den aan huizen.
gebruikt, zooals laurierbladeren. Een aftreksel van
EUGENIA AQUEA Burm. Djambco ajer (mal.,
den bast gebruikt men om vischnetten boter be
soend.), Djamboc oewer, Djamboe wcr (jav.),
stand tegen zeewater te maken.
Djamboetjaj (soend.). Kleine kromme boom, waar
EUGENIA POLYCEPHALA Miq. Djompjong
schijnlijk uit Arnbon afkomstig, op Java alleen ge
(JAV.), Gowok (JAV.), Koepa (soend.). Boom van
kweekt wegens~3ë~lölvormige, meest roode, soms
het lagere bergland, ook veel gekweekt, mot witte
witte vruchten, die algemeen gegeten worden.
bloemen in pluimen aan do oudere takken. De bijna
EUGENIA AROMATICA O.K. (= E. caryophylzwarte glimmende vruchten smaken zuur en wor
lala Thnb.) Tjcngkch (mal., jav., soend.), De
den rauw en geconfijt veel gegeten. Het hout is
Kruidnagelen boom, inheemsch in de Molukken, in
bruikbaar.
den Archipel hier en daar gekweekt. De aromatische
bloemknoppen (kruidnagelen) zijn behalve de be
EUNDJÖNG. Zie NDJÖNGJ '
kende specerij ook een bestanddeel van vele genees
EUPATORIUM TRIPLINERVE Valil'., farn. Comkrachtige mengsels. (Zie TJENGKEH).
positac. Daoen Prasman, Daoen Fransman (mal.).
EUGENIA DENSIFLORA Duthie. Petag(soend.),
Kruidachtige plant, afkomstig uit tropisch ZuidKodo (soend.). Heester of boom, van Malaka,
Amerika, met paarse bloemhoofdjes. De bladeren
Smyatra-.cn Java, op Java vrij algemeen beneden
hebben een aromatische geur, die aan cumarine doet
1500 M. boven zee. Het hout is zeer sterk en schijnt
denken. Zo wordt gekweekt om de bladeren, die als
een bruikbaar bouwhout te zijn.
zweetdrijvend middel in gebruik zijn. ■
EUGENIA JAMBOLANA Lam., Djambelan
EUPETES. Naam van op kwikstaarten gelijkende
(mal.), Djamblang (mal., soend.), Djoewet (jav.).
vogels, die evenwel grootcr zijn, afgeronde vleugels
en een broeden afgeronden staart hebben, met een
Dikke boom met korte stam, op vele plaatsen als
zonderling gevormd plat, ovaal en naar voren zeer
vruchtboom aangeplant, ook in het wild voorko
mend, vooral in de Djatibosschen. De donkerpaarse
verlengd voorhoofd en hooge poot en. Op Sumatra
langwerpige, vaak gekromde vruchten ter grootte
leeft Eupetes macroccrcu-s zoo groot als een zwarte
van een olijf, smaken zoet en worden gegeten. Bast
lijster, vuurroodachtig geelbruin, keel en achtcrkop
en zaden van deze boom hebben een groote reputa bruinrood. Op Nieuw-Guinca leven twee soorten,
E. ajax, van boven bruin, van onderen ros en
tie als middel tegen suikerziekte, zoodat ze zelfs als
Cortex Syzygii en Semen Syzygii in de NederlandE. coerulescev-s, grijsblauw met een witte keel.
sche Pharmacopee zijn opgenomen. Ook een afkook
EUPHORBIA PILULIFERA L., fam. Eupliorsel van de vruchten en van de witte bloempluimen
hiaccae. Patikan (jav.), Patea'i (jav.), Gelang soesoe
wordt tegen suikerziekte aangewend.
(mal.), Nanangkaan (soend.). Een overal op open
EUGENIA JAMBOS L. Djamboc ajer mawar
plaatsen b.v. tusschen het gras voorkomende kruid
(jav., mal.) Djambce mawar (jav., mal.), Djamachtige plant, die over een zeer groot deel van de
boe tjaj mawar (soend.). Oude kultuurplant van
wereld verspreid is. Het is een bekend en veel ge
Indië, waarvan het vaderland onbekend is; nergens
bruikt inlandseh geneesmiddel tegen buikziekten;
in het wild gevonden. De groote bloemen zijn groen de bladeren worden b.v. bij buikpijn fijngewreven
achtig wit en weinig welriekend. Do bol vormige
op do buik gelegd, Het heet ook een werkzaam
vrucht is bij rijpheid geelachtig groen en heeft een
middel te zijn tegen slangenbeten en tegen asthma.
zwakke maar duidelijk aan rozenolie herinnerende
EUPHORBIA PULCHERRIMA YVilld. Pohon
reuk en smaak en is daarom als ooft door de inlanmerah (mal.), Ki genlis, Ki denok (soend.). Heester
ders zeer gezocht. Als Europcesche naam wordt voor
uit Zuid-Amerika, algemeen gekweekt als sier
de vrucht Rozenappel (in Suriname Pommeroos =
plant wegens de schitterend roode schutbladeren
Pomme de Rosé) gebruikt.
aan den top van den stengel. Het overvloedige melk
EUGENIA JAVANICA Lam. Djamboe semarang
sap is niet vergiftig. Do bladeren worden soms dooi
(mal , jav., soend.). Boom van Zuid-Azië, op Java
de inlanders als groente gegeten.
alleen gekweekt wegens de peervormige, meestal
EUPHORBIA THYMIFOLIA L., Krokot tjina
groenwitte, soms roode vruchten, die algemeen gege
(jav.),Patikan (jav.). Kleine kruidachtigo plant,veel
ten worden.
gelijkend op E. pilulifera en blijkens de inlandsche
EUGENIA MALACCENSIS Linn. (.Jambosa domesnaam er ook wel mee verward. Het is een inlandscli
iicaL/.). Dersana (jav.), Darsana (jav.), Djamboc
middel tegen diarrheo en dysenterie, en wordt aan
dersana (jav.), Djamboe bol (jav., mal., soend.).
kinderen ingegeven om ingewandswormen te ver
Boom met donkerroode bloemen, die ln de oksels
drijven. Het melksap wordt tegen oogziekten aan
van de afgevallen bladeren zitten; op Java bene gewend.
den 1200 M. zeehoogte algemeen gekweekt wegens
EUPHORBIA TIRUCALLI L., Kajoe oerip(jAV.),
de langwerpig-ronde, roode, sappige vruchten. De
Patuh toelang (mal.), Tikel baloeng (jav.). Boomboom is vooral kenbaar aan de bladeren, die van
hcestcr uit Afrika afkomstig, in tropisch Azië veel
onderen bleekgroen, van boven donkergroen zijn.
gekweekt. De plant valtzeer opdoor wijd uitstaande,
EUGENIA MICHELII Lam. (= E. uniflora L.)
grillig vertakte twijgen, die rolrond en vleezig zijn.
SurinaamscheKers, Gelam tikoes(mal.),Kelat nasik
De weinige nietige blaadjes zitten aan de toppen
nasik (mal.). Kleine boom of heester uit Zuid-Ameri van de takken. Het overvloedige melksap is zeer
ka afkomstig, kenbaar aan de Janggesteelde bloemen,
giflig;hotschijnt ook een vluchtig vergif te bevatten,
die slechts in enkele exemplaren aan den voet van de
zoodat ontsteking van de slijmvliezen kan ontstaan
jonge takken zitten. De vruchten ter grootte vaneen
zonder directe aanraking met het sap. Hot wordt
vaak als een uitwendig geneesmiddel gebruikt
kers hebben een 8-tal stompe ribben en zijn eetbaar.
door de inlanders en ook als vischvergif gebezigd.
De boom wordt soms in tuinen gekweekt.
EUPHORBIA TRIGONA Roxb., Doeri bcloetong
EUGENIA POLYANTHA Wight. Salam (mal., jav.,
(mal.), Soeroe, Sceroe godo (jav.). Boomheester van
soend. ),Manting(jAV.), Kelat djantan (mal.). Groote
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Britsch-Indië en Oost-Java, bij Batavia in heggen
gekweekt. Kenbaar aan do cactusacEtïgo habitus
wegens de dikke gevleugelde 4—5-kantige hoofdtak
ken en3-kantige zijtakken. De kleine blaadjes vallen
spoedig af maar de doomvormige steunbladeren
blijven aan de plant zitten. Hot scherpe melksap
van deze en van do veel erop gelijkende E. antiquo
rum wordt als geneesmiddel gebruikt.
EUROPEANEN. Dit woord heeft in Nederlandsch
Oost-Indië bizondere beteekenis, omdat de wetgeving
een scherp onderscheid maakt tusseken Europea
nen en met dezen gelijkgestelden (zie art. 109. Reg.
Regl.). Welke personen staatsrechterlijk en privaat
rechterlijk tot de Europeanen en met hen gelijkge
stelden behooren, wordt uiteengezet in het art.
VERDEELING DER BEWONERS VAN N.-I.
Het spreekt van zelf. dat Indo’s (kinderen van
een Europeeschcn vader en eenc Inlandsche moe
der, die echter door den vader erkend zijn) tot de
Europeanen behooren. Zij zelven gebruiken het
woord „Europeaan” echter meestal in den engcren
zin van „in Europa geborene” of van „volbloed
Europeaan.”
Het aantal Europeanen en met hen gelijkgestelden
in Ned.-Indië, met uitzondering van het personeel
van leger en vloot, bedroeg in 1905: 80910 (in 1893:
60260), waaronder 64917 (48649) woonachtig op
Java en Madoera en 15993 (11.611) op de Buiten
bezittingen. Zij komen verspreid voor over de ver
schillende deelen van den archipel en in samenwo
ning van meer dan 1000 slechts op de hoofdplaatsen
Batavia (8777), Mr. Cornelis (1100), Buitenzorg
(2190). Semarang (5126), Soerabaja (8063), Malang
(1353), Djokjakarta (1477), Soerakarta (1572), Padang (1789) en Malcasser (1059). Van de 80910
Europeanen zijn er ongeveer 66600 in N. I. geboren
en ongeveer 14310 daarbuiten, tot do laatsten be
hooren 9500 Nederlanders. 312 Engelschen, 1400
Duitschers, 315 Belgen, 184 Franschen, 131 Oosten
rijkers, 56 in Afrika geborenen, 22 Armenianen, 105
Amerikanen en 33 Australiërs.
De Europeanen zijn voor het’meercndcel personen
in ’s lancLs burgerlijken dienst (8411, waaronder ook
gewezen landsdienaren), landbouw-industricelen
(5282, waaronder ook administrateurs en geëm
ployeerden van landbouwondernemingen) en nij
verheid ondernemers, zoomede zij, die een ambacht
voor eigen rekening uitoefenen (3054, waaronder
geëmployeerden en werklieden). De eerste categorie
treft men overal aan, zoowel op de hoofdplaatscn
als in do binnenlanden, de tweede speciaal in de bin
nenlanden, de derde en vierde ook op de hoofdplaat
sen. Landbouw-industricelen zijn hoofdzakelijk
eigenaren of huurders van particuliere landerijen
(voornamelijk West-Java en Zuid-Celebes), suikercacao-, kina-, indigo-, rubber- en thecplanters (Ja
va), koffieplanters (Java, Sum. W.K., I’alembang,
Minahasa), tabaksplanters (O. Java, O. Kust van
Sum.. l.’alembaiig) en perkeniors (Banda, Amboina).
Nijverkeidsondornemcrs, ongerekend de ambachts
lieden, komen slechts in bescheiden getal voor. Ook
ambachten, uitgezonderd die van kleermaker en
kapper, werden tot voor korten tijd niet veel door
Europeanen uitgeoefend. In de laatste tien jaren is
hierin langzamerhand verandering gekomen, door
dat oj) de hoofdplaatsen ambachtsscholen opgericht
zijn en de Indo’s hoe langer hoo meer gaan inzien,
dat handenarbeid geen schande is. Zoo ziet men al
meer Europeesche machinisten en smeden dan vroegcr, vooral in de coristructiewinkels der spoor- en
tramwegen en in machinefabrieken. Toch houdt de
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Indo, die over ’t algemeen, veel tengerder gebouwd
is dan de handwerksman in Europa, niet van zware
lichaamsinspanning en blijft hij de voorkeur geven
aan den ambtenaarsstand. Voor hem is een karig
bezoldigd baantje van klerk op een departements- of
residentiebureau begcerlijkcr dan een beroep van
timmerman, smid of metselaar.
De levenswijze der Europeanen in Indië verschilt
met die der Europeanen in het moederland. Men
woont over ’t algemeen in opene, luchtige huizen, ge
woonlijk ver van elkaar gebouwd en voorzien van
voor- en achtererf, op de wijze als de villa’s in de Nederlandschc dorpen. Zonder verdieping bestaan ze
uit voor-, binnen- en achtergaanderij met slaap- en
zitkamers aan weerszijden en achter twee rijen bijge
bouwen door een overdekten gang met het hoofdge
bouw verbonden, bevattende bediendenkamers, pro
visiekamers, badkamer en latrine, koetshuis en paar
denstal. Groote huizen hebben dubbele binnen- en
achtergalerijen. Het hier beschrevene is het thans
algemeen voorkomend type van huizen in Indië. De
vroegere huizen hadden veelal omloopende galerijen
(om het geheele huis heen), doch dit had het nadeel,
dat de kamers dan donkerder waren en de zon er
nooit in kon schijnen, zoodat die huizen niet gezond
waren. Dit type wordt daavom hoe langer hoe meer
verlaten. Daarentegen komt op de hoofdplaatsen
van Java (Batavia, Semarang,Soerabaja en J3anr
doeng), waar de bouwgrond-hoe-langer hoe duurder
wordt, in zwang het bouwen van huizen met een ver
dieping en bijna zonder erf. Men huist dan overdag
beneden, terwijl op de bovenverdieping de slaapka
mers zijn. Dit laatste heeft het voordeel, dat men
minder last van muskieten heeft en met open ramen
kan slapen (zonder vrees voor dieven), echter het
nadeel, dat de 1)0 ven vertrekken warmer zijn. Dat
er weinig erf is, blijft, vooral in een warm klimaat,
een groot nadeel.
De muren der huizen zijn van buiten en van bin
nen wit bepleisterd, aan den binnenkant van onde
ren veelal voorzien van een zwarten rand van koolteer. Voor zoover de huizen niet op palen zijn ge
bouwd, zijn do vloeren van marmer, van blauwe of
roode steenen of van grijs of gekleurd portland ce
ment en worden veelal belegd met losse rotan mat
ten. Met jalouziën, zeilen en krees weet men de zon
het binnendringen der huizen te beletten. Het voor
erf, de trappen en ook dikwijls de voorgalerij worden
versierd met groote staande wit of rosé bekalkte
bloempotten.
De gewone dagelijkscho kleeding der mannen be
staat uit witte pantalon en wit kort jasje, meestal
attilamodel, bcncven's een witte helmhoed; van de
vrouwen uit sarong en kabaai. Bij de dames op de
hoofdplaatscn en op koelere plaatsen in de binnen
landen (vooral bij het jongere geslacht) bestaat ech
ter meer on meer do neiging, om zich in luchtige Eu‘ropecschc toiletten (peignoirs of morning-dresses) te
kleeden. Hot avondtoilet dor hoeren verschilde vroe
ger niet veel van dat in Europa, doch hoe langer hoe
meer krijgt het witte toilet (pantalon met attila) ook
voor den avond burgerrecht, zelfs bij bezoeken. Als
hoofddekscl draagt men des avonds een fantaisiehoed dan wel stroohoed. De Europeesche hoogehoed wordt in Indië alleen gedragen door lioogwaardighcidbekleeders; door anderen wordt zelden
zoo’n hoofddekscl gobruikt. Do dames dragen
’s avonds luchtige fleurige Europeesche toilotten;
als zij uitgaan dragen zij ook veelal een hoed, het
geen vroeger oen uitzondering was.
Ovor ’t algemeen leven do Europeanen, integen-
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stelling met vroogcr (een twintigtal jaren geleden)
tegenwoordig sober en matig. Gewerkt wordt er in
Indië zeer veel,, meer wellicht dan in het moeder
land. Do bureauambtenaren zijn des morgens te 8
ure reeds op het bureau present en blijven er tot 3
uur des namiddags; die door vlijt en ijver vooruit
willen komen, gaan niet vóór 5 ii 6 uur naar huis en
werken daar dan nog gedurende een groot deel van
den avond. De personen van den handel gaan des
ochtends om 9 uur naar de stad en komen er niet
vóór 5 a 6 uur vandaan. Op suikerfabrieken en op
landelijke ondernemingen gunt men zich in den
drukken tijd nauwelijks rust en is het dikwijls wcrken dag en nacht. Van het traditioneele middagslaapje wordt dan ook lang niet zoo algemeen gebruik gemaakt als men in Europa wel denkt. Ook
het overmatig bitteren en kaartspelen, waardoor
Indië vroeger als het ware berucht was, komt thans
veel minder voor. Men leeft vrij kalm en zuinig,
staat vroeg op (6 uur) en gaat vroeg naar bed (10 a
11 uur). Alleen door partijen of festiviteiten wordt
deze regel onderbroken. Reinheid en voeding worden
beter verzorgd dan in Europa; de Europeaan
baadt zich dagelijks, in de warme kuststreken zelfs
twee malen daags, gebruikt des morgens bij het opstaan een kop koffie; daarna een stevig ontbijt met
vleesch en eieren, om één uur de rijsttafel, bestaande
uit rijst met kerry, verschillende min of meer sterk
gepeperde eier- en vlecschspijzen, biefstuk, aardappelen, groenten en vruchten, om vijf uur thee en om
acht a negen uur een volledige Europeeschc middagtafel. In de laatste jaren bestaat bij vele Europeesche families neiging, de rijsttafel af te schaffen.
Men gebruikt dan tweemalen daags Europeeschc
tafel, dan wel éénmaal en wel ’s middags, terwijl
[; ^ men dan ;s avonds brood gebruikt.
A/ * / J‘(/-■ EURYCOMA LONGIFOLIA Jack., fam. Simaru^
baceae. Bidara laoet, Bidara poetih (mal.), Kajce
1/
oelar (mal.). Kleine boom, op verschillende eilanden
van den Archipel en ook in Achter-Indië en de Philippijnen in het wild bekend, echter niet op Java
voorkomend. Het hout wordt als „slangenhout” op
de passers verkocht in stukken, van den schors ontdaan, en heeft een oude vermaardheid als koortswerend middel. Het wordt ook gebruikt bij inge
wandsziekten o.a. bij indische spruw.
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EUSIDEROXYLON ZWAGERI T. et B., fam.
Lauraceae. Belian (mal.), Boelin (w. born.), Oelin
(z. o. born.). Hooge op Bomco voorkomende
boom.
Deze boom levert het meest deugdelijke ijzerhout,
dat o.a. veel weerstand biedt aan den invloed van
don paalworm, en daarom gebruikt wordt voor
palen van zeehoofden en beschoeiingsplaatson van
bruggen,
EVANGELISATIE. Zie EEREDIENS T (PROTESTANTSCHE).^,- . EWAB-EILANDEN. Zie KEI-EI LAN DEN.
EXCEDENT (van het hoofdgeld), zie HEKKENDIENSTEN, HOOFDGELD, en DECENTRALlSATIE onder II.
EXCOECARIA AGALLOCHA L., fam. Ewpliorbiaceae. Boet ah beet ah (mal.), Mata bocta (mal.),
Menengan (jav.). Lage boom, algemeen in de kuststreken van tropisch Azië en Australië. De plant is
zeer berucht wegens het scherpe en vergiftige melksap, dat blindheid heette kunnen veroorzaken, wanneer het in de oogen komt. Ofschoon deze reputatie
niet geheel verdiend is, heeft het melksap toch een
zeer schadelijke werking op de slijmvliezen. Ook is
het een werkzaam vischvergif, dat al in zeer sterke
verdunning visschen bedwelmt. Het hout is bekend
door de verharsing, die soms groote stukken ervan
kunnen ondergaan, welke dan bij verbranding een
welriekende rook geven. Het doet in dit opzicht
sterk denken aan Kajoc garoe.
EXCOECARIA BICOLOR Hassk., fam. Ewphorbiaceae. Sambang darah, Remek daging (mal.). Fraaie
heester, dikwijls als sierplant gekweekt, wegens do
van onderen roode, van boven glimmend-groene
bladeren. Een aftreksel van de bladeren is een bokend middel tegen abnormale bloedvloeiingen. De
giftige eigenschappen van het melksap zijn vrijwel
gelijk aan die van de vorige soort, maar. de plant is
veel minder berucht,
EXOGAMIE, Zie HUWELIJK.
EZEL (ICquus asinus L.), Kalde (Socnd.). De
tamme ezels stammen af van een of twee wilde soor
ten uit Afrika en W.-Azië (E. taeniopus, E. ona/jer).
In den Indischen Archipel worden ze zelden geliouden.

F.
FABRIEK DER OPIUMREGIE. Zie OPIUM.
FABRIEKEN. De resolutie van den GouverneurGeneraal in Rade van 3 Februari 1830 no. 11, Jnd.
Stb. no. 10, gewijzigd en aangevuld bij ordonnanties, opgenomen in Ind. Stb. 1886 no. 27, 1906
no. 469, 1909 no. 242 en 1911 no. 481, bepaalt dat
voorde oprichting van fabrieken en neringen, welke
met fornuizen werken, aan brandschade onderhevig,
voor de gezondheid schadelijk of voor de in de
nabijheid wonenden hinderlijk, dan wel aan accijnzen of consumtieve belastingen onderhevig zijn, voor
zoover die worden opgericht op de hoofd plaatsen
van gewesten of afdeelingen en voorts op zoodanige
plaatsen of in gedeelten als daarvoor worden aangewezen door de locale raden of, waar deze niet
zyn, het hoofd van gewestelijk bestuur, vereischt
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is eene sch rif lelijke vergunning van het hoofd van
plaatselijk bestuur.
Artikel 2 geeft eene opsomming van fabrieken
of neringen, die onder dit voorschrift vallen, welke
opsomming echter niet limitatief is op te vatten,
Althans blijkt uit eene regeeringsaanschrij vi 11 g,
opgenomen in bijblad 7156, dat de regcering de
voorschriften ook van toepassing acht op daarin
niet genoemd^ wagen verhuurd er ij en, slachterijen
en melkerije^*^
Bij Ind. Stb. 1899 no. 263 (waarover nader onder
FA BRIEK EN ORDONNANTIE), zijn de voorschriften van Ind. Stb. 1836 no. J0 buiten werking
gesteld voor de daarin bedoelde landbouw-ondernemingen op Java en Madoera.
De vergunning wordt geweigerd als het oprichten
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der fabrieken in strijd zou zijn met hygiënische,
iisciilc of andere algemeenc belangen. Aan de ver
gunning kunnen voorwaarden worden verbonden,
bij niet nakoming waarvan ze kan worden ingetrok
ken. Overigens is het hoofd van plaatselijk bestuur
bevoegd tot sluiting der fabrieken, verzegeling en
buitenwerkingstelling der werktuigen, in geval
eene fabriek wordt opgericht zonder vergunning
of in strijd met de gestelde voorwaarden gehandeld
wordt. Tegen overtreders wordt straf bedreigd.
Bij Ind. Stb. 1884 no. 8 werden de gemelde voor
schriften ingetrokken met gelijktijdige invoering
van nieuwe bepalingen omtrent alle inrichtingen
die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken,
echter werden reeds het volgend jaar, bij Ind Stb.
1885 no. 94, de laatstgcmeldc bepalingen opnieuw
ingetrokken en die van 1836 weder in werking
gesteld ; bij de toepassing van de nieuwe bepalingen
was men namelijk op „onoverkomelijke bezwaren
gestuit.”
FABRIEKENORDONNANTIE. Onder dezen titel
kan, volgens Ind. Stb. 1911 no. 85, de daarbij,
en bij Ind. Stb. 1905 no. 148, en 1912 no. 11 ge
wijzigde en aangevuldc verordening worden aan
gehaald, opgenomen in Ind. Stb. 1899 no. 263. Ze
is uitgevaardigd ter economische bescherming van
de inlandsche bevolking op Java en Madoera, waar
die belangen benadeeld kunnen worden door het
uit breiden van bestaande of het inwerking brengen
en drijven van nieuwe ondernemingen van suiker
of indigo, welke geheel of gedeeltelijk berusten op
den grondslag van overeenkomsten met de inland
sche bevolking tot inhuur van gronden of tot op
koop van gewas.
Deze ordonnantie werd voorafgegaan door eene
voorloopige regeling van 1894 (Ind. Stb. 1S94
no. 87), alleen voor suikerondernemingen op Java
en .Madoera geldende. Daarbij werd bepaald dat
voor het inwerking brengen dier ondernemingen
vergui ning noodig was van den Gouvcrneur-Ceneraal, welke vergunning gebonden kon worden aan
beperkende voorwaarden en bepalingen, zonder dat
in de ordonnantie zelve omtrent den aard dier voorwaarden of liet aan de vergunning vooraf te doen
gaan onderzoek iels naders was bepaald. Daarom
trent cellier kwamen inlichtingen voor in eene regceringsaanschrij ving opgenomen in Bijblad 4917,
die tevens inzicht geeft in den aard der belangen,
welker bescherming beoogd werd*' Het doel was
zorg te dragen vooreerst: dat doorfhet drijven van
suikerfabrieken geen gebrek aan water voor den
eigen landbouw der bevolking zou kunnen ontstaan,
waardoor bijv. deze genoodzaakt zou kunnen wor
den haren aanplant van tweede gewassen in te
krimpen of deze te zien kwijnen door gebrek aan
vocht; voorts: dat door de ondernemingen niet
zooveel grond zou worden ingehuurd, dat er voorde
bevolking te weinig zou overblijven voor de teelt
van voedingsgewassen. Verder zou de bevoegdheid
om de vergunning aan voorwaarden te binden ge
legenheid geven voorschriften té geven omtrent het
onderhoud der desawegen, die door het transport
voor de fabrieken beschadigd werden (omtrent dit
punt zijn sedert afzonderlijke bepalingen in hot
leven geroepen, thans te vinden in Ind. Stb. 1915
no. 464, vgl. ook Bij 1)1. 5587 en 6272) en aanvragen
te weigeren, die niet ernstig waren gemeend, maar
enkel bedoelden concurrenten te werei^/)
Nadat in de praktijk ervaring was opgedaan om
trent de werking der voorloopige regeling, werd,
na raadpleging ook van belanghebbenden bij do
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industrie, overgegaan tot de vaststelling van de
nieuwe bovengemelde regelen van 1899. Deze om
vatte ook al dadelijk de indigo-ondememingen, ter
wijl bovendien den Gouvemcur-Gcncraal de be
voegdheid werd gegeven haar van toepassing te
verklaren op andere landbouwondernemingen. Van
deze bevoegdheid is gebruik gemaakt bij Ind. Stb.
1915 no. 666 ten aanzien van ondernemingen voor
do bereiding van cassavcmcel en andere cassavcproducten in de gewesten Kediri en Pasoerocan.
Voorschriften tot uitvoering zijn opgenórnetf Ini
de Bijbladen 7238,^7560. en 7826, terwijl in het begin
van 1900 een óffi'dieele toelichting te Batavia is
uitgegeven, welke onder de Europeesche bestuurs
ambtenaren is verspreicfT:en voor particulieren verkrijgbaar is gesteld^/
Voor de ondernemingen aan deze fabriekenordonnantie onderworpen gelden de voorschriften
van Ind. Stb. 1836 no. 10 (zie onder FABRIE
KEN) niet.
De voornaamste bepalingen der ordonnantie, die
niet toepasselijk is op zeer kleine ondernemingen,
ter beoordeeling van het hoofd van gewestelijk
bestuur, en niet werkt ten aanzien der residenties
Socrakarta en Djokjakarta,-als mede eindelijk niet
voor ohdememïngëif ’op gronden in eigendom of
erfpacht afgestaan, zijn de volgende:
Vooreerst kunnen door den Gouvemeur-Generaal
bepaalde streken of terreinen in het belang der
irrigatie ten behoeve van den landbouw der in
landsche bevolking geheel of tijdelijk gesloten wor
den zoo voor de suiker- of indigc-industrie als ook
voor eenigen anderen tak van laudbouwnijverheid. \
Zie vóorbeelden in Bijbl. 6257^ö74S,*/é79Sjf07^/
724 L,i7709 en ,G. B. 29 Dóe. 1913 no. 55 (jav. CrfT
6 Jan. 1914 no. 2)/\
Voor het inwerking brengen of, na staking, weder
in werking brengen en drijven van ondernemingen,
welke geheel of gedeeltelijk berusten op den grond
slag van overeenkomsten met de inlandsche be
volking tot inhuur van gronden of tot opkoop van
gewas, is vergunning noodig van den Directeur van
Binnenlandsch bestuur, tegen wiens beslissing voor
ziening bij den Gouvcrneur-Generaal openstaat.
Bij het verleenen der vergunning wordt de termijn
bepaald, binnen welleen de onderneming meet zijn
in exploitatie gebracht en tevens, wanneer niet
uitsluitend opkoop van gewas wordt beoogd, het
maximum bepaald van de uitgestrektheid van den
jaarlijkschen bruto-aanplant van riet of gewas, ter
wijl voorts de vergunning aan door den Directeur
noodig geoordeelde beperkende voorwaarden kan
worden gebonden.
Voor uitbreiding van den aanplant boven het
vast gesteld maximum wordt weder vergunning
vereischt, terwijl aan verzoeken tot verlenging van
zoodanige vorgunning voorrang kan worden ver
leend boven gelijktijdig ontvangen, geheel of ten
deele op hetzelfde arbeidsveld of hetzelfde irrigatiegebied betrekking hebbende andere verzoeken van
dezelfde strekking, dan wel boven verzoeken om
vergunning tol het in werking brengen van nieuwe
ondernemingen.
De vergunning kan worden ingetrokken als niet
binnen een jaar na de dagleekcning der vergunning
een ernstig begin met de uitvoering is gemaakt, do
voorwaarden niet worden nagcleefd of de exploitalio
is gestaakt. Op niet-naleving der voorwaarden of
verzuim van het vragen van vergunning staat
geldboete.
Ten slotto worde nog vermeld dat sluiting van
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FABRIEKENORDONNANTIE—FATOE AROEIN.

bepaalde streken voor verleening van vergunning,
op den voet der fabriekenordonnantie, door de Regeering ook nog kan worden gelast wanneer, tenge
volge- van den aanleg of de verbetering van groote
irrigatiewerken, belangrijke wijzigingen zijn te ver
wachten in den staat van het b cv loeiings wezen, zie
Ind. Stb. 1904 no. 274, gew. 1905 no. 330.
FABRIEKSMERKEN. Zie INDUSTRIEELE EI
GENDOM.
FABRIEKSNIJVERHEID. Zie NIJVERHEID.
e„/
FACTORY. Zie HANDELMAATSCHAPPIJ.
Ut**"- # r
FAFI. Zie ZWIJNEN.
/ L FAFI MEPAT. Zie ZWIJNEN.
V/ "77 ..
FAFI NASSI. Zie ZWIJNEN.
’C'- FAGRAEA FRAGANS Roxb., fam. Loganiaceae,
v **7 * y '
Tembesoe (mal.), Tamboesce (sum. w. k.). Boom
van Voor-Indië, Malaka en den Maleischen Archi*
.
-^.-£-cpel, op Java niet in het wild bekend. Het hout is in
flöl Sumatra zeer hooggeschat voor meubels en huis0^
/ bouw wegens de bijzonder fijne structuur en de
f groote duurzaamheid. Vooral in de Bataklanden
schijnt de boom veel voor te komen.
"
FAK FAK, door de inboorlingen Pak Pak ge
noemd, is gelegen in Nieuw-Guinea op 2° 55' Z.B.
en 132° 16' O.L., aan de Zuidkust van een groot
schiereiland bezuiden de Mac Cluergolf.
Toen in het jaar 1898 door de Regeering besloten
werd, om op Nieuw-Guinea de Nederlandsche souvereiniteitsrechten krachtiger te doen gelden en
tevens de toestanden aldaar te verbeteren, werd het
Nederlandsch gebied verdeeld in twee afdeelingen,
elk te besturen door een daar gevestigden contro
leur. De eene afdeeling, Noord Nieuw-Guinea ge
naamd, strekte zich uit langs dc Noordkust van
het eiland van de Humboldt-baai tot Kaap de Goede
Hoop (T. Jamoereba); de andere, West- en Zuid
Nieuw-Guinea, omvatte het overige deel langs de
kustlijn gerekend. De bestuurszetel van de eerste
afdeeling werd gevestigd te Manokoeari (aan de
Doré-baai), die voor de laatste te Fak Fak, waar
reeds in 1855 eene goede ankerplaats was verkend.
In 1910 werd deze laatste afdeeling in tweeën
gesplitst. West Nieuw-Guinea, onder een contro
leur ter standplaats Fak Fak, en Zuid Nieuw-Guinea
onder een zelfstandigen assistent-resident met
standplaats te Meraulce.
De eerste bestuursambtenaar te Fak Fak was
de controleur J. A. Kroesen, die in 1901 — als assis
tent.-resident — naar Merauke overging om daar
als zelfstandig bestuurshoofd op te treden. Thans
is ook te Fak Fak een assistent-resident gevestigd,
wiens afdeeling sedert 1911 ressorteert onder de
residentie Amboina, r . De plaats heeft een uitmuntende haven, een
kleine baai beschut door het voorgelegen eiland P.
Pandjang, met een ingang van -b 150 en eene diepte
van -j- 400 M. Ze is gebouwd tegen een 80 DL hoogen heuvel, op een kalkst een bodem, waarop zich
slechts een dunne humuslaag bevindt, waardoor
het aanloggen van tuinen daar zeer bezwaarlijk is.
Achter Fak Fak verheft zich een uilgcslrekt karstbergland. Door de formatie van den bodem wordt
in den drogen moesson soms gebrek aan zoetwater
ondervonden. De plaats wordt echter als zeer ge
zond genoemd.. Vele Chineesche, Maleiscbe en Ara
bische handelaren hebben er zich gevestigd, zoodat
er een levendig vertier heerscht, dat begunstigd
wordt doordat de paket vaart-boot on geregeld de
. . haven bezoeken.
FAKIH. d. i. Mohamraedaansch wetgeleerde;
vgl. LSLAM II, c.

FAKIR. Zie FAKIR.
FALCK (Mr. ANTON REINHARD). Gcb. te
Utrecht 19 Maart 1777 uit het huwelijk van O. W.
“Falck, van de Kaap de Goede Hoop, sedert 1780 be
windhebber der O. I. Comp., met E. A. Bergh. Na in
1793 aan het Athonaoum te Amsterdam, waar zijne
oudere toen gevestigd waren, als student in do rech
ten te zijn ingeschreven, promoveerde hij to Leiden
26 Juni 1799 en werd bij het Hof van Holland als advokaat beëedigd; in ISO 1 werd hij lid der municipalitcit te Amsterdam en in 1802 secretaris van legatie
aan het Spaansche Hof. In 1800 werd hij aangesteld
tot chef dc division bij het dep. van buitenl. zaken, in
1S0S tot Commissaris voor de koloniën, later tot
Sccretoris-Gcneraal bij het ministerie voor marine en
koloniën. Na de inlijving van het Kon. Holland bij
Frankrijk vestigde Falck zich als advokaat tc Am
sterdam, en nam in 1813 in groote mate deel aan de
gebeurtenissen, die geleid hebben tot het herkrijgen
onzer onafhankelijkheid. Bij liet aanvaarden der
Souvereiniteit door Willem I tot Secretaris van
Staat benoemd, werd Falck den 19dcn Maart 1818
aangcsteld tot Minister voor onderwijs, nationale nij
verheid en de koloniën. Terwijl hij deze functiën
waarnam, vervulde bij in de jaren 1819 on 1820
een buitengewone diplomatieke missie tc Weenen
en werd hij in Oct. 1823 naar Londen afgevaardigd,
om den Ned. gezant aldaar, Baron Fagel, bij te
staan in de onderhandelingen, die geleid hebben tot
het sluiten van het tractaat van 17 Maart 1824.
Daarna werd hij benoemd tot Ambassadeur tc Lon
den; in 1832 keerde hij naar Nederland terug, en
werd in 1839 benoemd tot gezant te Brussel, waar
hij 10 Maart 1843 overleed. Zijne „Brieven” (1795
—1843) zijn in 1857 uitgegeven.
FAM-EILANDEN. Groep van eilandjes ten Zuid
westen van het Papoesche eiland Waigóoe, op vele
kaarten abusievelijk als Tamian-eilanden aangege
ven y'" FANEI. Zie KANGOEROE’S.
FAOE. Zie GEBE.
FASCH (pasah) is in hetMohammedaansche recht
eene ontbinding van het huwelijk, waarbij dit op
grond van een der nader in de wet omschrcvon re
denen wordt nietig verklaard. Onvermogen van den
echtgenoot bijv. kan tot zulk eene nietigverklaring
leiden. Do vrouw heeft dan te bewijzen, dat haar
man niet in staat is, haar het wettelijk verschuldig
de levensonderhoud te verschaffen.
Sommige priesterraden verslaan onder /«.sc/i, (/;«sah) ook de ontbinding van het huwelijk, die het
gevolg is van rapd', d.i. de „aangifte” der vrouw,
dat zij op groijd van voorwaardelijke vcrslooting
haar huwelijk als ontbonden wenscht beschouwd te
zien. Zij heeft dan slechts aan te toonen, dat de
voorwaarde, onder welke de vcrslooting is uitge
sproken, inderdaad vervuld is. In verband hiermede
wordt in sommige streken van Djokjakarta ook de
districtsnangoeloe zelf wel pasah genoemd.
Zie C/f>Snouck Hurgronje, De Atjèhers, 1. 380,
noot 2 (The Aehohncse, I, 353, noot
W.
Juynboll, Handleiding t. d. kennis der Moham m..
wol, ]). 215 v.; vgl. ISLAM III, e.
FASIK. Zie PASËK.
FATIHAH (d. i. „openende”). Naam der eerste
Koran-soerah, uit 7 korte verzen bestaande, niet ten
onrechte liet „Onze Vader” der Mohammedanen
genoemd.
FATOE AROEIN. Landschap in de ondcrafdeoling
Beloe der afdeeling Noord- en Midden Timor, resi
dentie Timor en O.
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FATOE LEO. Landschap in do ondorafd. YVestMidden Timer der afdceling Noord- en Midden Timor, residentie Timor en Ond., saamgovoegd uit de
vroegere landschappen Manoebait, Benoe, Kaoniki,
Tefnai en Takaip. Het ressorteert onder den civiel
gezaghebber der onderafdeeling en maakte eertijds
deel uit van het rijk van Groot Sonnebait. Men
vindt er Savoencesche nederzettingen.
FATWA. Zie MOEFTI.
FAUNA. Oost Ind. Archipel. De fauna van den
Oost Ind. Arch. is zeer rijk en volledig: zij bevat
vertegenwoordigers van alle dierstamraen. klassen
en orden. Zij geeft ook voorbeelden der meeste
soorten van fauna’s: van de dierenwereld van lan
den, zeeën en zoete wateren, aan gezien zij samen
gesteld is uit de bevolking van diepe en ondiepe
zeebekkens, van ïaffen, steile en vlakke kusten,
moerassen, laagvlakten, heuvelrijen, hoogvlakten,
en vulkanische en neptunisebe bergen, tot het met
eeuwige sneeuw bedekte hooggebergte toe. Men
vindt er de dierenwereld der oerbosschen zoowel
als die der akkers en andere kultuurlanden, die
der graslanden en savanna-landschappen, die der
kraters en der grotten Daarentegen ontbreekt do
woestijn fauna, evenals die der landen en zeeën met
arctisch klimaat, die der steppen en der centra van
groote continenten, die der zoutmeren en der conti
nentale rivieren.
Het karakter der fauna wordt in de eerste plaats
beheerscht door het tropische klimaat, dat zoowel
op de mariene als op de terrestrische dierbevolking
zijn stempel drukt. Nergens daalt de temperatuur
van het zeewater aan de oppervlakte beneden 20° C.
Geen koude golfstroomen veroorzaken daar gebieden
van afwijkend faunistisch karakter. In het mecrendeel der landstreken heerscht een vrij gelijkmatige
hitte, gepaard met groot vochtigheidsgehalte, en de
tegenstellingen tusschen droog en vochtig jaargetijde
zijn zelfs in het Oostelijk deel van den Archipel niet
groot genoeg om aan een aanzienlijk aantal dier
soorten het leven onmogelijk te maken. Ofschoon
SaJ. Muller in 1846 de bestaande merkwaardige te
genstelling tusschen de terrestre dierenwereld der
Westelijke en Oostelijke helft van den Archipel aan
de verschillen in grootte, bodemgesteldheid en kli
maat dier helften toeschreef, zal zij toch wel voor
namelijk door andere oorzaken teweeggebracht zijn.
Als zoodanig komen vooral in aanmerking: do
vroegt ijdiger afscheiding der Oostelijkc eilanden van
groote eont mentale land massa’s, waarmede in vorige
geologische tijdperken samenhang kan bestaan heb
ben, grooter verbrokkeling in eilanden van mcorcndecls geringer omvang, sterker vernietigende in
vloed dor vulkanische uitbarstingen, en misschien
vollediger lijdelijke onderdompeling onder zee. Voor
een deel konden dus de diervormen der westelijke
helft de oostelijkc niet bereiken, voor een ander deel
kunnen zij er uitgestorven zijn. Slechts door ontdek
king van fossiele overblijfselen zou bij benadering
gegist kunnen worden, hoe groot de invloed van elk
dezer oorzaken van het bestaande onderscheid ge
weest is.
De bedoelde tegenstelling is zoo groot, dat men
den Archipel faunistisch in een Westelijke en een
Oostelijkc helft verdeeld heeft, waarvan de eorste ge
rekend wordt tot de z.g. Oriëntale (boter Indische)
streek (regio zoölogiea orientalis), de laatste lot de
Australische streek (regio australiana of Notogaea).
De grens tusschen beide is verschillend getrokken:
door Salomon Müller (1846) tusschen Mindanao en
de overige Philippijncn, dan tusschen Borneo en
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Celobes, vervolgens tusschen Soombawa en Flores;
dóór Wallaco (1869) langs de naar hem genoemde lijn
tusschen de Philippijncn en Sangi-Talaud in ’t Noor
den, tusschen Borneo en Celobes in ’t midden, Bali
en Lombok in ’t Zuiden; door Max Weber (1§99)
meer^ Oostelijk tusschen Celebes en Halmaheira,
waarbij echter het gebied der MolukEen én der
Kleine Soenda eilanden als een overgangszone wordt
opgevat; door de heeren Sarasin (1900) tusschen
Philippijncn on Borneo in ’t Westen, Celebes en de
Molukkcn in ’t Oosten, wegens ’t verschil tusschen
Borneo en Celebes, terwijl de Kleine Soendaeilanden
als een natuurlijke voortzetting der Sumatra-Javaboog niet door een grenslijn worden afgescheiden.
Deze verdeeling geldt gelijkelijk voor de meeste
diergroepen, maar niet voor alle.
De westelijke helft wordt gewoonlijk de IndoMaleische genoemd, en vormt één der vijf onderafdeclingen (subregiones) der Indische streek, waarvan
de 4 andere zijn: de Voor-Indische, de Achter-Indi
sche, de Ceyloneesche en de Philippijnsche.
Deze Indomaleische subregioon draagt in plaats
van een insulair een overwegend continentaal karak
ter, en het verschil in fauna tusschen de Groote
Soenda-eilanden onderling is even gering, als hun
overeenkomst met het vasteland van Achter- en
zelfs van Voor-Indië groot is.
Bijzonder duidelijke bewijzen voor de boven uit
gesproken algemeene beweringen levert de Zoogdierfauna. Zoo blijkt de tegenstelling tusschen het IndoMaleische en het Australische deel van den O. I. A.
het best uit de aanwezigheid van vertegenwoordi
gers van alle Zoogdierorden met uitzondering van
die der Buidel- en Vogelbekdieren in ’t eerstgenoem
de, terwijl in laatstgenoemde afdeeling die beide
diergroepen juist do meest karakteristieke vertegen
woordigers der Zoogdieren uitmaken, waarnaast
slechts eenige Knaagdieren en Vleermuizen, maar na
genoeg geene representanten van al de andere orden
worden aangetroffen. Evenzeer laat zich het conti
nentaal karakter der Groote Soenda-eilanden en
hunne overeenkomst zoowel met elkaar als met Malaka en het vasteland van Indië niet beter illustreeren dan door te wijzen op het voorkomen van tal van
groot ore Zoogdieren, die op echte oceanische eilan
den altijd ontbreken, zooals orang-oetan, langarmapen, slankapen, meerkatten, lemurs, koningstij
ger, panter, beer, olifant, varkens, herten, boschgeit,
banteng (wild rund), tapir, rhinocerossen. De mees
te dezer worden zoowel op hot vasteland van Azië
als op de Soenda-eilanden aangetroffen. Slechts en
kele zijn tot een of meer dezer laatsto beperkt. Daar
bij doen zich merkwaardige verschillen voor: het
meest geïsoleerd is do tapir, die weliswaar behalve op
Sumatra en Borneo ook op het schiereiland Malaka
voorkomt, maar overigens op het vasteland der
oude wereld geen enkele verwante bezit, zoodat men
heel tot Zuid-Amorika moet gaan, om een ander lid
van het Tapirgcslacht te vinden. Dergelijke fciton
moeten echter nimmer op zichzelf beoordeeld wor
den, maar altijd in het licht der paleontologische
voorgeschiedenis. Deze leert ons, dat gedurende het
miocene on onderpliocenc tijdperk in Europa tapirs
leefden, en dat zij gedurende ’t pleistocene in China
voorkwamen. Vorder ontdekte Eug. Dubois een ta
pir onder de fossielo fauna van Trinil in Oost Java,
die tot het jong-plioceen of pleistoceen behoort. In
diezelfde fauna vond hij ook overblijfselen van oli
fanten, welko te voren reeds op andere plaatsen van
Java waren aangotroffen, waardoor het zeker is dat
voor betrokkelijk korten tijd op dat eiland oven goed
■:
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als op Sumatra olifanten voorkwamen, zoodat blijkt
hoe het hedendaagsche verschil met dat eiland niet
van fundamenteelen aard is, maar slechts op uitster
ving berust.
Neemt men aldus de fossiele vondsten in aanmer
king, dan vermindert de tegenstelling met de fauna
van andere wereldstreken, bepaaldelijk die van tro
pische landen, en daaronder weer in ’t bijzonder die
van West- en Centraal Afrika, (een subregioon der
Ethiopische regioon), waarmede de Orientaalsche
zoogdierfauna ook thans nog de meeste overeen
komst vertoont. Wat de zoogdieren betreft, is de
Afrikaansche rijker, omdat zij, naast vertegenwoor
digers van de meeste der boven opgesomde geslach
ten, bovendien nog vele vormen bezit,die heden ten
dage in de Orientaalsche streek ontbreken, zooals gi
raffen, nijlpaarden, knobbelzwanen, klipdassen, tallooze antilopen, meerdere halfapen, alle bavianen
op één na, hyaena’s, aardvarkens, springspitsmuizen. Maar Dubois ontdekte in zijn Pithecanthropuslagen de overblijfselen van een nijlpaard en een
hyaena, zoodat het zeker is, dat deze vroeger wel op
Java geleefd hebben. In dit licht beschouwd, mag
men het voorkomen van enkele halfapen (het spookdiertje Tarsins, en de Indische luiaard Nijcticebus),
van een paar antilope-achtige dieren, als de Sumatraansche boschgeit Nemorrhaed'us, van de kantjils
(Tragulus) die met de West-Afrikaansche waterchevrotain (Hyaemosch'us of Dorcatherium) verwant
zijn, van het schubdier (Manis), welks geslachtsgenooten in Afrika worden aan getroffen, als even zoo
vele bewijzen opvatten van een oorspronkelijk veel
grooter overeenkomst tusschen de Ethiopische en de
Orientaalsche zoogdierfauna. Die overeenkomst
vindt buiten kijf haar oorzaak in oorsiironkelijken
samenhang der twee fauna’s, beide zijn overblijfse
len van een veel rijkere, die over ’t gehcele gebied der
Oude Wereld is verspreid geweest. Enkele bewijzen
(die echter zich niet kunnen bepalen tot den O. I. A.,
maar betrekking hebben op de Indische streek in haar
geheel), mogen dit staven. Van menschapen bezit die
streek thans slechts den orang oetan, beperkt tot
Sumatra en Bomeo, Ethiopië daarentegen chimpan
see en gorilla, maar gedurende het Pliocecn leefden
orangs en chimpansees naast elkaar in Bengalen.
Karakteristiek voor Indië zijn hedentendage gib
bons (langarmapen, Hylobaiiden), hunne over
blijfselen zijn in ’t Boven-Pliocecn van Centraal
Europa gevonden. De slankapen (Semnopitheken,
waartoe loet oen g en soerili behooren) thans zoo goed
als beperkt tot Indië, bewoonden in ’t Piioceen
Europa. De tot hen behoorende neusaap van Bornco
heeft zijn merkwaardige physionomie waarschijnlijk
reeds verkregen ten tijde toen, dit eiland nog samen
hing met het vasteland van Azië. Ofschoon Afrika en
Azië tezamen de woonplaats vormen van de apen
der Oude Wereld, zijn toch alle Orientaalsche apen
generiek verschillend van de Ethiopische, wat tot
aanduiding kan strekken van den ouderdom der
scheiding dier beide streken.
Uit de orde der Insectivoren ontbreken de echte
Spitsmuizen van Eurasië in Indië evengoed als in
Ethiopië, daarentegen zijn de Toepai’s of Boomspitsmuizen kenmerkend voorden Orientstreek, en onder
hen is zelfs een bijzondere vorm met eigenaardigen,
slechts aan de zijkanten behaalden staart (Plilocercus lowii) beperkt tot Bomeo en Sumatra. Maar in ’t
Mioceen van Europa vindt men voorouderlijke vor
men van Insecteneters, waarvan blijkbaar zoowel de
Orientaalsche als de Ethiopische de gewijzigde nako
melingen zijn.

In hoeverre het dus waarschijnlijk is, dal vormen
als de Gymnuridac (kaalstaartspitsratten) of de Galeopithecidac (vliegende kat- of maki), die eveneens
nergens anders dan in den 0.1. A. worden gevonden,
ter plaatse zelf ontstaan zijn, kan slechts uitgemaakt
worden, wanneer fossiele voorouders dier gespeciali
seerde vormen worden ontdekt.
Do tijger, een der karakteristiekste Orientaalsche
dieren, komt thans nog niet alleen in een zeer groot
deel van Zuid- en Oost-Azië voor, maar ook zelfs in
Siberië, ontbreekt daarentegen op Bornco en Ceylon,
ofschoon hij Sumatra en Java, ja zelfs Bali bewoont.
Hij mag dus daar wellicht als een betrekkelijk recen
te immigrant uit het Noord-Oosten van ’t Aziatisch
vasteland beschouwd worden. Wel vond Dubois in
’t Pleistoceen van Trinil een groote tijgersoort, maar
deze verschilde specifiek van den koningstijger.
Aan civetkatten is Indië even rijk als Ethiopië,
en bezit zij vele eigen vormen, waarvan de Archipel
den linsang, de loewaks of palmrolmarters (Paradoxurus) en de bintoeroeng (Arctitis) e.a. herbergt, ter
wijl echter omgekeerd de echte Ichneumons ontbre
ken. In ’t Oligoceen van Europa vindt men hunne
overblijfselen.
De Maleische Archipel bezit geen wolven, vossen
of jakhalzen, maar wel een vilden hond (Canis rutilans), die wegens ’t ontbreken van de achterste
onderste kies tot het ondergeslacht Cuon wordt ge
bracht, en in ’t Pleistoceen van Europa is gevonden.
De stinkdas of teledoe (Mydaus meliceps) is be
perkt tot de bergen van Java, Sumat ra en Bornco,
maar andere soorten van dassen leven in Voor-en
Achterindië, Europa en Ethiopië. Wellicht heeft
stijging van temperatuur de Indische dassen uit de
vlakten verjaagd. De beteekenis van zulk een kli
maatsverandering kan natuurlijk niet tot de Dassen
beperkt zijn: alle dieren en planten moeten meer of
minderden invloed ondervonden hebben van hot in
treden en weder afnemen van den Ijstijd. Hoe groot
deze invloed geweest is, en welke verschijnselen in
het bijzonder aan die koude periode toe te schrijven
zijn, is twijfelachtig. In „Island life” (2de ed. 1892)
tracht A. R. Wallaee het door hem in bijzonderhe
den toegelichte onderscheid in fauna tusschen Java
en de overige groote Soenda-eilanden en de daarte
genover door hem opgemerkte overeenkomst van
eerstgenoemd eiland met Indo-China, door den in
vloed van den ijstijd te verklaren.
Dit verschil tusschen Java eenerzijds, SumatraBorneo-Malaka aan de andere, vormt dus binnen
de perken der westelijke helft een diergelijk vraag
stuk, als de tegenstelling tusschen Celobes en Nieuw
Guinca binnen die der ooslelijke, of het verschil tus
schen West- en Oosthelft voor den geheelen 0. I. A.
Maar de oorzaken, waarom op Java zoogdieren als
de orang-oetan, de siamang, de civetkat, de otter, de
Maleische beer, de tapir en de olifant ontbreken, zijn
aan invloeden van veel jongeren datum toe te schrij
ven, dan die welke de twee laatstgenoemde verschil
len hebben teweeg gebracht.
Geheel anders doet zich liet beeld der zoogdierfauna van ’t Oostelijk deel van den O. I. A. voor.
De overgang is zoo groot, dat men zich voor do
zoogdieren nog altijd tot zekere hoogte gerechtigd
zou kunnen achten dc lijn van Wallaee door de
Makasser- en Lombok-slraten als grens tusschen
Westelijke en Ooslelijke helft te handhaven. Maai
bovendien vormt Celebes, bepaaldelijk wat zijn
zoogdierfauna aangaat, een tegenstelling zoowel
met de drie groote Soendaeilanden als met de Molukkcn en de Papoe. Het bezit n.1. naast Buidel-
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dicien (kceskces), die Let met de laatstgenoemde
streken gemeen heeft, (maar dio door twee eigen
soorten worden gekenmerkt) drie groote zoogdieren,
de kuifbaviaan (Cynopithecus nigrescens), het hortzwijn of de babirocssa (Babirussa alfurus) on do
anoa of dwergbuffel (Anoa dcpressicornis). Geen
dezer drie komt op andere eilanden voor, met
uitzondering van Boeroe en Soeloe voor den babiroessa en Bat jan voóTTlen kuifbaviaan. Zij vortoonen een zékere niftte van verwantschap met Afrikaansehe vormen (baviaan, knobbelzwanen, antilo
pen). Wellicht zijn zij overblijfselen (relikten) uit een
tijdperk, toen de fauna’s zoowel van de Orientaal»che als van de Ethiopische streek nog sterk ver
schilden van de hedendaagschc, maar toch reeds
evenals thans onderling vele punten van overeen
komst vertoonden, (zie A. Wallace, Gcographieal
Distribution of Animals, en Island Life). Hiervoor
pleit ook dat een fossiele anoa in de Siwalikhcuvels
van Voor-Indiëis gevonden, en evenzeer doorDubois
in de Trinilfauna van Java is aangetroffen. Of de
tamarao der Philippijnen een eigen soort van anoa
is, dan wel een kruising van de Celebaansche anoa
met den. buffel, is niet uitgemaakt. Verder verschilt
Celebes van de westelijke groote eilanden door be
trekkelijke armoede aan zoogdieren, al is ook in de
laatste dertig jaren gebleken, dat er vrij wat meer
soorten voorkomen dan de zestien, waarvan Wallace
kennis droeg. Deze somt op: vijf eigen soorten van
eekhoorns, die do oostelijkste vertegenwoordigers
dezer knaagdieren vorm uitmaken, een eigen soort
varken, een hert dat zeer na verwant is met Cervus
hippelaphus, de gewone Indische civetkat (Viverra
tangalungan), het spookdierlje (Tarsius spectrum),
en verder twee boschratten van Australisch type.
Daarbij komen dan enkele vleermuizen. Reeds in
1888 kon Dr. Jentink 45 land zoogdieren van Colebes
vermelden, waaronder 19 vleermuizen en 9 ratten,
alle eigen soorten. Zeer merkwaardig is verder een
slechts op Celebes voorkomende palmrolmarter (Paradoxurus musschenbroecki). Prof. Max Weber
toonde aan dat ook het Celebaansche spookdierlje
een eigen soort is (Tarsius fuscomanus), die verder
ook op Saleyer en Soembawa voorkomt, en dat in ’t
Zuidelijk deel van ’t eiland een meerkatachtige aap,
Cercopitlieeus of Macacus maurus, wordt gevonden,
die door zijn zwarte kleur, de kortheid van zijn
stuurt en de roodaehtigc kleur van zijn stuit, bij op
pervlakkige; beschouwing sterk op den kuifbaviaan
lijkt, maar daarvan in werkelijkheid zeer veel versehilt. In 'l Noorden zou deze aap ontbreken, terwijl
daarentegen de kuifbaviaan niet in l Zuiden zou
voorkomen. De Sarasin’s schatten het aantal zoogdiersoorton op ongeveer 80, maar daaronder bestaat
de helft uit vleermuizen.
Terwijl dus de armoede aan zoogdieren door Wallaee overdreven is voorgesteld, schijnt de eigenaar
digheid der Celebes-fauua door iedere nieuwe ont
dekking sterker uitgesproken te worden. Het feit
biijft bestaan,dat op Celebes de orden der Inscctoneters en Tandeloozen (Manidac) in 't geheel niet ver
tegenwoordigd zijn, terwijl de andere slechts enkele
representanten tellen, die dan nog meestal eigenaar
dig zijn en nergens anders, of slechts vlak in de
buurt voorkomen. Al gaat hel dus niet meer aan, om
gelijk Wallace deed, al de Celebaansche zoogdioren,
met uitzondering van kuifbaviaan, babirocssa en
anoa, voor recente immigranten door toedoen van
tien mensch of van drijfhout te verklaren, toch is het
zeker dat de zoogdierfauna van Celebes moet bestaan
uit twee groepen, de eene zeer oud en van onbekende
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herkomst, de andere betrekkelijk jong en langs ver
schillende wegen van de omliggendo eilanden er heen
gekomen. Voor het hert nemen ook de H.H. Sarasin
de invoering door den mensch aan, en vermelden als
bewijsgrond, dat onder de zoogdieroverblijfsclcn in
de asehlaag der Tjakondo-grot bij Lamontjong in
hot land der Toala’s, die van het hert ontbreken.
Naast hare eigenaardigheid vertoont de fauna van
Celebes in ’t algemeen meer overeenkomst met het
Aziatisch dan met het Australisch deel van den
0. I. A., zooals voor een aantal afzonderlijke diergroepen werd aangetoond, b.v. Mollusken, (Sara
sin’s), Amphibiën (van Kampen), Vogels (Meyer
and Wiglesworth).
Om het karakter dor fauna van Celebes te ver
klaren, hebben de H.H. Sarasin de hypothese opge
steld, dat dit eiland, nadat het in ’t Miocene tijdperk
uit de wateren was verrezen, achtereenvolgens of ge
lijktijdig door landbruggen is vercenigd geweest met
de Philippijnen, de Molukkcn, Flores en Java, maar
nimmer rechtstreeks met Bornco. Zij meenen dit te
mogen afleiden uit het resultaat hunner onderzoe
kingen over de verspreiding van verschillende groe
pen van landdieren, in de eerste plaats van de land
en zoetwaterslakken, welk resultaat in hoofdzaak
luidt, dat Borneo en Celebes geen diervormen ge
meen hebben, die niet ook op een of meer der andere
eilanden van den O. I. A. of de Philippijnen worden
aangetroffen. Hun onderzoek is in de eerste plaats
van statistischen aard, en in tegenstelling met oude
re onderzoekers, zooals Wallace, hebben zij hun aan
dacht in ’t bijzonder op de verspreiding der soorten
gericht, en meer gelet op degene die wel voorkomen
dan op de ontbrekende. Volgens diezelfde methode
zijn zij tot het besluit gekomen, dat Java en Bornco
veel vroeger door de Java-zee van elkaar gescheiden
zijn geraakt, dan elk hunner van Sumatra.
Hoe verder oostelijk men komt, hoe armer de
eilanden worden aan Indo-Maleischezoogdier-typen,
en hoe duidelijker hun fauna een Australisch type
gaat dragen. Daarbij bereiken verschillende zoogdiersoorten een meer oostelijk gelegen eindpunt dan
andere. Op het eiland Ti mor b.v. wordt naast een
enkelen vertegenwoordiger der Buideldieren, die
hier hun beginpunt in den zuidelijken cilandboog
hebben, ook een stekelvarken aangetroffen, dat tot
de karakteristieke vormen der Westelijke Indo-Maleische helft behoort, benevens de Javaan-aap (CercopithccusCynomolgus)on een kat(Felis megalotus).
Zulke feiten wijzen er op, dat do oude opvatting
der school van Wallace: — scherpe en groote tegen
stelling tusschen Oost- en Wcsthelft — niet meer
in haar oorspronkelijke betcekenis kan gehandhaafd
worden.
Nieuw Guinea met de omliggende eilanden (Waigeoc, Misocl, Aroe, Jobi, tezamen „de Papoe”) ver
toont in zijn fauna, bepaaldelijk die dor zoogdieren,
zulk een overeenkomst met Australië (vooral met
Queensland,) dat het daarmede in ééno regioon (de
Australische of Notogaea) wordt gerangschikt. Die
zoogdierfauna is gekarakteriseerd door Buideldieren
en Vogelbekdieren. Van de eerste bezit N. Guinea
weliswaar minder families en geslachten dan Austra
lië, in ’t bijzonder zijn do springende vormen min
der, de op hoornen levendo daarentegen beter ver
tegenwoordigd, maar op zichzelf is het bezit van
kangocroe’s voor een land als Nicuw-Guinea, dat zoo
overwegend een woud-gebied is, reeds in hooge
mate merkwaardig.
De Fauna van N. Guinea >s in de laatste 25 jaar
veel boter bekend go word en. Wallace somdo van
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blijven toch zijn Maleisch woordenboek en Malei*
scho spraakkunst twee voor studenten en taalkun
digen zeer nuttige werken. Op het gebied van hot
Javaansch was de praestatie van Abt lavre minder
belangi’ijk. Zijn voornaamste geschriften zijn: An
account of the wild tribes inhabitmg the Malayan
Peninsula, Sumatra, etc. with a joumey in Joliore
and a journey in the Menangkabaw States of the
Malayan peninsula, Paris 1S65; Grammaire javanaise Paris 1SG5; Dictionnaire javanais-frai^ais
Paris JS70; Dictionnairemalais-frangai.s. Paris 1875;
Grammaire de la langue malaise. Paris 1S7<>; Diclionnaire frai^ais-malais. Paris 18S0; L’incendie de
Singapour en 1828, poème malais Paris 1883;
Pengajaran Meschi (catechisme) Paris 1881; Entretien de Moïse avec Dien sur le mont Sinaï (texte
malais et trad. fran£.). Paris 1886.
FAZANTHOENDERS. Eigenlijke fazanten zijn
niet vertegenwoordigd in den Indischen archipel;
deze leven op het vasteland van Indië, in China en
Japan; in onze koloniën komen de zoogenaamde Fazanthoenders voor, welke alleen waargenomen zijn
op Sumatra en Borneo; zij komen in-vorm overeen
met de hoenders, doch missen de vleezige aanhang
sels aan den kop en de keel, daarentegen is de huid
aan de zijden van den kop geheel naakt. Op Sumat ra
en Borneo leven de vuurrug-fazanthoenders; de
voorwerpen van Sumatra, beschreven onder de
namen van Lophura ignila, vicilloti en surnalrana,
zijn purperblauw, het middengedeelte van den rug
is glanzig vuurrood, de borst bruinrood, de twee
middelste staartpennen zijn xosachtig; de zijden van
het lichaam licht kastanjebruin geschakeerd met
purperzwart; bij de voorwerpen van Borneo (Lo
De verspreiding der overige diergroepen over den
phura nobilts) is de onderzijde van het lichaam
Indischen Archipel levert in sommige gevallen over
kastanjebruin en zijn de twee middelste staart peneenkomstige eindbesluiten op als die der Zoogdieren.
nen reekleurig. De mannetjes hebben een hooge
Bijzonder belangrijk zijn uit een zoögeographisch
kuif op den kop; bij de wijfjes ontbreekt deze ge
oogpunt de landslakken en de zoetwatervisschen,
heel en haar lichaam is van boven bruin, van onde
die daarom in afzonderlijke artikelen besproken
ren wit met bruine vlekken. In Sera wak wordt
worden. Zie verder voor de Avifauna de artikelen
Lophura nobilis door de inboorlingen genoemd
over vogels, voor de Herpetofauna: die over KRUI
Sempidan. Op Sumatra en Borneo leven ook de
PENDE DIEREN en AMPHIBIËN; voor de Ichrosstaarl-fazanthoenders; de voorwerpen van Suthyofauna: die over VISSCHEN; voor de Entomomatra (Acomus erythrophthaIrnvji) zijn zwartblauw,
fauna: die over insecten en ar.dere arlhropoden,
voorrug en vleugels zwart met witte dwarslijnen,
voor de Fauna der kusten: KORAALRIFFEN;
de achterrug bruinrood, de staart ros; bij de voor
voor die der Oppervlakte van de zee: PLANKTON:
werpen van Borneo {Acomus pyronotvs) is de onder
voor de Abyssofauna: DIEPZEEFAUNA.
zijde van liet lichaam met witte pijlvormige strepen
FAVRE (PIERRE ETIENNE LAZARE). Fransch
voorzien, door de inboorlingen van Sera wak ge
abt en beoefenaar van het Maleisch. Geb. 12 Febr.
noemd Singgier. Zoowel (Je vuurrug- als de rosstaart
1812 te Janville (Eure & Loir). Tof priester gewijd
fazanthoenders bewonen de hooge bergen. Op
22 Dec. 1838. In 1845 als missionaris vertrokken
Borneo leeft een fraaie soort, Lobiophasis bulwcri;
naar het Schiereiland Malaka, waar hij 13 jaar ver deze i.s zwart met bruinen kop en zuiver witten
bleef, behoudens reizen o.a. in 1850 naar Brazilië staart; het wijfje is roodbruin en '/wart gekleurd
en Peru. Richtte op het Malakasche Schiereiland
met een bruinen staart.
onderscheidene kerkgebouwen op. Li 1858 dwong
FENDALL (JOHN). Geb. te Londen 9 Oct. I7G2
zijn verzwakte gezondheid hem de Maleische landen
trad hij in 1779 in dienst der Britscho Oost-Indische
en het zendingswerk vaarwel te zeggen. — In 1860
Compagnie, vervulde verschillende betrekkingen in
kreeg hij verlof een vrijen leergang in de Maleische
haren dienst in Indië en werd, na van een verlof uit
taal te openen aan de „Ëcole des langues orientales
Europa teruggekeerd te zijn, in 1810 als opvolger
vivantes” te Parijs. In 1862 benoemd tot Chargé de
van Raffles tot Luit.-Gouv.-Gen. van Java en Ond.
cours en in 1864 tot professor titulair, wijdt hij zich
benoemd. Deze betrekking werd slechts korten tijd,
verder aan de studie en het onderwijs van het Mavan 11 Maart tot 19 Aug. 18J0, door hem waargeno
leiseh en Javaansch. Gest. te Parijs 17 Maart 1887.
men; zijne voornaamste werkzaamheid bepaalde
Was de eerste, die in Frankrijk praktisch de studie
zich dan ook tot het regelen van de overneming van
der Maleisch Polynesische talen in voerde. Hoezeer
het bestuur door de Nederl. Commissarissen-Geeen wetenschappelijke propaedeusis den AbtFavre
neraal. Naar Britsch-Indië teruggekeerd werd hij
in zijne lexicologische werken dikw'ijls een meer daar nog tot verschillende hooge betrekkingen be
nauwkeurige en technische kennis van den zin dor
noemd o. a. tot lid in den Raad van Indië (1820)
w'oorden zou hebben verzekerd en hem behoed voor
on president van den Board of tradc (1824). Hij
vaak verw'arde en onduidelijke omschrijvingen, zoo
overleed 10 Nov. 1825 te Calcutta.
buideldieren op: één kangoeroe, een boomkan goeroe,
een koeskoes, een gestreepte plialanger, een vliegen
de plialanger, een buidelspitsmuis, één Antecliinus,
één Myoictis (van Aroe) en écn bandikoct.
Ofschoon sedert Wallace’s publicaties het aantal
van N. Guinea bekend geworden zoogdieren zooda
nig is gestegen, dat Jentink in 190S 139 soorten kon
opgeven, zijn daardoor geen nieuwe orden toege
voegd aan de reeds bekende der vleermuizen (39
soorten), knaagdieren (42 soorten), gepaard hoevigen
(2 soorten), buideldieren (50 soorten) en vogelbek
dieren (4 soorten), en zijn do knaagdieren nog altijd
beperkt gebleven tot de muisachtigcn, de hoefdieren
tot het varken, de vogelbekdieren tot de mieren
egels, en de buideldieren tot de bovengenoemde fa
milies.
De muizen van N. Guinea zijn echter zeer merk
waardig, daar zij meercndeels tot geslachten belmo
ren, die nergens anders dan in de Notogaea voorko
men, of wel behalve in die streek ook op de Philippijnen. Onder de laatste is de Australische waterrat
(Hydromys) wel de merkwaardigste, daar zij van
alle andere muisachtigcn verschilt door de reductie
harer maaltanden tot 2 paar, en haar eenige verwan
te op de bergen van Luzon wordt gevonden. Wel
licht wijst dit laatste feit er op, dat de Australische
fauna afkomstig is uit Z.O. Azië.-Tot N. Guinea be
perkt is de grijpstaartrat (Chiruromys),dic uitslui
tend in de bergen van het Z.O. wordt aangetroffen,
en een der zeer weinige placentale zoogdieren van
het O. Halfrond is, welke een rolstaart bezit.
Van de vleermuizen zijn de kokerneus-kalongs
(üronycteris) eigen aan Notogaea en Z.-Amerika.
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FENKEL. Zie ADAS.
FENNEMA (REINDER). Geboren to Sn eek den
21 October 1849; in 1874 ingenieur 3e klasse der
mijnen, 1877 tot ingenieur der 2e kl., 1885 tot id. der
le kl., 1893 tot hoofdingenieur bevorderd. Verdronk
27 November 1897 in het Poso-mccr (Cclebcs).
Fennema Ls voornamelijk bekend geworden als de
veeljarige medewerker van Dr. R. D. M. Verbeek,
zoowel op Sumatra als op Java bij de grologische op
neming aldaar en als de man, die voor den toenmaligen concessionaris A. J. Zij lker de ontgin baarheid van
het petroleumterrein Telaga Said (Langkat, Oostk.
v. Sumatra) aan het licht bracht en aldus de aanlei
ding werd tot het ontstaan der Koninklijke Maat
schappij tot het opsporen van petroleumbronnen iD
Ned.-Indië. — Necrologie door Dr. R. D. M. Verbeek
in Jaarboek Mijnwezen. 1903. 123.
FENOE. Inl. naam op Ceram en in het distrikt
Woni ter Westkust van N. Guinea, aan do echte
Carelschildpad (Ghelonia imbricata L.) gegeven, (zie
onder PENJOE en onder SCHILDPADDEN fam.
Cheloniidae II, B, 3).
FERONIA ELEPHANTUM Corr., fam. Rutaceae.
Kawis (jav.), Kawista (jav., soend.). Lage boom uit
Voor-Indië, op Java alleen gekweekt met sterk ge
doomde takken en naar anijs riekende bladeren, in
sommige tijden van het jaar geheel kaal staande. Het
geelachtige hout wordt op Java weinig gebruikt. De
vruchten, die veel op die van Aegle Marmelos ge
lijken, worden op Java rauw door do inlanders ge
goten. Uit de schors vloeit con soort van gom.
FERULA. Zie INGGOE.
FETISISME. De Indonesiër kent tal van voorwer
pen, waarvan hij onderstelt, dat de ziel of de zielestof, die zij bevatten, zeer krachtig is, zoodat die
voorwerpen den mensch kunnen dienen, zoowel als
gelukaanbrengendo voorwerpen, als om zijn eigen
levenskracht te vermeerderen. Zulke voorwerpen
dragen den naam van fetis; het gobruiken en verecren van deze voorwerpen noemt men „fetisisme”.
Een echte fetis wordt meer „gevoed” om te zorgen
dat de daarin huizende kracht niet vermindert, dan
„aangebeden”. Alle voorwerpen kunnentot fetisworden gemaakt. Dit hangt soms af van de bijzondere
omstandigheden, waaronder men zulk een voor
werp vindt; vaak ook maakt de bijzondere vorm
van een boomwortel of steen deze tot fetisen.
Bezoarsteenen, die nu en dan in het lichaam van
dieren en planten worden gevonden, gelden voor
zeer krachtige fetisen, die de levenskracht van hem,
die ze bij zich draagt, aanmerkelijk versterken. Ge
woonlijk wordt water, waarin een bezoarstcen is ge
legd, als medicijn gebruikt. Naast deze steonen vindt
men de zoogenaamde dondorkeilen, gewoonlijk bij
len afkomstig uit de steonperiode, als fetis aange
wend. Ook gewone steonen kunnen fetisen worden.
Zulk een steen wordt den mensch nu eens in den
droom aangewezen, dan weer is het een steen, die
toevalligerwijze gevonden wordt op de plek, waar
den mensch een groot geluk overkomt. Ook worden
steonen opgericht bij dorpen als vertegenwoordigers
van de beschermgeesten van het dorp. Deze gewoon
te vindt men o. m. op Timor, in do Minahasa, op
Nius, onder de Dajaks; het duurt dan niet lang of
deze steenen zelve worden als fetis beschouwd en
vereerd.
Een geheelc reeks van fetisen wordt gebruikt als
amuletten. Overal in den Archipel dragen de menschen zulke amuletten bij zich, als collier om den
hals, of als gordel om den buik, of wel ovor de borst,
over één schouder. Dikwijls ook dragen zij zo bij
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zich in don betclzak. Onderzoekt men deze amuletten, dan ziet men, dat zo doorgaans bestaan
uit steentjes, eigenaardig gegroeide takjes en worteltjes, tanden van dieren en menschen, alle zooda
nige voorwerpen, welke door hun hardheid of eigen
aardigheid in verband met bijzondere omstandighe
den het vermoeden wettigen, dat daarin bijzondere
kracht schuilt. Vooral amuletten om in den oorlog
sterk en onkwetsbaar te zijn, spelen een groote rol in
het leven van deze menschen.
Een andere groep van amuletten zijn die, welKe in
vruchtboomen worden gehangen om deze te bevei
ligen tegen diefstal. De opgehangen middelen zullen
overeenkomstig hun aard, den dief schade berokke
nen; brandnetels en jeukverwekkende dingen zullen
den dief dienovereenkomstig jeukende wonden be
zorgen. Wat deze middelen tot fetis stempelt is, dat
ze als personen handelen, den dief benadeelen, maar
den eigenaar der aldus beschermde vruchtboomen
geen leed berokkenen. In het Oosten van den Archi
pel zijn deze middelen bekend onder den naam van
matakaoe, dat „rood oog” beteekent, en in zin ge
heel overeenkomt met ons „’t booze oog”. Meerma
len zijn deze fetisen dierenfiguren. Bij het gemis aan
politietoezicht onder natuurvolken is de matakaoe
een middel, dat doorgaans dat politietoezicht zeer
bevredigend vervangt.
Fetisen worden ook gemaakt. De meest bekende
van dit soort zijn de tooverstaven en de pangoeloebalang der Bataks. Deze laatste zijn beelden; om ze
te bezielen heeft men noodig een brei, die gemaakt
wordt van enkele lichaamsdeelen van een mensch,
die een gewelddadigen dood is gestorven, of van
zeer jong gestorven kinderen. Zulk een pangoeloebalang waarschuwde de dorpelingen bij oorlogsge
vaar. Soms brengt men ook wel offers aan deze feti
sen, wanneer bijv. do te veld staande oogst veel van
de muizen te lijden heeft, of de kokosnoten door ke
vers worden opgegeten. — De tooverstaven zijn met
beeldwerk voorziene stokken; zij worden op dezelfde
wijze bezield als de pangocloebalang; zij worden bij
allerlei godsdienstige plechtigheden gebruikt, doch
vooral bij het uitbannen en verdrijven van nijdige
geesten.
Ook erfstukken worden meermalen fetisen. Zij
ontlecnen hun kracht aan de omstandigheid, dat zij
door de voorouders zijn gebruikt, wier zielckracht
met die voorwerpen verbonden is gebleven. Onder
deze erfstukken of poesaka zijn vooral de belanga’s
(djawet, tempajan) der Dajaks bekend geworden.
Dit zijn aarden potten van vreemden oorsprong,
die door het tegenwoordige geslacht van de voor
ouders zijn overgeërfd. Men betaalt voor deze pot
ten tot ƒ 4000 en hooger. Zulk een pot verzekert
zijnen bezitter welslagen in den handel, een rijken
oogst, voorspoed op de jacht en de vischvangst,
wendt ziekten on rampen van hem af, en verdrijft
alle booze geesten uit zijne nabijheid. Om de pot
ten hun wonderbare kracht te doen behouden,
worden zij jaarlijks met varkens- en hoenderblocd
ingesmeerd.
Zijn particuliere erfstukken voor de enkele familie
reeds van zulk groot belang om haar heil te bevor
deren, hooveel te meer dan de erfstukken, welke aan
het gcheele kindschap bohooren. Deze fetisen staan
bekend onder den naam van rijksomamenten of
rijkssierader. izie aldaar). Gewoonlijk zijn dit wape
nen door vroegere beroemde vorsten gebruikt, en
kostbare geschenken van andere landen ontvangen.
Het hoofd van hot landschap is de bowaarder van
dezo heiligo voorwerpen. Van do aanwezigheid dezer

i:

i

7(4

FETISISME—FICUS LE UCANTAMOMA.

de boomachtigo vormen zijn er, die een gewonen
fetisen hangt hot wel en wee van het land af.
stam hebben en zich in niets van andere boomen
Ook personen kunnen nog gedurende hun leven
fetisen worden; dit wil zeggen, dat aan bepaalde
onderscheiden. (F. Benjamina). Andere vormen een
groote massa dunne luchtwortels uit stam en tak
personen bovennatuurlijke macht wordt tocgcschrcken, die don stam geheel omhullen (F. Kurzii).
ven. waardoor hun persoon een voorwerp van vcreering wordt. Hiervan vinden wij tal van voorbeel
Weer andere (F. retusa) zenden uit stam on hoofdtakken luchtwortols naar boneden, die zich gaan
den bij de inlandsche vorsten, die meestal door hun
verdikken zoodra ze den grond bereiken en den in
ne onderdanen met bijgcloovigen eerbied worden
druk van stammen maken, zoodat tenslotte de
beschouwd, en aan wie men een o hoogcre afkomst
hoofdstam niet meer van de luchtwortels te onder
toeschrijft. Het meest bekende voorbeeld van deze
scheiden is on do kroon een steeds grooterc uitge
mensch-fetisen is de Bataksche priester-koning
breidheid kan krijgen•
Singa Mangaradja (zie BATAKS). Een enkel woord
Onder de soorten met een enkelen stam zijn er,
van hem kon een mensch verderven en eenc land
waarvan liet zaad op de takken van een anderen
streek verwoesten. Door de groote vrees, die alle
boomsoort ontkiemt, nadat het er door een vogel
Bataks voor dezen geheimzinnigen vorst hadden,
gebracht is. De kiemplant maakt op een bepaalde
heeft het aan het gouvernement groote moeite gekost
leeftijd luchtwortels, die den stam van den steunhem in handen te krijgen, bij welke pogingen de
Singa -Mangaradja gevallen is.
boom geheel of gedeeltelijk insluiten en eindelijk
Van de dieren, die als fetis worden beschouwd,
den grond bereikcn.-Do steunboom wordt tenslotte
geheel doodgedrukt en is in vele gevallen niet meer
worde hier alleen de perkoetoet (Turtur Malaccenterug te vinden. Dergelijke Ficussoorten noemt men
sis) genoemd. Deze tortelduif, grijs, met witten buik
boomwurgers. Ook echte epiphyttn komen onder
en hals, wordt door de Javanen in groote eer gehou
het geslacht Ficus voor. Dc z.g. vruchten van Ficus
den. Een goede perkoetoet brengt zijn bezitter aller
lei zegen aan. Men gelooft zelfs, dat wanneer hij een
(eigenlijk de mot vruchtjes gevulde receptakels)
zijn bij de meeste soorten zeer talrijk. Vele ervan
maal den ouderdom van honderd jaar bereiken
mocht, hij dagelijks een gouden ei zou leggen. Deze
zijn een geliefkoosd voedsel van vogels en kalongs,
tortelduiven zouden ook de huizen, waarbij zij bedie tevens voor de verspreiding van de zaden zorg
liooren, voor brandgevaar behoeden. — Op dezelfde
dragen.
FICUS AMPELAS Burm., Rcmpelas, Pelas (jav.),
wijze vereeren de Maleiers van de Padangsche
bovenlanden de wilde tortelduif, katitiran (Gcopelia
Hampelas (soend.). Kleine boom, waarvan hot zaad
meestal op andere boomen ontkiemt, kenbaar aan de
slriata)./
'Yooc'de literatuur over dit onderwerp zie men de
zeer ruwe bladeren die overal als schuurpapier
werken bij „Heidendom” opgenoemd. Verder: J.
dienst doen. De soort is op Java zeer verspreid maar
Koebel. Amulettes Javanaises. Tijd. Bat. Gen. dl.
komt ook op andere eilanden van den Archipel voor.
'4Q)f-— C. M. Pleyte TTzri.' .Singa mangaradja,'"de'heiFICUS BENGALENSIS Linn. Groote wijdvertakte
ifge kohing der Bataks. Bijdragen 7. I, 1903^— Br.
boom, vooral in Voor-Indië veel voorkomend en
J. G. F. Riedel. De watu rerumeran neEmpung of
daar Bamjan-tree genoemd, op Java hier en daar ge
de steenen zetel der Empungs in de Minahassa. Tijd.
kweekt. Het is de heilige boom van de Hindoes, om
„Bat. Gen. dl. 40, 1S9S.
A. C. K.
dat volgens de overlevering Boeddha in een Banyan
FIALARANG (Filarang). Landschapop het eiland
veranderd is. Daarom is het den Hindoes verboden
Timor, behoorende tot de onderafdeeling Béloe der
een Banyanboom om te hakken.
afdeeling Noord - en Midden-Timor van de residentie
FICUS BENJAMINA
Linn. Kiara tjeringin
Timor en 0. gelegen aan de zoogenaamde groote
(soend.), Tjcringin (soend.), Waringin (jav., mal.),
grens (met Portugal). Er zou kopererts gevonden
Bringin (mal.), Waringin daoen ketjil (.mal.). Groote,
worden. Te Lahocroes is een zendingspost der R. K.
zeer karakteristieke, sierlijke boom, op het vaste
missie.
land van Azië en in den geheelen Archipel voorko
FICUS.Fam. Moraceae. Ara (mal.), Ki ara (soend.),
mend, zoowel in het wild als gekweekt. De stam
Kajoe ara (mal.). Namen voor een plantengeslacht,
heeft geen luchtwortels, evenmin als de takken; de
dat door een zeer groot aantal soorten in den Malei
kleine glimmende bladeren worden op Java veel ge
seken Archipel vertegenwoordigd is. Voor Java alleen
bruikt om zalen groen te maken. De boom is vooral
noemt Valeton in Bijdrage n° XI in n°2derMedcbekend, omdat hij op pleinen in de dorpen en plaat
deelingen v/h Dep1 v. Landbouw (1900) 83 soorten
sen in groepen aangeplant is wegens het geloof aan
} • op. Het zijn planten met afwisselende bladeren,
de heiligheid van deze soort. In Midden- en Ooslin het bezit van melksap, dat bij verwonding vaak in
Java vindt men vaak inplaats van deze soort dc ver
groote hoeveelheden uit stam en takken loopt. De
wante Ficus Kurzii King onder denzelfden naam en
bloemen, die zeer eenvoudig van bouw zijn, bckleemet hetzelfde doel aangeplant. Deze laatste is echter
den den binnenwand van een bol- of peervormig
van F. Benjamina direct te onderscheiden door de
lichaam, waarvan de inwendige holte (receptakel)
groote hoeveelheid dunne slap neerhangende luehtalleen aan den top door een kleine opening met den
wortels, die den stam als het ware omhullen en die
buitenwereld in verbinding staat. Er zijn mannelijke
ook uit de takken ontspringen.
bloemen, vrouwelijke bloemen en galbloemen te
FICUS ELASTICA Roxb. Karet (jav., soend.).
onderscheiden. De laatste zijn eigenlijk vr. bloe
Zeer groote boom, over het vaste land van Azië en
men, maar ze leveren geen rijp zaad, maar bevatten
den Archipel verspreid, vooral op Java aangeplant
den pop van een galwesp (Blaslopluiga). De drie
om het melksap, dat bij verwonding uit den stam
soorten van bloemen zijn bij de verschillende soorten
vloeit en waaruit men rubber bereidt.
op verschillende wijze over de receplakels verdeeld.
FICUS LEUCANTATOMA Poir. Awar awar(jav.).
Dit staat in verband met de overbrenging van het
Ki tjiat (soend.), Tjitjiap (soend.). Lage boom of
stuifmeel, wat in bepaalde gevallen door bemidde
booraheester, zeer algemeen voorkomend. Op somling van de galwesp geschiedt. De soorten van
mige plaatsen van Java worden de bladeren van deze
Ficus zijn boom en, heesters, klimplanten die met de
plant met den opium gerookt. In het Oosten van den
wortels klimmen, of boomwurgende lianen. Onder ' Archipel gelden de wortels als een heilzaam middel
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tegen de wonden door vergiftige visschcn veroorzaakt.
FICUS RELIGIOSA Linn. Een groote, onbehaarde,
meestal opiphytisch op andere hoornen levende
plant, overal in Voor-Indië voorkomend, ook op
Java op enkele plaatsen gevonden. Het is een van do
heilige hoornen van de Hindoes, de Peepvl-iree, en
wordt gehouden voor het vrouwelijko van don
Banyan. Het melksap levert een minderwaardig
soort rubber, dat wel als vogellijm gebruikt wordt.
FICUS RETUSA Linr. Geen vaste inlandsche na
men bekend. Groote boom die vooral op het vaste
land van Indië veel voorkomt, en ook in den Archi
pel hier en daar gevonden is. Opvallend wegens de
sterke vertakking on de uitgebreidheid van den
kroon door het groote aantal luchtworteLs, terwijl de
oorspronkelijke hoofdstam afsterft en spoedig niet
meer te vinden is, soms Waringin geheelen en ver
ward met de veel meer voorkomende Fictts Benjamina (zie aldaar). De bekende Waringinlaan, die van
den Grootcn Weg te Buitenzorg naar het Paleis
loopt, bestaat uit Ficus retusa.
FICUS RIBES Reinw. Walen (sound.). Kleine
boom, verspreid over een zeer groot deel van tropisch
Azië, gemakkelijk te herkennen aan de bladerlooze,
vruchtdragende takken, die als touwen uit den naak
ten stam te voorschijn komen en slap neerhangen of
over den grond kruipen. De schors geniet een groote
reputatie als middel tegen malaria en wordt op som
mige plaatsen in het groot verzameld en als Gambir
oetan in den handel gebracht. Scheikundig onder
zoek heeft echter geen ander werkzaam bestanddeel ,
kunnen aantoonen dan looistoffen.;/~ f ■'
FICUS TOXICARIA Linn. Hamerang (soend.), y!
Kebeg(JAV.). Lage boom van Sumatra en Java. Dcr
schors is taai en dient voor het samenbinden van
de rijst te velde. De inlanders maken van liet melk
sap een boom was, die voor het batikken van sarongs
dient. Ook zijn de bladeren op sommige plaatsen
een veevoeder.
FICUS VARIEGATA BI. Gondang, Kondang(j.\v\,
Sound., mat..). Zeer groote boom, in tropisch Azië
zeer verspreid, op Java bijna overal beneden 1500 M.
voorkomend. Het hout wordt alleen als brandhout
gebruikt. Op Cclebes maakt men van den schors door
kloppen en uitwassehen een weefsel, dat voorklecdingstukken gebruikt wordt. De „vruchten” zijn een
inlandsch geneesmiddel tegen dysenterie. De Gondang-was wordt verkregen door indampen van het
melksap van de variëteit „chlorocarpa”. Deze was
wordt bij het batikken gebruikt.
FIERASFER. Kleine, zeer slanke zecvisschcn, tot
de ƒ/(•/. rorni (zie VISSCHEN) behoorend, die in tripang-soorten, manteldiercn of schelpen leven en
zich voeden mot wat de door deze dieren veroor
zaakte waterstroomingen aanvoeren. Do aars ligt
vlak achter den kop, de aarsvin en de rugvin zijn
zeer lang, de buikvinnen ontbroken. Een 3 tal soor
ten komen in den Indischen Archipel voor.
FIKH (pekih), zie ISLAM II e.
FILARANG. Zie FIALARANG.
FIMBRISTYLIS DIPHYLLA Vahl., fam. Cypcrae» ai. Mendong (jav.), Een cypergras, dat welopsawah’s gekweekt wordt, omdat er matten en zakken
gevlochten kunnen worden; de matten zijn
\ INI
echter grof en dienen voor onderlaag van fijnere
pandanmatton. Gekleurd worden zo gebruikt
voor de -vervaardiging van figuren op Pandanmat ten.
'
/ ' ■
FINANCIËN. Zie BEGROOTIN O VOOR NEH1X 1)1 E, BIJDRAGE, COMPTABELEN, DEI AR-
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TEMENTEN VAX.ALGEMEEN BESTUUR en
KASBEHEER.
FLACOURTIA INERMIS Roxb. fam. Flatourtiaceae. Lobi lobi (mal., soend.), Torai tomi (mol.).
Boom van do Molukken, veel op de beide volgende
soorten gelijkend maar geheel zonder doornen.
Vooral in West-Java aangeplant wegens de eetbare
vruchten, die bij een variëteit zoet zijn en rauw
gegeten kunnen worden, bij een andere variëteit zóó
zuur zijn, dat ze alleen als gelei of geconfijt gebruikt
worden.
FLACOURTIA RAMONTCHI 1’Herit., Roekcm
asam (mal.), Baga (jav.), Saradan (jav., soend.).
Heester of lage boom, in den Archipel vrij al
gemeen voorkomend, op Java in den oostmoesson in
de djatibosschen opvallend door de frissche groene
kleur van het loof en de lange doornen aan stam en
takken. De kleine violetroode vruchten worden rauw
gegeten.
FLACOURTIA RUKAM Z. et M.,Roekem (soend.,
jav.), Roekan manis (mal.), Koepa landak (sof.nd.).
Een in den Archipel in het wild voorkomende en op
Java gekweekte boom, die in den jeugd lange dorens
op de t akken heeft, welke echter bij het ouder worden
der takken verloren gaan. De stam behoudt ook op
lateien leeftijd de dorens. De boom komt in de meer
vochtige deelen van Java vQor. Het hout, dat alleen
in kleine afmetingen te krijgen is, wordt om zijn
hardheid wel voor rijststampers gebruikt. Terwijl de
vruchten van de wilde boomen wrang en bitter zijn,
kunnen die van de gekweekte exemplaren rauw ge
geten worden. Ze doen in smaak aan kruisbessen
denken. De naam Koepa landak schijnt alleen voor
de wilde en jongo exemplaren gebruikt te worden.
FLAGELLARIA INDICA L., fam. Flcujellariaceae.
Owar (soend.), Wowo (jav.), Wala (jav.), Rotan dapil (mal.), Rotan lanang (mal.). Een in Indië veel
voorkomende klimplant, opvallend door despiraalvormig-gew'ondcn bladtoppcn, waarmede de plant
klimt. Het onderste rechte deel van den stengel is
wat houtachtig, zoodat daarvan wel wandelstokken
gemaakt worden. De gespleten stengel dient voor
bindwerk.
FLAGELLATA of Mastigophora. Klasse van Protozoa (zie aldaar), die gekenmerkt is door het bezit
van 1—8 lange contractiele zweepen of flagellen
die als voort bewegingsorganellen dienst doen en
bij de beweging naar voreu gericht zijn. De zwee
pen blijven het geheele leven bestaan in tegenstel
ling met vele andere Protozoen, die alleen als
agamoten of gameten zweepen bezitten. Wegens
het voorkomen van zulke zweepdragende stadiën
in andere Protozoën-grcepcn, worden de Flagellatcn als centrale groep beschouwd, waaruit zich
de andere klassen ontwikkeld hebben. De voort
planting geschiedt door lengtc-deeling. Daarnaast
vindt men dikwijls vorming van agameten en
gameten.
Uit een biologisch oogpunt zijn do Flagellaten
merkwaardig, daar onder hen eenerzijds vormen
voorkomen, dio door middel van een cytostoma ge
vormd voedsel opnemen, anderzijds voeden sommi
ge, dio in hot bezit zijn van bladgroenkorrels of an
der© kleurstoflichamen, zich op do wijze der groene
planten, zoodat zij mot behulp van hot zonlicht
koolzuur kunnen ontleden en de koolstof ervan ge
bruiken voor do vorming van koolhydraten. Een
derde categorie leeft saprozoisch en voedt zieh dus
mot van rotting afkomstige opgeloste organische
stollen langs osmotisclien weg, terwijl een vierde
categorie tot de zich evenzeer osmotisch voedende
45
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parasieten behoort. Hieruit blijkt, dat deFlagellaten
overal voorkomen; de vrij levende vormen vindt
men zoowel in zoet- als in zeewater.
Van de zeer talrijke Flagellaton noemen wij
slechts de volgende: Het geslacht Tryponoso-ma is
gekenmerkt door het bezit van een zweep, waarvan
het achterste gedeelte langs het lichaam loopt en
daarmee door een smal contractiel vliesje is verbon
den. Hiertoe behooren parasieten, die in het bloedvocht van den mensch en allerlei dieren loven en er
ernstige ziekten veroorzaken. T. gambiensc ver
oorzaakt in tropisch Afrika bij den mensch de slaap
ziekte. T. evansi komt ook in den Indischen Archi
pel voor en veroorzaakt de Surra der paarden en een
minder zware ziekte bij runderen. De parasiet is
slechts 0,02—0,035 mM. lang en wordt overge
bracht doordat een steekvlieg (Siomoxys) bloed van
een geïnfecteerd dier zuigt en later den parasiet op
een volgenden gastheer overbrengt. Een andere
soort, T. equiperdiiLuï, veroorzaakt de dourine bij de
paarden en komt misschien ook op Java voor. De
ziekte wordt niet door een bloedzuigend insect, maar
bij het dekken der paarden overgebracht.
Vele vrij levende vormen behooren tot het plank
ton van zoet- en zoutwater, zooals de met een cellu
lose schaal voorziene kleurstoflichamen bezittende
Peridineen. In zoetwater leeft het geslacht Volvoz,
wier met bladgroen voorziene individuen aan de op
pervlakte van een holle bolvormige kolonie gerang
schikt zijn.
Tot de Flagellaten behoort ook de kosmopoliti
sche Nocliluca of zee-vonk; het is een perzikvormig
blaasje (0,5—1 m.M.), met zweepvormig aanhangsel
nabij den mond en bekend om zijn lichtend vermo
gen (zie LICHTGEVENDE ORGANISMEN).
FLAMBOYANT. Zie POINCIANA.
FLEMINGIA STROBILIFERA R. Br., fam. Legziminosae-Papilionatae. Ha hapaan (soen d. ).Opgerich te heester, vooral op droge plaatsen voorkomend,
kenbaar aan de groote dubbelgevouwen schutbla
deren, die ieder een groepje van bloemen insluiten en
te zamen een langen tros vormen. De gedroogde
bloeiwijzen dienen wel voor Makart-bouqetten.
FLEURYA AESTUANS Gaud., fam. Urticaceae.
Kemadoeh (jav.). Kruidachtige plant, in de tropen
zeer verbreid,een soort van brandnetel, met ongeveer
dezelfde werking op de huid als de europeescho
brandnetel.
FLEURYA INTERRUPTA Gaud., Daoen gatcl
(mal.), Djelatang (mal.), Latcng (jav.). Kruidach
tige plant met brandharen, veel gelijkende op de
vorige. De bladeren worden gekookt en als groente
gegeten. De inlandsche namen gelden ten deeleook
voor de veel heviger brandende LAPORTEA (zie
aldaar).
FLINDERSIA AMBOINENSIS Poir., fam. Ruiaceae. Kajoe paroedan (m. amb.). Hoogeboom, waarvan het hout als timmerhout zeer gezocht is. Voor
komend op AmbotL.
FLORA. Zie PLANTENGROEI.
ELQJBES... Land bcschr ij v i n g. a. Grootte,
indeelin/j, bevolkingscijfer. Het eiland Flores gelegen
tusschen 119° 48' (Tg. Rasé) en 123° F 30" O.L.
(kust Zuidelijk van Tg. Matandci) en tusschen 8° 4'
Z.Br. (Toro Kopondai of FJoreshoofd) en 8° 58' Z.Br.
(Ngaloe Xageh: Z.kust Ngada) wordt op ongeveer
14273 K.M2. geschat. Administratief (Ind. Stb. 1914
no. 743 in werking getreden 1 April 1915) wordt de
afdeeling Flores, omvattende het eiland van dien
naam met de omliggende kleinere eilanden, waar.
onder de beoosten Straat Sapc gelegen eilandeni zoo-

mede de Soloreilanden, ondereen Assistent-Residcnt
met standplaats .Endch ondervcrdeeld in 7 onderafdcclingen t.w. Endch, Oost-Florcs en Solor, Adonara en Lomblem, M&pemere, Ngada, Noord- en WestMahggarai, Midden- cnZuid-Manggarai. De beoosten
Straal'Sape gelegen-eiland en enManggarai, het Wes
telijk deel van Flores, behooren tot het Sultanaat
Bima.
Het bevolkingscijfer is niet met zekerheid aan te
geven, de registratie van vrouwen en kinderen in het
binnenland ging nog met te veel moeielijkheden
gepaard. De sterkte werd in 1916 geschat op +
500.000 zielen, dit cijfer is afgeleid uit het aantal
geregistreerde volwassen mannen.
In het hierachtervolgend aardrijkskundig over
zicht wordt het eiland Flores beschreven; voor de
tot de afdeeling van dien naam behoorende eilanden
zie men de afzonderlijke artikelen: ABONARA,
KOMODO, LOMBLEM, RINDJA, SOLOR,
b. Naam en ontdekkingsgeschiedenis. Op de oudste
Portugeesche kaarten werd reeds de Nooidoostelijke punt van het eiland Tandjoeng Boenga (blocmenkaap) met den Port ugeeschen naam Cabo de
Flores aangeduid; deze benaming werd, hetzij het
eerst door de Portugeezen, hetzij door een Nederlan
der, Hendrik Brouwer (1636), van deze kaap op
het geheele eiland overgedragen.
Tijdens de heerschappij der Portugeezen en die der
Compagnie bepaalden zich de aanrakingen met liet
eiland tot het aandoen van enkele punten, de ves
tiging van enkele missies of het stichten van cenige
forten. Zij hadden meestal op de Zuid- of Oostkust
(Sikka, Endeh, Baraai, Larantoeka) en wel in do
16de en 17de eeuw, plaats. Nog langen tijd daarna
bleef de kennis van Flores hoogst gebrekkig, en
eerst sedert het begin der 19de eeuw werd zij niet
onaanzienlijk vermeerderd door de onderzoekingen
en opnemingen van Van Lijnden [Zie onder „Lite
ratuur” op blz. 718 onder (J)], Junghuhn (2),
Zollinger (3), Freiss (4), Brumund (5), Francis (6),
Van de Velde (7), Buddingh (8), Vosmaer (9), Klup
pel (10), He ynen (11), Mulder, Visser (J2), e.a. en
door de expeditie naar de golf van Rioeng (13)]. Se
dert 1876 vooral werden op allerlei gebied van ver
schillende deelen van het eiland nauwkeuriger in
lichtingen verkregen, o.a. door de publicaties van
Veth (14), Roos (15), Riedel (16), Kleian (17), Colfs
(18), Jacobsen (19), Van Schelle (20), en door de
N. Flores expeditie (21), Hoedt (24) en Meerburg
(25); bijzondere vermelding verdient de door het
Kon. Ncd. Aardr. Gen. uitgeruste wetenschappelij
ke expeditie der hoogleeraren Wichmann en Weber,
(1888/1889), waarbij o.a. velschillende bij de kust
gelegen bergtoppen beklommen, en liet eiland op do
twee smalste gedeelten (tusschen Maoemere en Sik
ka, tusschen de baai van Hadingon Okka) doorge
trokken werd; aan .deze expeditie hebben wij uitvoe
rige geologische details, medcdeelingen op zoölogisch
en cthnographisch gebied en een uitstekende kaart
(van Wichmann) te danken (22, 23). Met dit al bleven
van de binnenlanden nog steeds grootc gedeelten
geheel onbekend; sedert de meer actieve en inten
sieve bestuurspolitiek, in de laatste 10 a 12 jaren
op de Buitenbezittingen toegepast, zich ook op
Flores deed gelden, verkreeg men een beter inzicht
in de binnenlandsche toestanden; van de verkregen
kennis werd echter nog weinig gepubliceerd. Over
een tocht op 0. Flores schreef Controleur A- J* B*
Couvreur (26), terwijl de Kapitein der Inf. J. A. Bo
etering (27) in een artikel de eilanden Adonaracn
Lomblem behandelde. Over W. en M. Flores werden
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geologische gegevens verstrekt door Dr. J. J. Pannckoek van Rheden (28), terwijl enkele feest gebruiken
in Ngada (M. Flores) een beschrijver vonden in den
dctachementscoimnandant der gewapende politio
G. Beleer (29). Een zeer verdienstelijke aanvulling
van de artikelen van J. W. Meerburg verstrekte
de officier H. B. Stapel (30) (W. Flores); de le Luit.
tijdelijk ei viel-gezaghebber le Badjawa J. A. van
Staveren gaf een uitstekende monografie over de
Rokka’s (Ngadaneczcn) van M. Flores (31). In deze
periode valt tevens de in kaart bren ging door de
Marine van de straten tusschen Soembawa en Flores (1904—190G) de N.kust van Flores (1906 en
1908) en de Z.kust van Flores (1907—1908).
è. Kustbesclirijving. De Westkust, die steil of ter
rasvormig oploopt, heeft in het N.W. deel de Badjobaai, in het Z.W. onder meer de Perapat-baai met
het daarvoor gelegen eilandje Scndal. Ongeveer te
genover de geheele zuidelijke helft der Westkust ligt
het eiland Rindja van Flores door Straat Molo ge
scheiden. De Noordkust is grillig gevormd, en loopt in
het algemeen snel op tot een hoog en uit verscheide
ne ruggen bestaand bergland; slechts weinig vlakten
vindt men er, waaronder de grootste zijn die rond de
baai van Maoemere of Geliting en die van Lapeh,
waar men over het aldaar lage en ver landwaarts in
gelegen centrale gebergte van Mores bijna ten voe
ten uit de beide machtige vulkanen der Zuidkust,
den Amboe Rombo en den Inerië of Rokka ziet.
Behalve de reeds genoemde baai van Maoemere zijn
de grootste inhammen aan deze kust die van Todo
met het daarvoor gelegen eiland Tjindeh, en de
diep-ingesneden Hading of Celcbes-baai; in de Maoemere-baai is liet voornaamste eiland Groot-Bastaard of Poeloe Besar, uit vast gesteente bestaande.
Van de eilanden tegenover de N.kust zij nog vermeld
P. Paloweh of Roesa Radja, gevormd door een en
kelen berg van ruim 875 M. hoogte. De Oostkust
vertoont twee scherpe insnijdingen: de baai van Okka en die van Konga, de eerste ingcsloten door hooge bergen, de laatste met een vlakte aan de kust,
door vele kleine rivieren doorstroomd. De Zuidkust
is van haar Oostpunt tot aan het vooruitstekend
schiereiland, dat de Golf van Endeh in het O. be
grens), steil on weinig ingesneden; verschillende
bergtoppen naderen ook hier de kust
Westelijk deel der Z. kust van de AimcreH<
buai af is vlakker, de hellingen zijn gelcidelijker, de
kii: ; tand is veelal afgestort en doet zich dan als een
ongeveer 20 M. liooge rand met voorliggend wit
zandstrand voor; waar het Mocnti-gebergtc en de
Potjo Ndeli de zee naderen, treft men steilere kustgedeelten aan. De schoonste, en ook in andere op
zichten belangrijkste baai aan de Z. kust is dio van
Endel»; in vorm on kustgesteldheid doet zij denken
aan die van Maoemere of Geliting en Hading. Do beteekenis der baai wordt verhoogd door het in het
midden gelegen eiland Endeh, waarop zich het vorkeer niet minder gericht heeft dan op do baai zelve,
en dat de prauwen, die de in het O. der baai gelegen
kampongs Baraai en Endeh bezoeken, bij Westen
wind beschermt.
d. Het bodemrelief van het eiland is voor hot
binnenland nog niet met voldoende zekerheid te be
schrijven; wel drongen verschillende van do boven
genoemde reizigers en expedities op enkele punten
lot het binnenland door, of trokken op do smalsto
gedeelten van N. naar Z. door het eiland, doch vol
doende gegevens voor het geheele eiland leverden
deze reizen niet op, terwijl omtrent de na 1890 veolvuldig plaats gehad hebbende reizen in de binnen
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landen nog weinig is gepubliceerd. De hiervolgende
gegevens zijn ontleend aan het geographisch en geo
logisch overzicht van Dr. Pannekoek van Rheden.
Het Westen, Manggarai en Ngada met hun compacten omtrek, wordt nagenoeg geheel ingenomen
door hoogland. Do gebergten vormen een samen hangend complex en bereiken alhier de grootste
hoogten; in Manggarai de Potjo Lika (2382 M.), in
Ngada de Inerië of Rokka (2245 M.) en, even bui
ten het Ngada-gebied, de Ambocrombo (2149 M.).
Op de landengte, Noordelijk van de Endeh-baai,
neemt het gebergte zeer in hoogte af, om echter tussehen Endeh en Maoemere weer in hoogte en samenhang toe te nemen (Gili Aomasi 1612 M. en Gili Bara 1731 M.). In het grillig gevormde Oostelijke deel
van het eiland (O. van de lijn Sikka-Maoemere)
treft men slechts meer of minder geïsoleerd staande
bergmassa’s aan. De hoogste toppen zijn hier de G.
Egon 1703 M.; G. Lobetobi 1704 M. en de Ilimandiri 1502 M.
Ten aanzien der geologische formatie van het ei
land kan vermeld worden, dat Pannekoek v. Rheden
in de N. helft van de onderafd. Manggarai en Endeh
een sterk gestoord complex vond uit kalksteen en
eruptiva samengesteld; het schijnt dat naast kalk
steen oudere en bet rekkelijk jongere eruptiefgesteenten niet ontbreken, terwijl ook de jongste vulkani
sche formaties en werkzame vulkanen aanwezig
zijn, zooals blijkt uit Veth’s kaart, en de mededeelingen van Freiss, Pastoor Heynen, en Wichmann.
De voornaamste vulkanen zijn: de Rokka (Inerië),
de Amboe Rombo (G. Kco), de G. Api of Ija, de Lo
betobi, de G. Poei, de Inië Lika en de Gili Moetoe^
(waarop in 1915 drie prachtige kratermeren ontdekt
werden). Voor een deel rooken ze nog steeds, terwijl
van sommige nog in den laatsten tijd uitbarstingen
bekend zijn: van den G. Api alleen in de laatste
eeuw vijf: 1S44, 1807, 1868, 1S71 en 1882; van den
Lobetobi (een der meest bekende vulkanen, van
welken reeds vroegere schrijvers tal van bijzonder
heden hadden medegedeeld), die in 1869 welke tot
driemalen toe naburige akkers en tuinen met zijn
steenen en aseh bedekte; van den Inië Lika, in
1905, een uitbarsting die circa 5 uren duurde. (Zie
verder op de namen dor afzonderlijke vulkanen en
ook ’l artikel GEOLOGIE).
c. De rivieren. Tengevolge van de geringe breed
te van het eiland komen op Flores slechts kleine ri
vieren voor. Het karakter van wilde bergstroomen,
dat deze in het binnenland vertoonen, behouden zij
tot nagenoeg aan de monding. De rivier van Reo is
de eenige, welke bij vloed tot ongeveer 2'K.MTvan
de zee voor prauwen bevaarbaar is. In Noord Mang
garai, waar groote streken door kalksteenen inge
nomen worden, volgen de rivieren somtijds een onderaardsehen loop, bijv. de Wai Kocli in het kind
schap Toö en eonigo beken in het kindschap Roet2S&f. Verkeersmiddelen. Waar de rivieren van zoo wei nig bctcckenis zijn als op Flores, spreekt het vanzelf,
dat hot verkeer geschieden moet langs landwegen.
Wat men er goedo wegen noemt, zijn veelal voor
Europeanen nagenoeg onbegaanbare voetpaden,
bij voorkeur in do hoogte over de bergruggen. Er
zijn slechts enkele hoofdwegen, verbindingen tus
schen de voornaamste plaatsen; doch daarnaast
heeft men een net van voetpaden, dat tengevolge
van den ladangaanlog telkens verplaatst wordt, zoodat men steeds een goeden gids behoeft om niet to
verdwalen. Het initiatief voorden aanleg gaat vaak
uit van de militaire patrouilles, en zulk een „com-
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pagniesweg” is dikwijls het begin van een behoor
lijk wegennet. Met den aanleg van een behoorlijk
wegennet is thans door het best uur een aan vang
gemaakt. De rivieren zijn in den Oostmoesson na
genoeg allen doorwaadbaar; soms zijn zij heelemaal droog; slechts twee rivieren maken een uitzon
dering hierop, de Wae Mohocn en dc Wae Rco, waar
van in den Westmoesson de overgang meermalen
voor dagen onmogelijk is. Op O. Flores en dc Soloreilanden en op het Zuid-Westen van Midden-Flores
geschiedt het transport per draagkoeli, die 15-18K.G.
vervoert op het hoofd. In Ngada dragen ook vrouwen; hun dracht is soms 30 K.G. op klimmende we
gen. Elders geschiedt het vervoer te paard. De ruiter
zit daarbij op een kleine matras inplaats van zadel
en stijgbeugels, met gebogen knieën, de voeten op
den nek van het paard. Draagzadels ontbreken even
eens; het goed wordt aan twee door middel van
touw onderling verbonden kleine hertshoornen juk
ken over den rug van het paard gelegd; open rug
wonden zijn niet zeldzaam. In O. Ngada zit ook dc
geleider te paard.
g. Klimaat. Het klimaat op Midden-Flores(Ngada) is droog en kenmerkt zich door sterke tempera
tuursverschillen; de Oostmoesson is lang, soms valt
in de kuststreken in acht maanden geen droppel
regen (op de Ngada-hoogvlakte komen ook dan wel
enkele buien voor); de regentijd is kort, maar geeft
herige regens. Het klimaat in liet gebergte ken
merkt zich door gure vinden, en zeer koele nachten,
vooral in den O.moesson; op ruim 1000 M. hoogte, te
Bad ja waA_ worden soms temperaturen van 5 a 7° C.
waargenomen. Daar het binnenland van Flores bij
na overal bergachtig is, zal het liier medegedeelde
van M. Flores m. m. ook voor andere streken kun
nen worden aangenomen; van W. Flores (Manggarai)
althans wordt vermeld, dat de tot den vloer doorlooponde dakbedekking der huizen daaraan is toe te
schrijven: „dal het ’s nachts met de winden en de
hoogte boven den zeespiegel in de kampong geducht
koud kan zijn” (Stapel, pag. 158). Zie overigens het
artikel KLIMAAT, meer in ’t bijzonder Kleine
Soenda-eilanden.
k. Producten. In de dagen der Compagnie vorm
den behalve slaven slechts wilde kaneel en sapanhout uitvoerartikelen; thans mogen sapanhout,
copra, klapperolie, koffie, schelpen en gemoetitouw
worden vermeld. In 1913 bedroeg de totale uitvoer
waarde ƒ1.216.538 tegen ƒ 1.090.874 in 1915 (in ver
band oorlogstoestand). Aan copra werd in 1913 uit
gevoerd voor eene waarde van / 851.855 tegen
■) 762.221 in 1915. In 1915 werden uitgevoerd 49.000
K.G. koffie (Manggarai en Ngada) ter waarde van
ƒ 29.615, waarbij wordt aangeteekend, dat de koffieaanplantingen in Manggarai steeds worden uitge
breid. Tot haar eigen onderhoud verbouwt deTbevolkingeen weinig rijst, doch vooral djagoeng, gerst en
aardvruchten en plant zij cocos-, lont ar- en pisangboomen. De veestapel bedroeg ulto 1915, 19969
paarden, 21724 karbouwen, 520 runderen, 92506
varkens, 69024 geiten en 4076 schapen. Als ver
dere producten van het dierenrijk dienen voor de
kust nog vermeld: vogelnestjes, karet, tripang,
haaivinnen en eenig ambergrijs. Of het delfstoffen rijk naast ijzer, zwavel, puimsteen en salpeter, ook
tin levert, bleef langen tijd de vraag. Volgens Wichmann (32) moet de verwachting op Flores tin aan
te treffen als ijdel worden beschouwd.
i. Plaatsbeschrijving. Terwijl zich op de steile,
lastige W. kust slechts enkele kampongs vertoojien, b.v, Linteh aan straat Molo, en Laboean Badjo

aan de golf van dien naam, bezit de N. kust dieper
ingesneden baaien en veiliger riviermonden, terwijl
de gunstige ligging tegenover Z. Celebes tot de ves
tiging van racer kampongs, dikwijls door vreemde
lingen bewoond, aanleiding heeft gegeven. Zoo ves
tigden zich aan de veilige baai van Bari in 1847
door toedoen der Ind. Regeering een 200-tal Bimaneezen, hoofdzakelijk om de van dien schuilhoek
uit gedreven zeerooverij tegen te gaan; tot grooten
bloei schijnt die vestiging niet geraakt te zijn; vol
gens Wichmann lagen op het strand twee vervallen
hutten en bestond het dorp uit twaalf hutten, die in
erbarmelijken toestand verkeerden. Bari is echter
thans weer in opkomst. Van meer beteekenis is
jfteOfcStandplaats van den civiel-gezaghebber vftn
Slanggarai, ongeveer een half uur roeiens boven
den mond aan den linkeroever van de gelijknamige
rivier gelegen; men telt er 200 huizen; in den omtrek
vindt men rijst velden en tuinen; vólgens Meerburg
telde het + 600 zielen, oorspronkelijk Bi man eezen.
Potta, waar insgelijks een kolonie van Bimaneezen
'gevestigd is, telde volgens Hoedt Jr 150 huizen, alle
zeer bouwvallig; ten O. en ten Z. van de plaats uit
gestrekte rijstvelden. De kampoeng Rioeng, aan de
gelijkn. baai, een echt zeerooversnest, werd in 1858
verbrand, doch is sedert weer opgebouwd. Verder
Oostelijk zijn aan de N. kust alleen van belang Maoemere en Geliling, aan de gelijkn. baai Maoemerc, ook
wel Klein-Sikka genoemd, waar reeds vóór een 300 j.
deDominikanen werkzaam waren, en thans een Con
troleur B. B. en een station der Katholieke missie ge
vestigd zijn, bestaat uit een vereeniging van vier kam
pongs; toen KJcian de plaats bezocht had zij 00 hui
zen met
400 inw. In de buurt worden veel lamarindeboomen geteeld, wier vrucht aan Makassaarschc
handelaren wordt verkocht; deze handel verplaatst
zich naar Geliling, een Boeginecsche volksplanting
met ^ 200 zielen, die van handel en vischvangst be
staan. De pasar aldaar wordt, behalve door de be
woners der naburige kustplaatsen en eiland CM, •nk
bezocht door de bergbewoners,die er tabak, ananas,
tamarinde en kapas ter markt brengen; tot aanmoe
diging en uitbreiding van de kapascultuur zijn van
Gouvernementswegc proeftuinen aangelegd, die een
niet onaardig beschot gaven. Poslo, oorspronkelijk
door de Portugcezen aangelegd, beh'corschte <0-2 IC.
M. breedeFloresstraat. Bij het verdrag van Lissabon
(20 April 1859) gingen de Portugeesche bezittingen
op Flores (Sikku, Paga, Larantoeka) aan Nederland
over en werd te Poxto een fort gesticht, welks bezet
ting echter in 1868 werd opgeheven; het fort is thans
geslecht, terwijl de plaats nu Larantoeka heet; do
Katholieke missie ontwikkelt hier een groote werk
zaamheid, zich ter plaatse openbarende door ker
ken en inrichtingen van onderwijs voor 150 jonge
Inlanders. Larantoeka neemt ook een bijzondere
plaats in door het in J879 gestichte klooster van
Franciskaner nonnen, die Inlandsche vrouwen op
leiden. Konga, een kampong van -J- 40 huizen
(Kleian), heeft een R. K. kerk en een paar kapel
len; de Katholieke bevolking leeft uitsluitend van
den aan maak van zout, het bakken van aarden
potten en de visch vangst; do opbrengst wordt
tegen rijst, djagoeng, tabak en v/as met dc berg
bewoners geruild. OpdeZ. kust zijn de voornaam
ste plaatsen Bikka, dat reeds in de 16e eeuw als
een station van de missie der Dominikanen ver
meldt wordt en thans nog eene Katholieke kerk
bezit, een plaats van 70 groote huizen met x 8^0
zielen (Kleian); en, van veel meer belang, Kndeh,
vroeger bestaande uit een vereeniging van 20 kam-
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pongs. In 1907, tijdens een conflict tusschen strand
en bergbewoners, waarin het Gouv. zich later meng
de, werd Endeh nagenoeg platgebrand; later werd
de plaats op ruimer schaal opgebouwd en is thans de
standplaats van een Assistcnt-residont, een contro
leur ter beschikking en een civiel-gezaghebbcr. De
uit vermenging van Inlanders met Makassarcn en
Boegineezen ontstane bevolking laat den bodem
voor de malscultuur door haar vroegere slaven be
handelen, en door vroegere slavinnen katoen weven,
doch houdt zelve zich met den aanplant van kokos
palmen, vischvangst en handel bezig; de handel,
welke met Singapore, Bali en vooral met Soemba ge
dreven wordt, is sedert de invoering van intensie
ver bestuurstoczicht enorm toegenomen. Nadere bij
zonderheden over dit gedeelte van Flores vindt men
bij Roos en bij Riedel. Bij de bergbewoners van WestFlores (Manggarai) schijnen geen groote kampongs
te worden aangetroffen; ze worden steeds op een
bergtop of op een bergrug gebouwd; als getal hui
zen geeft Stapel (p. 157) op: één tot twintig, terwijl
de kampong Tjeremba wordt vei meld als uit slechts
één huis bestaande, met GO kamertjes in het geheel
bewoond door bijna 200 zielen. De ordelijk gebouwde
kampongs der Ngadaneezen (Midden-Flores) be
vatten, volgens v. Staveren (p. 154) 20 lot S0 hui
zen; zij liggen bijna alle op of nabij den breeden
hoog! erug, die in een kromme lijn door Ngada
loopt van de Wai Inélieka via den W. Inérië naai
den Ambce Rombo (v. Staveren, p. 168-109).
Over het algemi e:i kan men zeggen, dat, sedert
in 1907 de daad werkelijke pacificatie van het eiland
Flores werd begonnen, het eiland op merkwaardige
wijze is vooruitgegaan en zich Leeft gevorn d tot
een der meest belovende afdeelingen van het gev. est Timor en Oud. Door de Inlandsche zelfbestu
ren
behalve de onderafdeeling Manggarai, welke
een zelfstandige kas heeft
werd de ontwerp begrooting van ontvangsten voor 1915 op een totaal
van /430.007 en die van uitgaven op een totaal
van / 436.030 geraamd.
B o v o 1 k i n g. Samenstelling en uiterlijk voor
komen. Het eiland Flores ligt in de zone, waarin
men aanneemt dat zich de grens moet bevinden
tusschen de t wee groote rassengroepen der Maleiers
en der Papoea’s. Die grens is niet met een scher
pe lijn aan te geven. Tusschen beide rassen be
staat een gebied, waar zij zich onderling vermengd
hebbende een bevolking van ovei gangstypen hebben
gevormd. Zoodanig gebied is Flores. Als men de bevolkingstypcn van Flores van West naar Oost be
schouwt, dan bevindt men dat, over het geheel be
schouwd (binnen doslammen zelf worden groote individueele verschillen waargenomen) do bewoners
van West-Flores, met name de Manggaraiers, veel
meer zijn Maleiers (kleine tengergebouwde gestalte,
lichtbruine huidskleur, sluik, hoewclsoms golvend
haar, geringe lichaamsbeharing) de bewoners van
Midden- en Oost-Flores en de Soloreilanden veel
meer zijn Papoea’s (donkerder huidskleur, kroesig
haar, krachtiger lichaamsbouw, sterker lichaams
beharing), zonder dat nochtans de eersten het echte
Indonesische type, de laatslen de zuivere Papoea
kenmerken vertonnen. Naarmate men op het eiland
van West naar Oost voortschrijdt, nemen de Papoea-kenmerken toe.
De verschillende stammen worden in hoofdzaak
genoemd naar hunne woonplaatsen. Zoo heeft men
Redjoreezen, Lisereezcn, Ngadaneezen, Kcoreezen,
Endehneezen enz. De Ngadaneezen werden vroeger
steeds Rokka’s genoemd, naar den vulkaan Rokka,
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waar omheen zich die volksstam gevestigd had. Do
bevolking zelve kent dpzen berg echter slechts onder
den naam Incrië; het woord Rokka is haar geheel
vreemd. Voor een groot deel zijn de oorspronkelijke,
den hoidenschen godsdienst belijdende bewoners,
thans naar do binnenlanden teruggedrongen. Behal
ve hen vindt men op Flores Bimaneezen, Makassaren, Boegineezen, Soloreczen, Soembawareezen en
Soembaneezen en hunne afstammelingen. In Todo
(Manggarai) vindt men kolonisten, die, naar be
weerd wordt, van Minangkabauschen oorsprong
zouden zijn. De bewoners van de kuststreek bij
Endeh leiden hun afkomst af van op de kust ge
lande schipbreukelingen uit Modjopaït (Java) en.
van Chineeschen oorsprong. De bewoners der Solor
eilanden, die zich op Oost- en Zuid-Flores hebben
gevestigd, zijn sterk vermengd met lieden uit Portugeesch Timor afkomstig.
De kleeding der mannen in het Westen is sehei-p
onderscheiden van de manncnldecding in het Oos
ten: hoe verder Oostelijk men komt, hoe minder
ldeeren er worden gedragen. Terwijl in Manggarai en
Zuid- Flores (Endeh) broek (dikwijls met een laag
kruis) en hoofcldoek, vaak ook de sarong en bij de
gegoeden een chitsen baadje voor de dagelijksche
kleeding regel zijn, bepaalt men zich van Sikka (Maoemere) uit Oostwaarts tot een lendendoek en is een
broek uitzondering. Bij den Ngadanees bestaat de
kleeding van den man uit een om de lenden geslagen
doek, tot de knieën afhangende, meest vastgehouden
door een smallen gordelband; een slendang met
franje, los over den schouder geslagen of tot beschut
ting dienend bij guur weer, voorts een hoofddoek in
een hoogen vorm om het haar gevouwen. De sarong
dient in het Oosten meer tot beschutting tegen de
koude en hangt door een band opgebonden, niet la
ger dan de knieën. Hoofddeksels bezigt men hier
niet, alles loopt ongedekt in de brandende zon. Ech
ter wordt juist hier van het kapsel het meeste werk
gemaakt. Golvend haar wordt op Adonara (Solor
eilanden) op het achterhoofd bijeengebonden, waar
het dan wijd uitstaat; sluik haar in een wrong op het
achterhoofd gedragen. In Sikka daarentegen wordt
hel meestal kroezende hoofdhaar tot een bos boven
het linkeroor opgebonden, hetgeen een minder
gunstig aanzien geeft. In het Westen dragen de man
nen kort haar. In Manggarai beschut men bij de veldbewerking het hoofd tegen de zonnestralen door mid
del van een droogc kalabas of een gevouwen pinangblad, welk voorwerp tevens dienst doet als etensbak
en waterschepper. Daar gaat een Todorees niet op
reis dan met een hoofddeksel op in den vorm van een
mandje dat mot een touw ondor do kin bevestigd
wordt. —■ Intusschon, men moge meer of minder ge
kleed zijn, onmisbaar is do tasch met sirih e. a. bcnoodigdheden, die men in het dagelijksch leven graag
bij zich hcoft. Dezo tasch, vaak van fijne lenige bie
zen of van lontarbladeren gevlochten, wordt door
middel van een touwtjo cf reep boomschors en bandoulièro over den schouder gedragen. Toch ver
trouwt men aan dien tasch in den regel niet zijn geld
toe; mond en ooren zijn meestalde portomonnaie. —
De vrouwen dragen een groote eigengeweven sarong,
die met een tip over den arm gedragen dan wel bo
ven do borsten of op een der schouders wordt vast
geknoopt. In het binnenland — speciaal Ngada
naaien de vrouwen do sarong aan het boveneind ge
deeltelijk dicht,mot oponingen voorhoofd en armen;
zij zitten daardoor als in een zak, die langs do
schouders tot do knie valt. — Hot haar dragen
mannon on vrouwen in het Oostclijk gedeelte op
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•dezelfde wijze, in het Westelijk deel (vanaf Endeh)
•dragen de vrouwen het haar in een wrong op het
achterhoofd. — Is de dagelijksche kleeding nogal
eenvoudig, de feestkleeding is soms zeer kost
baar. Zoo wordt verhaald van het hoofd van den
Kagehstam, dat hij bij het oogstfeest een halsketting
van 90 sovereigns draagt, die bijna tot den grond
reikt en een sarong, waarin 50 zulke goudstukken
verwerkt zijn. Primitieve vingerringen, grove arm
en beenbanden, van goud, zilver, koper, tin, naar het
Oosten meer van ivoor, been of geslepen schelp en in
dc oorlellen bij de vrouwen knoppen van hetzelfde
materiaal, dan wel van koraal of versierde bamboestaaf ej s behooren verder tot het toilet. In Ngada dra
gen de jongere vrouwen in elk oor 30.a 40 koperen
ringetjes, en wel tellieus 10 a 12 in den bovenrand
van de oorschelp, in den zijrand en in de lel. Ook
gouden voorwerpen worden als sieraad gedragen, n.1.
gouden staafjes, gouden oorhangers voor vrouwen,
en gouden halskettingen voor mannen; als grondstof
gebruikt men de hier nog veel in omloop zijnde gou
den ponden of sovereigns; het goud wordt meest met
zilver vermengd, soms in zulke mate dat de zilver
kleur bijna overheerscht. Mannen en vrouwen, jong
en oud dragen vooral in Oost-Flores halskettingen,
liefst van oude kralen (zie MOETISALAH). — De
voorvechters hebben een kostuum van karbouwen
huid met schelpen versierd, om het bovenlijf; op het
hoofd een roode band rondom met schelpen en van
boven met golvende witte veeren, terwijl hij, die een
of meer koppen snelde, een strookje bokkenhuid on
der de knie mag dragen. In het meer geciviliseerde
Endeh tuigt de man zich op met een zwart lakensch
buisje met goud of zilver gestikt en een kris, terwijl
■de vrouw een kort baadje zonder mouwen aandoet,
dat bij de voornaracren van fijn doorzichtig weefsel
is. — Het spreekt van zelf dat dc meerdere aanra
king met vreemden er toe leidt, dat de bevolking
zich meer en meer het lichaam gaat bedekken. Ook
zou daartoe de R.K. zending hebben medegewerkt,
die, waar kleerengebrek vaak werd aangewend als
voorwendsel om van de mis weg te blijven, als een
soort belooning kleeding van Indo-Europegsch
snit uitdeelt.
Voedsel. Over het geheel is men, behalve bij fees
ten, in zijn eten matig. Gekookte, gepofte of geroos
terde djagoeng is het hoofd voedsel te noemen, ge
mengd met, eventueel vervangen door rijst, waar de
cultuur hiervan slagen wil, hetgeen vooral in het
Westen meer het geval is; rijst wordt in Ngada, be
halve door de rijken, slechts bij feesten gegeten; men
eet daar ook verschillende soorten van peul- en aard
vruchten, ook de laboe, een soort meloen. Bij gebrek
aan die hoofdvoedingsmiddelen stelt men zich te
vreden met cassave, de kern van den arèn- of van
den sagopalm, in Endeh met halfoude klappers en
dgl. Vleesch wordt weinig genuttigd en meestal al
leen bij feesten. Dan slacht men karbouwen, als men
die heeft; voorts varkens, geiten en kippen; in heidcnsche streken ook wel speciaal daarvoor gefokte
honden. Men is daar overigens verre van kieskeurig,
want katten, ratten en muizen doen er opgeld; de
Manggaraiers zijn groote liefhebbers van sprinkha
nen en van een soort aardwormen, die men uit den
grond doet komen door holle bamboe’s in den grond
te steken en daartegen te trommelen. Een versch ei
vindt de heiden vies, hij moet er een hebben met een
kuiken er in. In de kuststreken eet men graag een
verschgebakken of gedroogd vischje bij de djagoeng
of rijst; de kinderen van het visschersdorp Lamalö^Soloreilanden) eten zelfs de rauwe visch pit hun
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vuistje. Het maal wordt besproeid met water, waar
toe men in waterarme streken het regenwater opvan gt. In die streken heeft men intusschen een sur
rogaat gezocht en gevonden in klapperwater en ge
gist arensap. Zoo kwam men allengs tot distillatie
van het arensap en de op die wijze verkregen sopiSolor heeft in het Oosten eenige vermaardheid. In
den regel eet ieder afzonderlijk, doch bij feesten zit
men bijeen, waarbij de mannen het eerst bediend
worden.
Voor de middelen van bestaan zie onder Lan db e s c h r ij v i n g.
De ligging en inrichting der kampongs houdt zoo
wel verband met de meerdere of mindere veiligheid
van de streek als in het algemeen met de terreingesteldheid. De meeste binnenlandsche kampongs
vindt men op de bergtoppen en op de hoogste punten
der bergruggen. Zij zijn van verre zichtbaar, doch
moeilijk bereikbaar; den toegang verleent een smal
voetpad met een zijpad dat onder, buiten langs de
kampong leidt. Op het tot de Soloreilanden behoorende eiland Adonara vindt men aan de N.O. kust
een geheel in zee gebouwd paaldorp genaamd Meko,
terwijl verder op de Soloreilanden vele kust kam
pongs huizenhoog boven het water liggen en slechts
loodrecht omhoog staande bamboeladders toegang
verleenen. Typisch van bouw is het visschersdorp
Lamalörap op Lomblem, met een smal strand met
prauwenloodsen en bergopwaarts, op elk beschik
baar plaatsje een woonhuis of stelling voor het
drogen van visch, zoodat men zich slechts in
schuinsche richting door de steegjes kan bewegen,
wil men niet ergens blijven haken. — \Vaar
Europeesche invloed zich langduriger deed ge
voelen, treft men de kampongs ook aan in de vlakte
en aan den voet van een heuvel. Zoo in Oost-FI o re's
waar de kampong tengevolge van hare lage ligging
dan niet van zoo verre zichtbaar is. — De huizen ne
men in aantal toe, doch in grootte af, naarmate men
in de vlakte komt. Zelden bestaat een bergkampong
uit meer dan 20 huizen, veelal slechts uit één woon
huis. Men woont op de bergen dan ook zeer verspreid
De verschillende gebouwen zijn ordeloos gelegen om
een ellipsvormig, ook wel een langwerpig rechthoe
kig kaal dorpsplein, in het midden waarvan een wa ringin, tamarinde of andere groote boom. In Manggarai vindt men hier en op meerdere plaatsen op het
pleintje hoope i groote en platte steen on, vermoede
lijk tot het opwerpen van borstweringen. Is het dorp
een stamdorp, dan vindt men hierin het midden een
Jaag, cirkclvonnig platform met houten offerpaal,
het graf van den stamvader, waarbij de feesten gege
ven worden. — Natuurlijk vindt men het drink- of
waschwater niet in of in de directe nabijheid van
dergelijke moeilijk bereikbare kampongs; doch een
overwegend bezwaar is dit niet, omdat uit gewoonte
of van wege het gure bergklimaat de bevolking zich
niet of bijna niet baadt of wascht. Niet alleen daar is
men echter onzindelijk op het lichaam, ook in de
gunstiger gelegen kampongs met putten. Trouwens,
waar het Europeesch bestuur niet voortdurend toe
zicht kan uitoefenen, maken bijna alle kampongs een
armelijken, vervallen en zeer onzindelijken indruk.
Het vee loopt er vrij rond en wroet er in den af val,
die zich op het dorpsplein en onder de huizen op
hoopt, en die nooit verwijderd wordt. — Dc kam
pongs der Ngadaneezen zijn gebouwd om een zuiver
rechthoekig binnenplein, in geaccidenteerd terrein
uit verschillende terrassen bestaande, met een breed
te van 20 a 40 M., een lengte van 30 a 150 M. De hui
zen, 20 tot 80 in getal, staan vlak naast elkaar langs

<

s

FLORES.

I

de vier zijden van het dorpsplein, meest tamelijk
juist in de rooilijn, en daar bovendien hot binnen
plein zorgvuldig wordt schoongehouden, maakt een
Ngadanecsche kampong een indruk van orde en net
heid. Een doorloopende bamboeafsluiting onder
langs den voorkant der huizen belet de varkens in de
kampong te komen. Een hoogore omheining loopt
achter de huizon, zoodat de kampong slechts door
bepaalde toegangswegen, soms van een poort voor
zien, is binnen te komen. De geheele kampong is
door bamboebosschen omgeven en dus voor ’t oog
bedekt; daarbuiten staan de op palen rustende maïsen rijstschuur! jcs. — De woonhuizen zijn in Manggarai kegclvormig om een hoofdstijl gebouwd, en erg
groot. Meerburg geeft als afmetingen 9 M. hoog, 12
tot 20 M. lang en 10 tot 12 M. breed. Van den nok
van het hooge dak, die voorzien is van eene versie
ring in den vorm van een bezem of karbouwengewei,
loopt het atap- of bamboe-dak, wellicht met het oog
op de koude, door tot op den bamboe- of planken
vloer, welke rust op liggers die op een halven of een
meter hoogte tegen de dakstijlen zijn aangebracht.
Een deur ontbreekt; langs een trap van op elkaar
gestapelde steenen klimt men op tot den toegang tot
de binnenruimte, zijnde een opgelicht gedeelte van
het dak aan de zijde afgekeerd van de heerschende
windrichting. De binnenruimte is verdeeld in een
gang met daarop uitloopendo kamertjes ieder voor
een gezin, terwijl de ongehuwde mannen en de vreem
delingen in de uiteinden van den gang huizen. Het
brandpunt van gezelligheid, vooral bij guur weer is
de vuurplaat bij den middenstijl van het huis. Onder
het huis stalt men het vee. In het huis is het be
nauwd en rookerig en riekt het onaangenaam. — Dit
huizentype vindt men, behoudens ondergeschik
te wijzigingen, vrij algemeen in geheel Manggarai.
Naar liet Oosten toe worden de huizen kleiner,
hebben een onverdeelde binnenruimte en wor
den door slechts een of weinig gezinnen bewoond.
Daar woont men trouwens permanent op de ladang
en komt slechts ter gelegenheid van feesten en dgl. in
de kampong. Op Adonara (Soloreilanden) hebben de
huizen der gegoeden een binnen- en buitenwand,
tusschen welke wanden voorraden en huisraad wor
den opgeschuurd om te verhinderen, dat de in wonen den van buiten dooi1 oen pijlschot of lanssteek kun
nen worden getroffen. Terwijl de woning zelf op den
beganon grond slaat, is het slaapvertrek eenigszins
verhoogd gelegen, fn Endeh zijn de huizen vierkant
van vorm en vaak zelfs ruim, goed en gezond ge
bouwd, met de stijlen op groot o platte steenen. In
Ngada staan de woningen op palen of bamboo’s
2
M. boven den grond, en hebben opstaande wanden
van slechts -}- 1.5 M. Daarboven verheft zich een
zeer hoog dak, bestaande uit een netwerk van bam
boehui en, mot alang-alang gedekt; behalve langs
den voorkant van het huis loopen de overhangende
zijden van hot dak tot ter hoogte van den vloer naar
beneden door. Het eigenlijke binnenhuis is klein en
zeer donker, want er zijn geen vensters in; rechts van
de deur vindt men den vuurhaard, langs de wanden
soms verhoogde slaapplaatsen. Aan den voorkant,
dus aan de naar het dorpsplein gekeerde zijde, is te
gen hot woonhuis de binnengalorij aangebouwd, wel
ker vloer wat lager ligt dan die van ’t woonhuis, zoo
dat men zo met een trapje bereiken moot; van voren
is deze binnengalerij gedeeltelijk afgesloten door een
houten of bamboe-balustrade. Vóór dezo galerij en
weer wat lager heeft men de buitengalerij, van voren
open en vaak ook niet van zijwanden voorzien, zoo
dat een aantal huizen één doorloopende buitengalerij
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hebben. Do Ngadanees maakt veel werk van zijn
woning en versiert die vaak op verschillende plaat
sen met houtsnijwerk; behalve de kleine en de bam
boehuizen wordt ieder huis genoemd naar een der
voorouders. In de huizen wonen slechts een of twee
gezinnen; men slaapt in het binnenhuis, waar in den
kouden tijd altijd een vuur brandt en vertoeft daags
in de voorgalerij. — Behalve woonhuizen vindt men
in een kampong, als tenminste daarbinnen de oogst
bewaard wordt, padi- of djagoengschuren naar het
zelfde model als de woningen, doch dan meestal altijd
op palen, welke palen tegen de ratten voorzien zijn
van groote houten schijven. Bij elk huis behoort een
schuur. In Middon-Flores heeft men echter de ge
woonte, den oogst buiten de kampong in uitsluitend
voor dat doel bestemde bergplaatsen dan wel opgestapekl in bamboestellages in hooge boomen te be
waren, terwijl op de Soloreilanden de oogst ook in de
huizen wordt bewaard. — Voorts vindt men in OostFlorcs het pamalihuis,een groote open loods met ke
gelvormig dak en hoog boven den grond verheven
bamboevloer, welke loods uitmaakt de vierde zijde
van een door een wal van opgestapelde platte stee
nen afgezet vierkant pleintje. Vóór onder het dak
van de loods staan de besneden offerpalen. Dit ge
bouwtje herstelt men nooit, doch laat het in verval
raken en vernieuwt het dan slechts op een gunstig
tijdstip, meestal op het oogenblik van een te voeren
oorlog. In Lamalërap vindt men op speciale, niet om
heinde stellingen de hoofden der afgestorvenen, die
vroeger eenigen tijd na het overlijden werden opge
graven. Al deze huizen zijn zonder een enkelen spij
ker opgetrokken. Is een huis verbrand, dan zal men
op dezelfde plek niet spoedig een nieuw huis ter ver
vanging oprichten.
Rechten op den grond. In nagenoeg de geheele
afdeeling Flores oefent de gemeenschap, opgevat in
den zin van stam of familie-verband en verpersoon
lijkt door den toean tanah een hoogheidsrecht uit op
allen grond, hetzij die .ontgonnen hetzij die nog on
ontgonnen (woest) is,A
De toean tanah (in Maoemere: Tanoh Poeang) is
veelal de afstammeling van den eersten hoofdontginner. Hij stelt als hoofdofferaar den verbin ingschalcel daar, van de levenden met den geest der
aarde, die bezield wordt geacht, met de kwade gees
ten, die rampen en onheilen kunnen teweegbrengen
en middels offers verzoend moeten worden, zoomede
met de zielen der gestorven voorvaderen. Uit een en
ander volgt, dat, waar het toean-tanahschap nog in
vollen omvang bestaal, do vorst of hot hoofd als zoo
danig, indit n niet tevens toean tanah, in de oogen der
bevolking geenc overhoidsrechtcn op den grond kan
doen gelden. De toean tanah oefent zijn recht uit
namens het betrokken stam- of familieverband. In
de praktijk begint echter in vele streken (Endeh en
Manggarai) het oude rechtsbegrip te verflauwen,
kennen vele toean-tanah’s hunne rechten niet meer
en oefenen ze ook niet meer uit;alleen de naam van
tooan tanah hebben ze nog. Men kan zulks beschou
wen als een ovorgang naar een verder ontwikke
lingsstadium. In de plaats van do stamgemeenschap
komt de kampong of hot complex dan wel zelfs een
grooter territoriale eenheid, het landschap, naar vo
ren, welko het grondbeschikkingsrecht gaat uitoe
fenen.
De ontgonnen grond behoort in erfolijk indivi
dueel bezit aan den eersten ontginner on zijne recht
verkrijgenden.
Slechts leden van de gomeenschap hebben recht
op woeste gronden, weiden, woud on en boschpro-
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ducien. Een vreemdeling staande buiten de gemeen
schap heeft, na uit naam der gemeenschap bekomen
vergunning en tegen voldoening van cijns, het
woeste-grond-ontginnings- en wèiderccht; verkrijgt
daardoor echter geen bezitsrecht.
In Manggarai heerscht een bizondere toestand.
Daar wijst de toean tanah telken jare de voor den
ladang-aanleg te bewerken strook gronds aan, die
dan van uit één centrum gezamenlijk door alle lcampongbewoners wordt schoongemaakt en, spimiewebachtig in vakken verdeeld, ter bewerking gegeven.
Volgefts Meerburg blijft een behoorlijk afgepaald
perceel drie jaar ter beschikking van den rechtheb
bende, ook al wordt het niet bewerkt, terwijl nie
mand verdreven mag worden van liet land, dat hij
voortdurend benut; dit land is meestal om en bij de
huizen gelegen. Binnen het district hebben de kampongbewoners recht van keuze op den grond, waar
bij misbruiken worden voorkomen door den groo■
ten gemeenschapszin en de hechte familiebanden.
In de Ngadastreken der onderafdceling Ngada
kent men alleen erfelijk individueel bezitrecht van
het individu, daarboven echter geen hoogheidsrecht
•
van de gemeenschap en evenmin een recht van de
gemeenschap op onontgonnen grond. Hier kan ieder
vreemdeling door ontginning van woesten giond,
waartoe hij naar eigen verkiezing vrijelijk en koste
loos kan overgaan, erfelijk individueel bezitsrecht
verkrijgen. Ontginning van den hout- en boschproductenvoorraad op woesten grond staat in de Ngada.-treken een ieder vrij en het weiderecht op woes
ten grond is tevens hier onbeperkt.
^
Het huwelijk, dat voor zoover bekend op patriar/Jfcctjsüc. K ' clialen grondslag gevestigd is, is duur en vereischt
C' f ' < ;
van Plichtplegingen. Het meisje is niet vrij in
(
haar keus; wil het meisje niet, de vader wel, dan
? £* ( ■ ~
moet het huwelijk doorgaan. Weduwen echter zijn
vrij in haar keus. In Endeh is endogamie bloedschan
r
de; daarbij neemt men echter andere verwantschapsgraden aan dan bij ons. (Vgl.v. Ossenbruggen Ethnol.
jurid. beschouwingen over Chineesch erfrecht. Ind.
Gids 1904, p. 489). Het huwelijk van neef (cousin) en
nicht (cousine) is er verplichtend, als de eerste het
kind van een zuster van den vader der bruid is, niet
als het paar afstamt van twee broers of twee zus
ters.
Het huwelijk is niet in de eerste plaats eene zaak
van de aanstaande gehuwden, maar van de familie en
vooral van de vrouwen in de familie; en voorts van
het beele dorp. Om over de keus vrijelijk te kunnen
beschikken, wordt dan ook in Endeh de vrouw z. v.
m. achteraf gehouden. Op Lomblem zijn partijen
vrijer en geschiedt het engagement met wederzijdsche toestemming.
Na een inleidend geschenk als bewijs van oprecht
heid van het aanzoek, wordt het meisje gevraagd en
•heeft men de verloving. Daarna brengt de familie
van den bruigom de bruidschat bijeen, een essentieel
vcreischte voor het huwelijk. Die bruidschat bestaat,
vooral in Oost-Flores uit olifantstanden en tjindé’s,
voorts uit de katipa, een lang stuk fijn, doorschij
nend goed, dat door de gehuwde vrouw zuinig wordt
bewaard, dan buffels, wapens, sieraden en geld. Zij
w'ordt in optocht aangedragen, getoond, aangeprezen en geschat en na lang loven en bieden der wederzijdsche families komt men tot een besluit omtrent
I
de hoegrootheid daarvan. Trouw'ens wat ter zake van
if aav Uwel,i^ vóór de sluiting is cadeau gedaan, moet
J ook aan de familie worden getoond. jÓp Solor gaat nu
BevXtm fnige,daSen
de bfuid"samenleven.
Bevalt dit, dan volgt de betaling van de bruidschat.

Hiermee wordt het huwelijk voltrokken, hetgeen
gepaard gaat met groote feesten, althans als men er
geld genoeg voor heeft en geen sterfgeval het verhindert. Do geheele kampong draagt bij in de kost en
van liet feest met recht van reciprociteit. Ook helpt
zij bij het optuigen van het bruidspaar, en de meeste
sieraden, die dit paar draagt, zijn vaak geleend van
kamponggenooten. De bruidschat wordt voldaan
aan de ouders van het meisje of, zijn die overleden,
aan haar broer; daarna wordt zij onder de verwanten van de bruid verdeeld. Na de feesten wordt de
vrouwr naar liet huis van haar man gebracht. In
Manggarai echter verblijft de man eerst eenigen tijd
ten huize zijner vrouw' om haar eerst later naar het
zijne te voeren, w'aar intusschen een kamer voor het
nieuw'e gezin is ingeruimd of bijgebouw'd, terwijl in
Endeh de gehuwden eerst 4 etmalen na de volt rekkingtot elkaar w'orden toegelaten. — Vóór het hu
welijk frank en vrij, is de man daarna aan handen en
voeten gebonden. Vooral in Oost-Flores is de schoon
zoon moreel verplicht alles’met zijn schoonouders te
deelen, voor hen te zorgen, soms zelfs ook voor de
verwanten zijner vrouw'. En niet alleen hij; ook zijn
vader moet ten allen tijde niet geld en goed klaar
staan ten gerieve van den schoonvader. Daarom is
daar het bezit van veel dochters synoniem met rijk
dom. — Intusschen wordt niet altijd de bruidschat
geheel voldaan; tot zoolang blijft de man bij de ou
ders zijner vrouw inwonen en hoopt nu maar op veel
dochters uit zijne verbintenis, daar zijn schoonvader
dan de bruidschat dier dochters tot afbetaling van
do schuld van hun vader ontvangt. Hier en daar, o.
a. in het Sikka’scho, w'eigercn de schoonouders soms
de laatste rijksdaalders van den bruidschat te ont
vangen, alleen om hun schoonzoon in dienstbaar
heid te kunnen houden. — Ook in Ngada komt
het patriarchale karakter van het gezin eigen
lijk eerst tot uiting als de bruidschat afbctaald is,
daar tot zoolang de jonge man meest bij zijn schoon
ouders inwoont en voor hen moet werken; evenwel
w'ordt vaak reeds vergunning gegeven om de vrouw
mee naar zijn eigen huis te nemen, zoodra do groot 
ste helft van den bruidschat is afbctaald. Een inzelsel van matriarchaten aard w'ordt van deze streken
vermeld, n.1. dat men, als er in een gezin alleen doch
ters zijn, men er vaak een bestemt om na haar hu
welijk in haar ouderlijk huis te blijven, terwijl do
man dan bij haar intrekt en lot: haar woi (familie of
geslacht) overgaat; de bruidschat is in zulk eon geval
veel kleiner, soms zelfs wordt geen bruidschat ge
vraagd. Het doel van dezen huwelijksvorm is, om het
huis en de gronden in de familie te houden. — Ook
kinderhuwelijk, beter: kinderverlovingkomt voor en
verbreking cler trouwbelofte leidt dan vaak tot vij
andschap. — Polygamie is zeldzaam; een enkele
maal komt zij op Solor voor; de eerste vrouw i. dan
altijd de hoofdvrouw. — De huwelijkstrouw is groot,
doch hoe geringer de bruidschat, hoe losser de hu
welijksband, en bij den kleinen man volgt om de ge
ringste aanleiding eene scheiding. Meestal weidt den
man de schuld gegeven, want dan behoeft de bruid
schat niet te werden teruggegeven. In Ngada komt
intusschen echtscheiding weinig voor en zelfs over
spel is daar geen reden om het huwelijk tc verbreken,
doch alleen aanleiding tot een boete aan den bedro
gen echtgenoot. De band tusschen ouders en kinde
ren is los. Een kind kan zich spoedig zelf helpen en
bij de geringe behoeften, die men daar heeft, voelt
het zich spoedig onafhankelijk. — Eene geboorte is
eene gebeurtenis, waarvan de geheele omgeving ge
tuige moet zijn, Na de bevalling w'ordt de kraam-
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vrouw geroosterd en moet zij, althans op Solor 40
dagen thuisblijven. De nageboorte wordt begraven
en op het grafje wordt geofferd. Een paar dagen na
de geboorte is het feest. — Groote gezinnen treft men
weinig aan, alleen te Endeh. — De omslag bij een
begrafenis is afhankelijk van ouderdom en aanzien
van den overledene. Is iemand overleden dan wordt
er weinig getreurd; er volgt eenig rouwmisbaar, men
huilt eenigen tijd, omdat het er bij hoort, doch overi
gens gaat het bij eene begrafenis botrekkelijk opge
wekt toe. De begrafenis geschiedt spoedig bij den
kleinen man; bij aanzienlijken wacht men tot allen,
die bij de plechtigheid aanwezig moeten zijn met
hunne bijdragen in de kosten, zijn aangekomen.
Vroeger wachtte men op Solor ook tot de bruidschat
voor den overledene was betaald, dan wel hij, die den
overledene begroef, zich voor diens schulden aan
sprakelijk stelde. Wegens het lange tijdsverloop tusschen overlijden en begrafenis, worden de lijken van
aanzienlijken in een uitgehokle boomstam gekist, de
naden goed met klei dichtgest reken, en bamboes in
den bodem der kist aangebracht, waardoor liet lijkenvocht in den grond kan uitloopen. — Meestal
worden de lijken ongekist, gewikkeld in linnen (soms
wat vodden) of in een mat begraven; in Manggsrai
(met uitzondering van Todo) en Ngada in zittende
houding met opgetrokken knieën; in eerstgenoemde
streek echter in een uitgeholden boomstam als kist.
In Ngada worden alleen zij, die een natuurlijken
dood zijn gestorven, binnen de kampong begraven
en wel in een
2 M. diepen cirkeivormigen put van
ongeveer 1 M. middellijn. Zij, die een gewclddadigen
dood gestorven zijn, worden buiten de kampong,
maai- dicht in de nabijheid, begraven; echter niet in
hurkende houding, maar gestrekt, met de linkerhand
boven het hoofd. Meest vindt men voor op deze wijze
gestorven personen gemeenschappelijke graven,
waar aan liet hoofdeinde een aantal ópstaande kleine
steenen liet getal der begravenen aangceft. In Larantooka worden de lijken aan den voet van hoöge
boomen of in huis begraven. Op Midden-Flores
worden de lijken niet begraven, doch op een stel
lage geabandonneerd. Op Solor plaatst men op het
graf de kom, waaruit de overledene gewoon was
te eten, na haar te hebben gebroken. De graven wor
den niet onderhouden. Te Lamalerap (Lomblem)
werd vroeger na anderhalf jaar het hoofd opgegra
ven, gereinigd on op een stelling bewaard. — De erf
stukken gaan meestal over op den oudsten zoon. Vol
gens de instellingen van hot patriarchaat erven in
Ngada alleen de verwanten in de mannelijke lijn, dus
in do eerste plaats zoons, bij ontstentenis van doze
broers enz. Dochters zijn van de erfenis uitgesloten,
behalve in het geval dat een dochter eon matriar
chaal huwelijk sluit (zie boven). Voor minderjarige
zoons treedt de moeder als tijdelijk beheerster en
vruchtgebruikster op. Daar ook het leviraatshuwolijk
in vele streken beslaat, wordtin diest reken de vrouw
als een deel van dc nalatensclmp beschouwd.
Do voornaamste feesten van algemeenen aard zijn
dc plant- en oogstfeesten, die worden ingeleid door
een bezoek aan en offers op de velden, waarna in
de kampong het feest met spel, drank- on cotgenot wordt voordgezet. Voorts viert men offer
feesten om bij groote droogte regen af tosmeeken,
bij gelegenheid van een huwelijk, geboorte enz. In
Christelijke streken met hun vele heiligendagen
viert men meer feest dan in heidensch Flores. Een
feest wordt meestal besloten door een ectpartij,
waartoe een ieder wat bijdraagt. In Larantocka
vindt men het zoogenaamdo toreneten; dit feest-
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voedsel bij uitnemendheid is een in pyramidevorm
opgestapeld bord rijst met saus, vleesch of eieren. —
Als het eenigszins mogelijk is, wordt het feest opge
luisterd door een hanengevecht ; de vechthaan was
vrceger de onafscheidelijke gezel der hoofden. Op
fluit, trom en gong maakt men de begeleidende mu
ziek en de plechtigsto momenten worden door mid
del van geweerschoten opgeluisterd. Voor den Ngadanees bestaat slechts één algemeen jaarlijksch
feest, dat telkens op een vastgestelden datum ge
vierd wordt, n.1. het landbouwfeest, dat omstreeks
Februari valt, en dus geen plant- of oogstfeest ge
noemd kan worden. Zijn grootste feest is echter dat,
gevierd bij de inwijding van een nieuw huis; daar bij
deze gelegenheid een groot aantal karbouwen en var
kens geslacht worden, en het feest dagen achtereen
duurt, heeft het soms jaren na het betrekken van de
nieuwe woning plaats, ten einde een grooten voor
raad slachtvee gereed te hebben. Een ander feest
— eigenlijk een soort godsoordeel — is het bamboewerpen, een wedstrijd, waarmee partijen een geschil
trachten tot oplossing te brengen. Ook bij het doodenfeest worden vooral bij rijkeren, een groot aantal
dieren geslacht; bij dit feest alleen, behalve varkens
en karbouwen, ook paarden. De bedoeling is dat de
zielen dezer dieren den doode naar ’t zielenland vol
gen, zoodat de overledenen het vleesch kunnen nutti
gen.— Algemeen wordt door vrouwen en mannen^een
dans beoefend, bestaande uit schuivende passen en
wendingen, welke dans te fanatieker wordt als er bij
wordt gezongen. Alsdan is er een voorzanger die, al
naar de gelegenheid, nu eens de daden der hoofden
ophemelt, de glorie van het land verkondigt, dan
weer, en dit meestal, minneliedjes voordraagt. Na
ieder couplet valt het koor in. Deze dans voert men
het liefst uit in maannachten. In Manggarai mogen
de vrouwen dergelijke dansen alleen binnenshuis
uitvoeren. De Mohammedaansche kustbewoners van
Flores laten haar over aan de bergbewoners en vroe
gere slaven. Op de Soloreilanden beoefent men een
krijgsdans in krijgsdosch met rug- en borstbekleeding versierd met schelpen en voorzien van een
staart en met een muts met geitenhaar op. Bij dien
dans neemt men do vrouwen in het midden, doch
jonggehuwde vrouwen zonder kinderen mogen niet
meedoen. In Manggarai zijn de mannen nog verzot
op een soort schermen (tjatik), waarbij partijen in
speciaal costuum, de een met een zweep gewa
pend, de ander door een schild zich beschermend,
op elkaar toetreden. —
De zawj wordt in Manggarai alleen door de man
nen, in Endeh juist door do vrouwen beoefend; de
laatsten hebben in het maken van pantoens eene
groot o virtuositeit. —
Godsdienst, liet meeren deel der bewoners van het
binnenland van Flores is heiden, terwijl de kustbe
woners meestal Mohammedaan of Christen zijn. Het
aantal Christenen bedroeg in 1916 + 30 000, het aan
tal Mohammedanen + 33000. Mohammedanen vindt
men vooral in Manggarai, Endeh en in mindere mate
op de Soloreilanden. De bekeoring tot den Islam der
Endehneezen moet geschied zijn door een Endohnees,
die dien godsdienst op Solor omhelsd had. Er waren
toentertijd reeds Christoncn in Endeh, door de Portugcezen bekeerde heidenen, en nog lang na hot ver
trek (in ongeveer 1660) van de Portugeezen, n.1. tot
in de zeventigor jaren der vorigo eeuw, werden al
daar door enkele bewoners een aantal Roomsche
plechtigheden geregold geviord. Dit werd bevordord
door de gewoonte der Portugeesche geestelijken om
uit do aanzionlijkste kampongbewoners broeder-
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pongs door elkaar wonen, dus meest in elke kampong
schappen (confreriën) te stichten tot. het in stand
woi’s gewijze. Als zinnebeeld van den mannelijken
houden der godsdienstige plechtigheden. Niettemin
voorouder richt men een nadoe op, een zware, dikwijls
is tot nu toe na eeuwenlange werkzaamheid het
fraai bewerkte paal, met een kegelvormig, beneden
resultaat der Christelijke zending op Flores niet
wijd uitloopend dak, soms van boven met een na
geheel bevredigend geweest. Deze belooft echter
bootsing van een gewapenden man in stroo voorzien;
betere resultaten voor de toekomst, bij toenemen
rond den voet liggen vele platte steenen. Als sym
de rust en orde in de binnenlanden. — Van den
bool van een der vrouwelijke voorouders wordt do
godsdienst der heidensche bewoners bemerkt men
baka gebouwd, een huisje van het gewone model,
in het dagelijkscli leven weinig: tempels of beroeps
maar meest zonder galerijen, en vaak van fraai be
priesters ontbreken, doch er zijn voorgangers, bij
plechtige gelegenheden, waarover nader onder hoof sneden planken vervaardigd. De offers voor de zielen
der voorouders worden in een uitholling boven in
den hieronder. Algemeen wordt aangenomen een
mannelijke geest (in) den hemel en cene vrouwe de nadoe gelegd, behalve die welke uit varkens- of
lijke (in) de aarde, die over leven en dood beschik kippcnvleesch bestaan, welke in de baka gebracht
worden. De nadoe dient tevens als offerpaal der
ken, maar als te hoog verheven minder worden
karbouwen, met welker bloed hij telkens besmeerd
vereerd dan de andere geesten. Den hemelgeest offert
wordt, terwijl in do baka bij feesten de voornaamste
men alleen bij zons- of maansverduistering of om re
leden der woi plaats nemen. Als regel vertoeven de
gen af tesmeeken, in welk laatste geval men o.a. een
geesten der voorouders niet in baka en nadoe, maai1
kikvorsch en een muis in het nabije bergstroompje
in een klein hokje van bamboe en alang-alang, dat
doodgooit. Maar vooral worden de geesten der voor
boven op het dak van den oprichter der nadoe wordt
ouders vereerd,die naarde algemeene voorstelling in
gezet. In de Nagehstreek der onderafd. Ngada heeft
den vorm van slangen e. a. schuwe dieren (daarom
men ook offerpalen, aldaar Peo geheeten.
wil men op de Soloreilanden geen krokodilleneieren
Ziekte of sterfgevallen worden algemeen toege
verzamelen) in groote boomen, bergen, rotsen en ri
schreven aan wraakneming van bepaalde personen,
vieren wonen of rondzweven nabij de plaatsen, waar
aan wie het volksgeloof bovennatuurlijke krachten
die voorouders werden begraven. Om hunne bescher
ming deelachtig te blijven, begraaft men de overle toeschrijft, de zoogenaamde sóewangi’s. Vaak wordt
die zwarte kunst toegedicht aan hen, die den lijder of
denen in Manggarai gewoonlijk binnen de kampong.
overledene tijdens zijne ziekte bezochten, hem lot
Door zich blijvend te ver van deze heilige plaatsen te
betaling van een schuld maanden of een gedaan ver
verwijderen, verliest men die bescherming. Vandaar
zoek zagen afgewezen. Deze soewangi’s worden vo
de tegenzin der bewoners van het binnenland om
gelvrij verklaard en vaak door de kamponggcnoolen,
zich in de vlakte te vestigen. Het kan voorkomen dat
soms op last dm- hoofden, al of niet met hun gezin
men midden in de wildernis een offerpaal aantreft;
vermoord.
v
dit is dan meestal het bewijs dat daar oorspronkelijk
Van tijdrekenkunde heeft men weinig begrip; men
het stamdorp lag; eene verplaatsing van het gehecle
rekent niet met weken, maanden en jaren. Belang
dorp is dus niet uitgesloten. In elke groote kampong
rijke voorvallen, als vulkanische uitbarstingen, epi
heeft men zulk een offerpaal, of offertafel. In het Oos
demieën, indertijd beschietingen van de kampong
telijk gedeelte staat deze in een huisje; dat huisje
door de marine, op-en aftreden van radja’s, vormen
is het grootste in de kampong waar de toewan tanah
aanknoopingspunten als men wil trachten achter een
woont, over wien nader hieronder. Ook vindt men er
een in elke ladang en daarbij worden in de verschil of anderen datum te komen. De leeftijd wordt bere
kend, naar de tijdperken, waarin men tot het een of
lende cultuurstadia, met medewerking van den ladangbezitter en een naaste vrouwelijke bloedver ander werk geschikt was, als het meegaan naar zee,
want, de noodige godsdienstige plechtigheden ver het meerooien op zee, enz. Waar markt gchoud
wordt, worden de dagen daarnaar berekend, terwijl
richt; zoo wordt de zoogenaamde rijstmoeder bij den
de dagindeeling geschiedt naai- den zonnestand, de
paal geplant. — De Ngadanees onderscheidt goede
geesten, déwa en kwade geesten, niloe; aan deze
verschillende werkzaamheden en de verrichtingen
laatste, die in den grond huizen, wordt zelden geof der dieren.
ferd, wel daarentegen aan de déwa’s, die in de lucht
De verschillende stammen worden bestuurd door
leven. Op de plaatsen, waar hij deze vereert, worden
oudsten of familie/ioo/dew. Op do Soloreilanden had
men vroeger 7 stammen (soekoe), ieder onder een el
lange, overeindstaande steenen geplaatst, watoe lewa
gen hoofd; dit waren in elk dorp de laagste hoofden
= lange steen, die echter niet als fetisen of afgods
en zij droegen den titel temookoeng. — In het alge
beelden zijn te beschouwen, maar als altaars, om do
meen vindt men in Oosl-Flores en hier en daarop
offers neer te leggen. Een bijzondere vereering onder
de iSoloreil. in elk gehucht, hoe klein ook, 4 oud
vindt Sili Ane Woenga.de geest van den regen en den
landbouw. Bij de vooroudcrvei-eering maakt men in
sten, voorgangers bij alle godsdienstige en maat
Ngada onderscheid tusschen de geesten van pas
schappelijke plechtigheden: Je.den toewan tanah,bij
overledenen, en die van personen, welke tot de
wien moeilijkheden over den grond worden voorgestamvadeis of vooroudere gerekend worden; aan de
bracht; 2e. den uitvoerder der genomen beslissingen
eersten worden op een plek nabij den vuurhaard of of boodschaplooper; 3e. den adviseur in rechtszaken
fers gebracht; de vereering der laatsten is van meer
en 4e. den rechter van wiens woord de eindbeslissing
omvaltenden aard, en hangt samen met de maat afhankelijk Ls. Het Europeesch bestuur heeft veelal
schappelijke indeeling der Ngadaneezen, die geheel
den toewan tanah op den voorgrond gcscho ven en
op genealogischen grondslag berust. De kleinste ge
hem als het eenig hoofd.de andere aanzienlijken als
meenschap L$ de tooi, het geslacht; een aantal woi'8
bijloopers beschouwd; hetgeen niet wegneemt, dat
vormen de m of stam, terwijl tot een bepaalde woi
met de meening der laatsten wel degelijk in de prak
een aantal families of eboe’s behooren. In het gelieel
tijk rekening wordt gehouden en dientengevolge de
vindt men in het Ngada-gebied 12 isi’s, bestaande
autoriteit van den toewan tanah niet weinig wordt
uit 141 woi, en verdeeld over 168 kampongs. De ververzwakt. Ook moet deze goed rekening houden mot
eering nu van de geesten der vooroudere geschiedt
de adat en denkbeelden zijner onderhoorigon. Van
woi s-gewijze en daar de woi’s in den regel in de kamdaar bij die hoofden eenerzijds weinig overwicht,
c ll
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een overwicht vooral berustend op een flink voor
komen, brutaliteit en redenaarstalent, of als dit niet
helpt, tal van mooie beloften en langdurige confe
renties, anderzijds binnen de vrij vage grenzen van
de adat, een in onze oogen verregaand machtsmis
bruik.
Aaneensluiting van gehuchten leidde tot do vor
ming van districten of landschappen. Do kampong
hoofden staan dan rechtstreeks onder het landschapshoofd of indirect als zich federaties van kam
pongs — districten of kapitanschappen genoemd —
hebben gevormd. Hoe dan ook, do kamponghoofden
blijven de eigenlijke machthebbers. De landschapshoofden dragen den titel van radja. De districts
hoofden in het landschap Larantoeka (vaste wal
Flores en Soloreil.) dragen den titel van „Kakang”.
Elders heeten de districtshoofden „kapitan” en in
Manggarai „daloe”. In Endeh volgt do oudste zoon
zijn vader op; op do Soloreilanden volgen broeders
elkaar op en bij gebreke hiervan de oudste zoon van
den oudsten broeder enz.
In het maatschappelijk meer ontwikkelde Endeh
onderscheidt men de bevolking in drie standen: adel,
middenstand, cn kleinen man. De adellijken dragen
een kris en zullen zich nergens vertoonen zonder
volgeling, welke volgeling bovendien gewapend is,
wanneer zij zich eenigszins veraf begeven; een am
bacht uitoefenen is hun te min.
Bij de Ngadaneezen onderscheidt men slechts twee
standen: de ata kai = oudere menschen, rechtstreeksche afstammelingen van het oorspronkelijk stam
hoofd of zijn medestichters, en de ata Icisa = middenmenschcn, de gewone vrije lieden ; vroeger had men
nog de ata hoö — slaven. Een kai-vrouw mag nooit
met een kim-man huwen; daarop alleen stelde het
adatrecht de zwaarste straf — dood door ophanging,
doch alleen van den man. Van een eigenlijk bestuur
was bij de komst van het Gouvernement in Ngada
niet veel te bespeuren; de afstammelingen van do
stichters der woi’s (zie boven), fungeerden als fami
liehoofd, en hadden eenige macht in grond-en adat
kwesties, maaralleen een krachtige persoonlijkheid
had al woi-hoofd wat in te brengen.
J )t; l i chtspraak werd vroeger uit geoefend door do
hoofden, vaak met gebruikmaking van godsoordeelen, die niet zelden met den dood van beide partijen
eindigden. Wiesterk was werd ontzien, ook in straf
zaken. De meeste processen eindigden met boete op
legging,'Inch lichamelijk letsel leidde vaak tot we
dervergelding, terwijl de weorwolfmenschen (soewangi ) werden vermoord. Onbetaalde schulden
leidden op de Soloreilanden wel tot eigenrichting in
den vorm van diefstal van kinderen, liefst meisjes,
om in de bruidschat schadeloosstelling te zoeken. Do
zelf bestuursrechtspraak wordt thans overal volgens
vaste regelen onder leiding van de bestuursambte
naren uit geoefend.
Oorlogvoeriwj. Openlijke aanvallen zijn zeldzaam;
men geeft de voorkeur aan hel leggen van hinderla
gen, die wegens do aangeboren zorgeloosheid van den
inlander, allo kans op succes hebben. De enkele maal
dat hot tot een open gevecht komt, takelen de strij
ders zichzelf buitengewoon toe en trachten elkaar
door veel rumoer te intimidecren. Op Solor had men
voor deze ontmoetingen speciale terreinen. Is daar
bij een vijand gevallen, dan is de wraak bekoeld, aan
de eer voldaan. Men wacht af of do tegenpartij weer
wraak neemt en sluit anders vrede. Op Solor mocht
in hot laatste geval ’s vijands grond een jaar lang
niet betreden worden. De vijandelijkheden moesten
in Oost-Flores worden gestaakt, als een aanzienlijk
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vreemdeling het ofïcrhuisje van een der partijen be
trad, doch do vreemdeling droeg de verantwoorde
lijkheid voor de gevolgen dier staking. De kust-Endehneezen namen do krijgshaftigcr bergbovolking in
dienst om voor hen te vechten.
Karakter, intellect. De voor het mecrendcel Chris
ten-bewoners van Larantoeka worden beschreven
als goedaardig en gewillig, tenzij zij bestraffing vreezen; de bewoners van het binnenland heeten schuch
ter, geneigd tot wegloopcn en bevreesd te spreken.
Men noemt ze verder lui en onzindelijk en de Christe
nen hoovaardig. Een groote tegenstelling vormen do
Soloreezen en de bewoners van Midden-Flores. Zij
heeten onbeschoft, oorlogszuchtig, wraakzuchtig,
liefhebbers van spel en drank, al zijn zij hieraan niet
verslaafd, terwijl de Endehnces nog wantrouwend,
sluw en nieuwsgierig, voor de smart of het ongeluk
van anderen onverschillig wordt genoemd, maar niet
lui. Dit is tengevolge van economische omstandighe
den ook niet het geval met het visschersvolk van
Lamalerap (Lomblem). Die ijver kenmerkt mannen
zoowel als vrouwen. Over het karakter der Ngadaneezen wordt niet ongunstig geoordeeld; zij zijn op
recht en vrijmoedig in den omgang, niet wraakzuch
tig of haatdragend, trouw, en dapper; moord en
doodslagen komen zeer zelden voor, evenzoo dron
kenschap; ook in sexueel opzicht staan ze zedelijk
hoog; ze zijn echter zeer vuil op lichaam en kleeding.
Schakelt men de Christenen uit, dan zijn de Endehneezen on bewoners van Manggarai het meest ont
wikkeld. De Endehnees heeft een eigen, op het Makassaarsch gelijkend letterschrift, waarin vooral de
vrouwen bedreven zijn, evenals in het volksdicht
(pantoen).
Geschiedenis. Uit oude beschrijvingen
blijkt dat Flores vroeger cijnsbaar was aan vorsten
op het eiland Celebes, terwijl het eiland Solor en
verder oostwaarts‘"gelegen eilanden schatplichtig
waren aan den sultan van Temate. (Zie o.a. Valentijn deel 111 pg. 133.)
7 September 1618 werd met Hellij Chillij Partanij en de edelen van Solor een verdrag gesloten',
waarbij het Nedcrlandsche oppergezag word erkend.
Dit verdrag werd den 22sten Januari 1646 her
nieuwd.
In 1660 werd tusschen de O.-I. Compagnie en
den vorst van Makasser,. onder wien ook Endeh
kon geacht worden te ressorteeren, een contract
gesloten, hetwelk’cchter door vijandelijkheden van
de zijde der Makassaren werd verbroken, doch IS
November 1667 door Speelman werd vernieuwd. Het
gezag der Compagnie werd toen erkend en alle ove
rige Europecsche mogendheden van het handeldrij
ven in die stroken uitgesloten. De Compagnie schijnt
daarna een posthouder gevestigd te hebben te Baraai
(baai van Endeh).
7 Juli 1683 werd met den Sultan van Ternatecen
verdrag gesloten, w'aarbij deze afzag van alle oude
aanspraken op Solor.
In die tijden waren onze aanrakingen metdiestreken van weinig boteekenis en voor hot meerendeel
van onaangenamen aard wegens de veelvuldig voor
komende zeorooverijen, waaraan do kustbevolking
zich schuldig maakte. Larantoeka werd dan ook als
gevaarlijk voor do rust in die stroken aangemerkt
o.a. door den regeeringscommissaris Paravicini, die
in 1756 don Timor-archipel bezocht. Doch ook de Portugeezen maakten aanspraken op Larantoeka en do
SoloroiLanden (niet op Endeh en de andere bewesten
Larantoeka op don vasten wal van Flores gelegen
landstrokon). Zij betoonden zich intuaschen nimmer
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bij machte om het plegen van zeerooverijen tegen te
gaan en lieten zulks gaarne aan de Nederlandsche
gezaghebbers over —'altijd voor zoover die wel in
staat, waren de roovers te tuchtigen.
In 1757 schrijft de Indische regeering aan het
Nederlandsche opperhoofd van Timor, dat Larantoe
ka in het bezit is van eeno „swarte Portugeesche
Donna”, dat deze plaats wellicht door Frankrijk zal
worden uitgezócht, om daar met goedvinden van
Portugal een etablissement op te richten, waarom
het opperhoofd gelast werd op het nabijgelegen Solor een bekwamen posthouder te plaatsen en aan de
zen in te scherpen, dat geen middel onbeproefd
moest blijven om zich door het huwelijk met de
Donna*' te verbinden „ten einde daardoor dat
Land van Solor in do Compagnie te brengen”. Of
zulks bereikt werd, is niet bekend.
In 1818 ontstonden met de Portugeesche regeering
geschillen over gebicdsdeelen op liet eiland Timor en
werd bij die gelegenheid door den regeeringscommissaris Taets van Amcrongen eene in overleg met
de Portugeesche koloniale overheid opgemaakte lijst
overgelegd, waarop o.a. Larantoeka voorkwam als
eene Portugeesche bezitting.
Omstreeks 1818 opende Resident Hazaart ook onderhandelingen, ten einde Endeli weder onder Neder
landsche heerschappij te brengen, om daardoor paal
en perk te kunnen stellen aan de schadelijke zeeroo
verijen. Doordat Hazaart wegens andere kwesties ter
verantwoording naar Java werd opgeroepen, schij
nen die onderhandelingcn toen niet tot een goed
einde te zijn gebracht. Op 14 Mei 1838 vindt, naar
aanleiding van gepleegde zeerooverijen een tuchti
ging van Endeh plaats door een tweetal onzer oor
logsvaartuigen. Als gevolg van die tuchtiging ver
schijnen in Mei 1839 een zevental rijksgrooten van
Endeh te Koepang, om aan den Resident Gronovius
hunne onderwerping aan te bieden. Een contract
wordt aangegaan, hetwelk, na ook door de te Endeh
achtergebleven hoofden te zijn geteekend, door den
Gouv. Generaal bij besluit van 5 Sepf. 1839 wordt
goedgekeurd en bekrachtigd. In hetzelfde jaar —
doch vroeger — tuchtigden wij ook Larantoeka,
maakten de woonplaats van den radja met den
grond gelijk en schiepen zoodoende een bron van
politieke verwikkelingen met Portugal.
In 1848 werd door den Regeerings Comm. D.
Steyn Parvé, onder nadere goedkeuring der regecring, te Lawajcng (Solor) een Nederlandse!) post
houder gevestigd, voornamelijk van wege het betrek
ken van dit eiland en van Savoe van werkkrachten.
Doch de Portugeezen bleven op Solor rechten preiendeeren. Hieraan en aan de verdere pretenties van
Portugal op Flores werd een eind gemaakt door een
verdrag met genoemd land, waarbij dit zijne rechten
op de landschappen Larantoeka, .Sikka en Paga,
Adon ara.(Wo ere) en Solor (Pamangkajoc) aan Ne
derland afstond. Alhoewel dit verdrag eerst in 1859
(Ir.d. Stb. 18G0 no. 101) werd geratificeerd, waren de
bezittingen reeds sedert 1851 in onze handen. Do
Nederlanders betrokken in dat jaar hel fort te Lawajong op Solor en later het Portugeesche fort te
Larantoeka; de militaire commandant werd belast
met het civiel gezag over de nieuw gevormde afdeeling Solorcilanden. Naar aanleiding van verkeerde
handelingen van een dezer militaire gezaghebbers
ontstonden er verwikkelingen met de inlandsche
vorstjes, die eerst met zijne vervanging ophielden.
Men weet deze moeilijkheden aan het feit, dat de
bestuursuitoefening geschiedde door een militair.
Daarom droeg men het gezag op aan een civiel amb-
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tenaar, en, omdat dc algemccnc politiek de uiter
ste zuinigheid eischte, welke niet te bereiken was
ingeval van activiteit van het bestuur, dwong men
hem tot eene passieve houding door opheffing bij
Ind. Stb. 1869 no. 28 van dc militaire bezetting.
Hierdoor boette Larantoeka veel van zijne betcekonis in. In 1871 werd zelfs besloten dat het zou
worden verlaten en dc civiel gezaghebber zou ver
huizen naar het vruchtbaarder A donara, dcch men
kwam later weer op dit besluit terug. In 1872 werd
de politiek van onthouding van inmenging in do
inlandsche aangelegenheden voor het gewest Timor
uitdrukkelijk aanvaard. Doch zij was in dc practijk
niet vol te houden.
De geheele periode vanaf de overname der be
zittingen tot het begin van de 20e eeuw werd op
Flores gekenmerkt door tal van inlandsche oorlogjes,
door slavenhandel en zee- en strandroof. Nu waren
die onderlinge oneenigheden weliswaar van weinig
gewicht en tot een klein gebied beperkt; ook leidden
zij niet tot bloedige botsingen; maar, aangezien
daaraan geen einde kwam, ongestoorde rust een
zeldzaam verschijnsel was, ieder lid der oorlogvoe
rende partijen steeds gevaar liep voor zijn leven, wa
ren zij zeer nadcelig voor de welvaart. Nu eens von
den de twisten hun oorzaak in knevelarij van het
bergvolk door de kustbewoners; dan in opzegging
door een energiek stamhoofd in dc bergen van de
gehoorzaamheid aan een of ander kustpolentaatje,
dat evenals elders uit de ligging van zijn lar.d zeker
overwicht putte over de bewoners in het binnen
land ; ook wel in de eerzuchtige pogingen van een
landscliapshoofd tot annexatie van een of ander ge
bied onder voorgeven daarop rechten te hebben. Zel
den mengden wij ei' ons in; de enkele welgemeende
poging, die wij aanwendden om orde te scheppen, was
verre van gelukkig. Bij Indisch Besluit van 9 Maart
1865 werd bijv. de grens van Larantoeka tenge volge
van onze onbekendheid metdefeitelijke toe-i.ai di n
zoodanig vastgesteld, dat het landschap Sikka onder
Larantoeka kwam te ressorteeren, hetgeen tot oindelooze verwarring aanleiding gaf. Meestal bepaalden
wij ons tot het ontvangen van de door de inlandsche
hoofden afgelegde, maar natuurlijk niet gehouden be
loften tot staking van het oorlogvoeren en koppen
snellen, en waren wij zeer tevreden als een of andeiv
euveldader daaraan de belofte van koffieplanlen
toevoegde, waarop wij toch in de tachtiger jaren
zeer gesteld waren. Den radja’s werd aanbevolen te
streven naar het verwerven van de toegenegenheid
hunner onderlioorigen; hun werd de wensclielijkheid
voorgehouden tot uitvaardiging van een verbod van
in- en uitvoer van oorlogsbehoeften, ook wel werd
het betrokken landscliapshoofd bedreigd met het
ongenoegen der regeering als hij liet al te bar maak
te. Met dergelijke frases, met bedreigingen die men
niet waar maakte, meende men te kunnen besturen,
met opzettelijke totale miskenning van het inlandscho karakter en de inlandsche verhoudingen.
Een enkele maal, als men er niet buiten kon,
kwam een oorlogschip een recalcitrant staatje tuch
tigen. Soms werd daarbij eone landingsdivisie aan
wal gezet, en deze ondervond wel eens hardnekkigen
tegenstand van eene bevolking, wier schuilplaat sen
alleen voor eene inlandsche macht toegankelijk
heetten, en moest dan terugtrekken, doch meest
al trof zij slechts leego kampongs aan, die tot
een goedkoop vuurwerk aanleiding gaven. Het
meest maakte indruk het vèrdragend marinegcschut;
om dien indruk levendig te houden had periodiek
vlagvertoon plaats. Doch beter dan dat alles was de
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plaatsing van een ambtenaar, mits men dezen niet
veroordeelde tot de functie van levend wapenbord,
want meestal beletten do beperkte middelen, het
bestuur gelaten, dit om waar het pas gaf, met de
noodigc kracht op te treden.
In 1S64 word te Endeh een posthouder gevestigd
om toezicht te houden op den slavenhandel, die van
dit gebied uit op Soemba op grootc schaal ge
dreven werd. Ter verscherping van dit toezicht
werd in 1871 (Ind. Stb. n° 55) het landschap En
deh onder de administratie van het bestuur op
het eiland Soemba gebracht. Den posthouder stond
een kruisboot ter beschikking en men maakte zich
wijs, dat dit middel den slavenhandel deed afnemen,
al erkende men de onmogelijkheid die menschonteerende practijk actief tegen te gaan door middel van
een zeilvaartuig, dat ongeschikt was tot een veel
vuldig herhaald en onverwacht bezoek. Toch kon
een actief posthouder veel tot tegengang der
slavernij verrichten. Dat hij zich daarmede den
haat der slavenhalers op den hals haalde, behoeft
geen betoog. l)it bleek uit een aanslag in 1879 op
don posthouder van Endeh door een dier lieden ge
pleegd. Intusschcn, de toenemende scheepvaart
zal wel de hoofdoorzaak geweest zijn van het weg
kwijnen van den slavenhandel: sedert 1876 werd
Larantoeka geregeld door stoomschepen aange
daan. In 1887 waren er geen slavenhalers op
heeterdaad betrapt en in 1888 beboette de radja
van Endeh zelfs een gezeten slavenhandelaar en
droeg den posthouder de opgelegdo boete af. Sedert
hoort mep niet meer van slavenhandel. Doch daarna
komen in dit gebied de herhaalde oneenigheden met
de berg-Endehneezen op den voorgrond.
Vooral echter waren Oost-Florcs en de Soloreilandcn het gebied der nooit eindigende inlandsche oorlogjes. Larantoeka op Flores en Adonara
treden daarbij vooral op den voorgrond. In het
jaar 1879 was de afdeeling Larantoeka en onderhoorigheden gecreëerd, waaronder ressorteerden, be
halve Oost- en Noord-Flores, de Solor- en de Aloreilanden; met een civiel gczaghobber-afdeelingschef
te Larantoeka en posthouders te Maoemere en Trong.
Do plaat ■ ing van cerstgenocmden posthouder had al
dadelijk ten ge volge, dat men zich in Sikka beter bcseii'-rmd uehtlc legen de aanmatiging van den radja
van Laranlo: ka, dien wij door de vroeger besproken
grensregeling ten onrechte hadden gesteund in zijn
aanspraken op eerstgenoemd landschap. Hoe aanma
tigend deze radja overigens was, en hoe weinig
hij zijn aanmatigende aanspraken liet varen, bleek
uit, een dooi- hem nog in 1902 naar Kcwa op NoordFlores ondernomen hongitocht. Was hom een tijd
lang dien kant uit de pas afgesneden, dan beproefde
hij in t op de Soloreilanden tegen zijn antagonist den
radja van Adonara. Dat er wrijving kwam tusschen
de beide rijkjes was trouwens geen wonder, want
beider gebied strekte zich eonerzijds over Oost-Floros , anderzijds over Adonara en Lomblem uit. Over
de verhouding van den radja tot het bestuur viel
niet t<- klagen, mits dit maar veel door de vingers
zag on deeddociviel-gezaghebberdit niet, dan meed
dr radja jarenlang alle aanraking. Dit landschapshoofd was overigens een Christen on zijn Christelijke
beginselen brachten hem wel eens in botsing ook
met zijn heidenscho onderdanen. Zoo ontstond een
opstand tegen hem der bergbewoners van Laranloek i in de 80cr jaren, welke opstand zijn aanleiding
vond in de verzaking door den Radja van verschil
lende hoidcnsche plechtigheden, een opstand waar
bij ook de missie in het gedrang kwam. Ter be
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scherming van de missie werd toen te Larantoeka
een kruisboot ge.stationneerd cn kreeg de civiel-gezaghebber een aantal gewapende politiedienaren en
wat geweren toegezonden. Edoch men vreesde wel
licht dat de posthouder hierin eens aanleiding mocht
vinden zijn neutrale positie prijs te geven; althans
toen het govaar geweken was, moesten de geweren
en de politie weder naar Koepang terug. Alleen de
kruisboot mocht blijven, als zijnde wel gemakkelijk
voor dc reizen van den besturenden ambtenaar,
terwijl de bemanning van de kruisboot ook voor de
politie zou zijn te gebruiken! Was het wonder dat
nog in 1890 werd geconstateerd, dat het bestuur met
de veelvuldig voorkomende kleine onderlinge on
eenigheden weinig bemoeienis had?
Ook op de Soloreilanden was, niettegenstaande
onze langdurige vestiging de toestand zeer onbevre
digend en zij bleef dit tengevolge van onze politiek
van onthouding. De post te Lawajong was opgehe
ven en de posthouder verplaatst naar Trong; doch in
1889 moest de toenmalige functionaris ijlings naar
Larantoeka vluchten, in het gedrang geraakt bij den
strijd tusschen eenige landschapjes, die het overi
gens volstrekt niet op hem gemunt hadden. In 1891
werd het voor dien beambte niet raadzaam geacht,
anders dan raadgevend tusschenbeide te komen,
'terwijl hem in 1898 werd gelast naar Larantoeka,
later naar Endeh tc gaan.
Wenden wij thans nog even den blik naar
Midden-Flores. Sedert in 1874 het voornaamste
stamhoofd in Ngada, bet hoofd der Rokka’s, met het
N. I. gouvernement vriendschapsbetrekkingen had
aangeknoopt, had dit steeds het voornemen gehad
deze legendarische tinstreek spoedig te bezoeken.
Eerst in 1887 werden echter pogingen aangewend
om die streek te bereizen en wel van uit drie ver
schillende punten van de Noordkust. De Noord
kust heette volgens de traditie aan den radja van
Gcwa op Celcbes onderhoorig tc zijn; in het voor
naamste rijkje Rioeng hadden de Makassaren en
Boegiueezen grooten invloed. Vermoedelijk onder
dien invloed werd den reizigers de toegang tot het
binnenland ontzegd. Daarop werd den besturenden
ambtenaar gelast zich vooralsnog te bepalen tot een
regelmatig bezoek aan die kustplaatsen om er denoodige gegevens te verzamelen. Na een vluchtig bezoek
van professor Wichmann in 1888 en van den mijn
ingenieur Van den Broek in 1889, landde aan de Zuid
kust in de Aimerebaai in December 1889 een mijnbouwkundigc expeditie 'onder den ingenieur Van
Schelle. Deze expeditie had weinig resultaat, tenge
volge van dc vijanciigo houding der bevolking, die
haar noopto tot den terugkeer. Hot onderzoek
werd in Maart 1890 hervat, thans onder militaire
dekking, welke dekking tevens de opdracht had
dc aanvallers der eerste expeditie te bestraffon.
Doch noch het doel, dat dc mijnbouwkundigen
zich hadden gesteld, noch liet nevendoel der mili
taire leden word boreikt. Do vijandige houding
dor bevolking dwong tot een geleidelijke verster
king der dekkingstroepen, tot in November 1890
eene macht vereenigd was van 17 officieren en 495
minderen, waarbij genie en 2 mortieren. Toen gaf
men do hoop op, do tinstreek van uit het Zuiden
te bereiken. Een tweede poging kort to voron van
uit het Noorden met*eene colonne van 21 officioren
en 530 minderen aangewend, mislukte eveneens,
want men achtte dc gezondon macht nog te gering
om hot doel to bereiken. Met het oog op het ongun
stige jaargetijde werden do troepen ingcschecpt en
eindigde deze grootscheepsolio onderneming mot een
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terugtocht. Dit moest natuurlijk een zeer verkeerden
indruk op den inlander maken.
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In 1902 echter kwam er kentering in onze poli
tiek met het optreden van resident Hcckler. Deze
manifesteerde zich het eerst in Larantocka. In 1902
had de radja, wellicht ter bezwering van de bij zijn
leenheer gewekte ontstemming, eindelijk de verkla
ring afgelegd, waarover men reeds sedert 1898 met
hem onderhandelde, nl. dat het. gouvernement tegen
schadeloosstelling de in zijn gebied bestaande hef
fingen mocht overnemen en hij geen nieuwe belas
tingen kon opleggen. Het opzettelijk gedesorgani
seerde bestuur, waaruit alle adathoofden, die ’s radjas
willekeur hadden kunnen breidelen, successievelijk
door hem waren verwijderd, moest op den ouden
voet worden hersteld, en voortaan mochten geen binnenlandsche aangelegenheden en rechtszaken van
beteekenis worden afgedaan, dan in overleg met de
hoofden en den civiel-gezaghebber van Larantocka,
metwiende vorst sedert jaren zoo goed als geen aan
raking had gehad. Doch, al vleide men zich met de
hoop, dat het prestige naar buiten van den rnachtigsten, sluwsten en 'meest-aanmatigenden zelf be
stuurder nu gebroken zou zijn, weldra bleek het, dat
de man zich nog verre van onderworpen voelde. De
maat was vel, toen hij een tegen den radja van Ado
nara in opstand gekomen hoofd niet alleen daadwer
kelijk steunde, doch zelfs huisvestte als dit zich te
Larantoeka vertoonde. In 1905 werd de radja ge
vangen genomen, van zijn radjaschap vervallen ver
klaard en verbannen, terwijl een lid van zijn geslacht
waarnemend bestuurder werd. In 1912 is een zoon
van den balling dezen opgevolgd.
O]) de Solor-eilanden liet, zocab hiervoren ge
meld, de toestand sedert geruimen tijd veel te
wenschen over. Om hierin verbetering te brengen
was veelvuldig gewapend optreden van militai
ren en politie needig. In 1909 (Ind. Stb. no.
542) werd het bestuur over de tijdelijke onderafdeeling Solor, bestaande uit de eilanden Adonara,
Solor en Lomblem, opgedragen aan den civiel ge
zaghebber van de tijdelijke onderafdceling OostFlores. Bij Ind. Stb. 1914 no. 743 werden de
eilanden Adonara en Lomblem als eene zelfstandige
onderafdeeling van dien naam onder een gezagheb
ber te Wae Werang met bestuursassistent te Wae
Komoe gesfëld.terwijl het eiland Solor bij de onderafdeeling Oost-Flores en Solor onder den civiel- ge
zaghebber te Larantoeka werd geveegd. De toe
standen op de genoemde drie eilanden van de Solorgroep mogen thans als geconsolideerd worden be
schouwd.
De in 1895 nieuw opgetreden radja van Endeh was
niet zulk een krachtige persoonlijkheid als zijn in
Mekka overleden voorganger. In 1904 zag de Resi
dent zich zelfs genoodzaakt -jen zijner onderhoofden
te straften. Hem werd opgedragen voortdurend o ver
leg te plegen met den te Endeh geplaatsten bestuur
der . Vanaf 1905 begon men van uit Endeh als
basis ook de binnenlanden te bezoeken. Daarbij
werd voor het eerst door de gewapende politic
de NdoCJ^-hoogvlakte bereikt en nu zocht een deel
der bergbevolking, met name het complex-Ndoeri,
toenadering. Maar over het geheel was de bergbevelking met die actie niet'ingenomen. In Juli
1907 liep het bergvolk de plaats Endeh af en ver
brandde deze; in October d. a. v. werd een
nieuwe aanval gedaan. Daar de troepenmacht, in
het gewest aanwezig, onvoldoende werd geacht,
om deze euveldaad te bestraffen, kwam eone

compagnie marechaussee onder kapitein Chrïstoffel
naar Flores over. Als een wervelwind vloog Chrisloffcl tusschen 9 Augustus 1907 en 1 Maart 1908 het zoo
weinig bekende binnenland door, van Oost naar
West, van Noord naar Zuid, alles nederwerpend
wat zich verzette, ook in de streek waar de tinexpeditie échec geleden had, daarmede het
sprookje van de ontoegankelijkheid der inlandsche
schuilplaatsen aantoonend. Toen de schrik er goed
in zat, kwam de beurt weer aan het best uur, hetwelk
in den aanvang een in hoofdzaak militair karakter
droeg. Met het civiel gezag over Oost-Flores en
Endeli werd do opvolger van Christofïcl, de Ka
pitein Spruijt belast, terwijl West-Florcs vanaf de
Nanga Pandan tot Manggarai onder den in 1900
naar Flores gezonden Controleur werd gebracht.
Endeli werd herbouwd en de registratie en ontwa
pening werden aangevangen met z. v. m. gelijk
tijdige belastingheffing en aanleg en verbetering
van wegen. Ingevolge Ind. Stb. 1907 n° 208 tiad
die Controleur nu als chef van de geheele Afdeeling Flores w. o. de Solorcilandcn (Adonara, Solor en Lomblem) op, alhoewel zooals boven gezegd
tijdelijk zijne bevoegdheid over een deel van het
gebied aan een militair was gedelegeerd. In 1910
werd Zuid-Flores als een afzonderlijke onderafdeeling onder een civiel-gezaghebber gesteld.
Om een beter bestuurstoczicht op het eiland
Soembawa mogelijk te maken, werd dit met liet
onder het sultanaat Bima ressortcerendc en op
Flores gelegen Manggarai, bij Ind. Stb. 1909 no. 129
bij het gewest Timor gevoegd. Van dit gebied wordt
weinig vernomen; over het geheel is het er rustig,
behoudens eenig verzet in Augustus 1909 tengevolge
van de verplaatsing der hoofdplaats van een der
daloeschappen (districten), welk verzet spoedig ge
broken was. Sedert 1912 is ook in dit gebied te
Rco^een civiel bestuurder, die in overleg met een
gevolmachtigde van den sultan van Bima ageert,
terwijl bij Ind. Stb. 1914 n° 743 Manggarai in 1915
in twee onderafdeelingen gesplitst werd met civiele
gezaghebbers te Reo en te Roeterig. Alleen in de
onderafdceling Adonara en Lomblem is het militair
en civiel gezag nu nog in één hand vereenigd. Op
Flores komen belasting- en heerendienstopstooljcs
van localen aard nu en dan nog voor; de tot dusver
aan tucht niet gewende bevolking past zich slechts
noode aan de nieuwe orde van zaken aan. Verbetering
is echter allerwege te bespeuren en de politieke toe
stand mag thans over het algemeen gunstig worden
genoemd.
Literatuur: 1). Van Lijnden, Bijdrage tot de ken
nis van Solor en omliggende eilanden, Nat. Tijdsein-,
v. N.-I., II, p. 317, 329. 2) Junghuhn, Java, III,
)). 1265. — 3) Zollinger, Verslag een er reis naar Bima
en naar eenige plaatsen op Flores etc., Verh. Bat.
Gen. XXIII (1850), p. 12—17. —4) Frei.ss, Indiër,
1852, 5de Art. en later Reizen naar Manggarai i-nzr
Tijdsein-. Bat. Gen. IX, 1800, p. 443—531. Brumund, Indiana I. p. 121—140. — 6) Franeis,
Herinneringen uit den levensloop van een Ind.
ambtenaar, Bat. 1856, II, p. 135, J42, 130, 183 en
190. — 7) Van de Velde, Gezichten van N.-J., p. 29.
— 8) Buddingh, Reizen III, p. 332 en 279.
9)
Vosmaer, Bericht omtrent de kampong Geliting,
Tijdsein-. Bat. Gen. DJ. XI (1802). — 10) Kluppel,
De Sóïor-éilanden, waarin over' Larantocka, ib.
XX (1873).^
11) Hcynen, Het christendom ■op
het eiland Flores, Studiën op godsd., wolensch. en
letterk. gebied, VIII, 1870, ’s Hert, — 12) J. W.
Visser, Baai van Rioem trigonometrisch opgeno■>)
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men (Manuscript) 1861. — 13) Schets van do expe
ditie in de baai van Rioem, Verh. en Ber. aang. h.
zeewezen, Amst. 1861, PI. IV. — 14) Vcth, Gcogr.
aanteekeningen enz. Tijdschr. Aardr. Gen. I (1876),
p. 180—87, zie ook „Het eiland Flores” Tijdschr.
v. N.-I. 1855, II p. 153. — 15) Roos, Iets-over
xEndeh, Tijdschr. Bat. Gen. XXIV (1877) p. 481
—532. — 16) Riedel, The island of Flores, Rev. I
col. intern. 1886, I, p. 243. — 17) Kleian, Voetreis
over het o. deel van Flores, Tijdschr. Bat. Gen.
XXXIV, 1891, p. 485. — IS) Vorderman, Het jour
naal van Albert Colfs, Bat. 1888. — 19) Jacobsen,
Reiscn im O.I. Archipel, Pet’s Mitt. 1S90, p. 103. —
20) Van Schelle, Verslag van hot onderzoek naar het
voorkomen van linertshoudende gronden op Flores,
Bat. 1890. — 21) Midden-Flores, Terrein van actie
der N. Flores-expcditie 1: 500.000, Bijv. v. d. Loco
motief No. 225 Samarang 27 Sept 1890 en Ind. Milit.
Tijdschrift 1893, II. — 22) Wichmann, Bericht über
eine 1888—89 ausgeführte Reisc etc. Tijdschr.
Aardr. Gen. N. S. Dl. VIII (1891), p. 188—294. en
ld. dl. IX, p. 273. — 23) Weber, Ethnogr. Notizen über Flores und C'elebes. Int. Arch. f. Ethn.
(suppl.) 1890. — 24) Hoedt, Verslag der reis naar
de noordkust van W.-Flores, Tijdschr. Bat. Gen.
XXXVI (1893) p. 281. — 25) Meerburg. Propm
eener beschrijving van land en volk van MiddenManggarai, Tijdschr. Bat Gen. XXXIV (1891) p.
434, en Dagboek dier reis, item XXXV (1892), p.
113. — 26) Gouvreur, Een dienstreis benoorden Larantoeka, Tijdschr. Aardr. Gen. 1908, p. 551. — 27)
Beckering, Beschrijving der eilanden Adonare en
Lomblem behoorende tot de Solorgroep., Tijdschr.
Aardr. Gen. 1911, p. 2.— 28) Pannekoek v. Rhcden,
Jaarb. Mijnwezen, 1911. — 29) Beker, Het oogst- en
offerfeest bij den Nagehstam te Boa-wai, Bijdr. T. L.
V. dl 67 (1913) —4. — 30) H. 13. Stapel, Het Manggaraisehe volk T. Bat. Gen. dl 56 (1914) p. 419. —
31) J. A. v. Staveren, De Rok ka’s van Midden
Flores, 'I. Ind. T. L. V., Deel LVII afl 2, blz. 117
(1915). — 32) Wichmann, Over het tin van het
eiland Flores. Verslag gewone vergadering der Wisen Xatuurk. Afd. der Kon. Academie van Weten-i liappen te Amsterdam 27 Juni 1914. Deel XXIII,
blz. 215—231. — 33) Drie kralermeren op den
vulkaan Gili Moe toe, T. A. G. 2c serie Deel XXXII
i '915), p. 676. — Koloniale verslagen. —Zeemans
gids Deel IV, 1912.
Voor de kaarten wordt verwezen naar den Cata
logus van kaarten en Boekwerken. Afd. Hydro
grafie en naar de Schetskaart van Flores 1: 250.000
— 1911 (Topogr.).
FLORES-STRAAT, tusschên de O.kust van Flores en de eilanden Solor en Adonara is zeer vorscliillcnd van diepteen breedte. De Noord-en Zuid
ingang der straat zijn zeer nauw en vormen drem
pel^. Do eerste, het Nauw van Larantoeka, loopt
trechtervormig toe en is op sommige plaatsen
slechts 0,6 K.M. breed, de diepte neemt hier af tot
23 M., maar dit nauw is volkomen schoon. Het
midden-gedeelte der straat, waarin Straat Solor
uitmondt, is een wijde, zeer diepe kom en het Zuidgodeelte, straat Lewotobi is weder smal en betrokkelijk ond»op, de breedte is evenwel nergens minder
dan 3 K.M., de minste diepte 20 M. Vóór en
in deze laatste straat liggen een viertal kleine,
steile rotseilanden, waarvan Kambing, het grootste
en zuidelijkste, 36 M. hoog, een uitstekend zeemerk
oplevert. Op grooten afstand verkent men dezen
ingang aan de vulkanen Lobetobi op de ZO. punt
van Flores, de Laki-Laki spits, kegelvormig en bijna
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altijd rookende, en den Pcrampoean zwaar, massief
als een N.W.—Z.O. strekkenden rug. Voor verken
ning van om de Noord heeft men de vulkanen Ili
Mandiri met twee bijna even hooge toppen en den
regelmatig kegelvormigen Boling. Aan den voet van
den eersten ligt op den Floreswal, bij den Z. uitloop
van het Noordcrnauw, Larantoeka, de hoofd zetel
van de Roomsch katholieke missie in deze streken,
met een veilige reede, waar men buiten het zware
tij ligt.
De vertikale waterbeweging is gemengd met
overheerschenddubbeldaagsch karakter. De stroom
loopt ongeveer om de 6 uur heen en weder en is in
straat Larantoeka buitengewoon sterk, uiteenloopende van 6 tot 16 K.M. per uur. Deze sterke
stroomen gaan gepaard met warrelingen, zoodat
de doorvaart voor zwakke stoomers ondoenlijk
kan zijn en voor groote schepen groote oplettend
heid eischt. In straat Lewotobi bereikt de stroom op
verre na niet zulke snelheden en blijft steeds bene
den 5 K.M. in het uur; de meeste stroom loopt hier
onder den Floreswal en wel sterk overheerschend
om de N.O. In de diepe, wijde kom midden in de
straat loopen slechts zwakke getijstroomen. Zie
Zeemansgids O. I. Arch. IV.
FLORES-ZEE bcN. Soembawa en Flores en afge
sloten door de Paternoster- en de Postiljon-eilanden en door de eilanden Z.O. van Saleier, is een
meer dan 5000 M. diep bekken, dat door de betrek
kelijk weinig diepe straten Sapeh, Linta en Molo,
tusschên Soembawa en Flores, in verbinding staat
met den Indischcn Oceaan.
De moessons zijn in de Flores-zee zwakker dan in
de daar boW. gelegen Bali-zee. De April-kentering duurt korter en heeft minder rondloopende
winden, de O.Z.O. moesson zet niet zoo krachtig in
en verflauwt eerder, de November kentering is ge
prononceerder, de West-moesson waait N.lijker en
de krachtig, regelmatig doorstaande wind in Januari
is flauwer en waait minder constant. Reeds in het
begin van April is de O.Z.O. wind overheer
schend, maar in deze maand en in Mei worden
rondloopende en veranderlijke winden nog dik
wijls waargenomen. Alleen in Juni, Juli en Augustus
staat de Z.O. moesson geregeld en vrij krachtig door,
gedurende September en October gaat deze af, op
dezelfde wijze als hij in April en Mei opkwam.
November is de kenteringmaand met rondloopende
winden en in December begint de Westmoesson,
waarop men dan evenwel nog geen staat kan ma
ken, vooral overdag niet. Alleen gedurende Janua
ri staat clo Westmoesson geregeld door, in Februari
is do wind flauw. In Maart komen reeds N.lijke en
O.lijke winden voor eti is stilte niet zeldzaam.
Land- on zeewind zijn in zooverre merkbaar, dat de
beido moessons ’s nachts gcregeldor doorstaan dan
overdag; ’s nachts is do wind Z.lijker, overdag N
lijker. Harde wind is zeldzaam, buien komen het
gehcele jaar door voor. In de bocht van Maoemero en daarvóór heeft men in Juni, Juli en Augus
tus dikwijls dagen lang stevig doorstaando Z.lijko
winden, welke over de laagte tusschên de bergen
der Zuidkust komen.
Het weer in de Flores-zee is mooi en vast. Inden
Westmoesson en daaropvolgende kontering is het
veelal bewolkt en heeft men zeer heldor zicht, behal
ve wanneer de wind naar het Z. draait. In het begin
van den O.Z.O. moesson klaart de hemel op, maar
wordt het zicht door de toenemende heiigheid
voortdurend slechter tot dit in het laatst van Ocber, weer begint te beteren.
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De warmte is in beide moessons niet hinderlijk; in
den O.Z.O. moesson kan het ’s nachts bepaald koud
zijn, overdag maakt defrissche bries de temperatuur
dragclijk. In den West moesson is het over het alge
meen ook niet te warm, hoewel de nachten lang zoo
koel niet zijn; slechts de kenteringen zijn warm en
drukkend.
De regenval is niet belangrijk, natte en droge sei
zoenen zijn scherp afgescheiden; de meeste regen valt
van December tot April, vooral in de laatste maand
zijn de regenbuien zwaar; Juli, Augustus en Septem
ber zijn nagenoeg volkomen droog.
In de straten tusschen de eilanden staat, geduren
de beide moessons, de vind soms stijf door in de
richt ing van den trechter, hoe nauwer de straat, hoe
krachtiger de vind. In den 'O.Z.O. moesson loopt een
stroom om de Z.W., in den Westmoesson een om de
Z.O.
De toestand der zee is over liet algemeen gunstig;
soms komt echter, zonder direct waarneembare oor
zaak, een vrij hooge deining voor. In den West
moesson is de zee kalm, aangezien vind en zee dan
met elkaar mede loopen; in den O.Z.O. moesson,is
dit niet het geval en komt zee en hooge zee dikwijls
voor.
. De vertikale waterbeweging is gemengd mei dubbeldaagsch karakter. Het getij is het zwakst in
het N.gedeelte der Flores-zee, de rijzing te Bonerate loopt uiteen van ruim 1 M. tot een enkelen
d.M.; om de Z. en om de O. neemt het getij in be
langrijkheid toe, te Bima bedraagt de rijzing ruim
1,5 tot 0,5 M., te Maoemere bijna 3 M. tot enkele
dM. Zie Zeemansgids O. I. Arch. IV en voor natuur
kundige gesteldheid het artikel ZEE.
FLUITBEKVISCH (Fistvlaria). Naam van vischsoorten uit de zeeën der heete streken met een zeer
verlengden snuit, welke aan het uiteinde door de
mondopening doorboord is, overeenkomende in
vorm met den bek der naaldvisschen, waarmede zij
verwant zijn (zie VISSCHEN). Maleisch: Tolop; in
de Molukken Trompelta genaamd.
FLYRIVIER. Vormt voor een klein gedeelte de
grens van de Nederlandsche met de Britsche bezit
tingen op Nieuw-Guinea. (Ind. Stb. 1895 no. 220).
Zij vindt haar oorsprong dicht bij de grens tusschen
Britseh en Duitsch Nieuw-Guinea en mondt met een
groote delta uit in de Papoea golf. Zij werd in 1843
ontdekt; in 1875 door L. M. d’Albertis en Mc Farlane 50 KM., in 1870 door d’Albertis 800 K M. en in
1890 door Mc Gregor 970 KM. opgevaren.
FOEHR. Naam op de Kei-eilanden van een Honigzuiger, Philemon plumigenis; op de Aroe-eilanden heet Philemon novae-gnineae Wakoe; do Maleische zeelui noemen hem Boerocng-siang (Moigenvogel), een' naam dien hij ook op Nieuw-Guinea
*” $ raagt.
,-jL t/- FOEJA. Zie KLEEDING.
- '''
FOELIE. Zie NOTEMUSKAAT.
FOENAI. Landschap behoorende tot de onderafdeeling Koepang der afdeeling Zuid-Timor en Ei
landen van de residentie Timor en Ond. De Radja
woont in het zuidoosten van het rondom de hoofd
plaats gelegen Gouvernementsgrondgebied.
FOENICULÜM VULGARE L. Zie ADAS.
FOFAK-BAAI. Een ruime baai met nauwen in
gang aan de N.kust van het eiland Waigeoe op onge
veer 130° 45' O.L. van Gr. De kusten zijn meest steil;
de 0,6 K.M. breede ingang en de volkomen beschut
te, ruim 7 K.M. lange baai zelve zijn schoon en van
niet te groote diepte. Zie Zeemansgids O. I. Arch,

FORT DE KOCK. Hoofdplaats der vroegere
Residentie Padangsclie Bovenlanden op Sumatra,
gelegen op het plateau van Agam, aan den oostelijken rand van het bekende _Karbouwengat (zie
daarvoor OUD AGAM), in do onmiddellijkc nabij
heid van Merapi en Singgalang. De plaats ligt juist
op de waterscheiding tusschen de Agamrivier en de
Masang, dus tusschen die van de Straat van Malaka en den Indischen Oceaan. Door de hooge lig
ging van 900 M. boven den zeespiegel heeft Fort de
Koek het klimaat van een Zuid-Europeeschen
zomer, met heerlijk koele nachten. De gemiddelde
temperatuur is er 21° C. Door weersinvloeden kan
in enkele uren de temperatuur aanmerkelijk af
nemen, waardoor het er wel eens guur is als op een
een Iiollandschen herfstdag. Degemidd. jaarlijksche
regenval is er2336m.M.; het regent er juist voldoen
de voor de teelt van allerlei Europeesche bloemen in
den vollen grond. Fort de Koek staat dan ook be
kend als een dorado voor rozen, die alleen te lijden
hebben van te forsche regenbuien in den regentijd
(October—.Januari).
Het fort De Koek, eerst Sterrenschans geheeten,
werd in November 1825 op 'den Boekit Tinggi, een
heuvel aan den O.lijken rand van het Karbouwen
gat, opgeworpen door den kapitein Bauer, nadat
hij bij Socngai Landir (ten W. van het Karbouwen gat) een afd. Padri’s had verslagen. Dit fort werd de
hoofdpi. der residentie Pad. Bovenlanden en de
zetel van den Resident; bij de gew. reorganisatie
van 1913 is de residentie opgeheven. De hoofdpi. is
bij de Inlanders Boekit Tinggi blijven hceten. Fort
de Koek is bekend door de Woensdag- en Zaterdagmarkten, welke op de fraaie passer worden gehouden;
sedert 1906 zijn hier ruime markt-, vlsch- en vleeschhallen gebouwd, alle het eigendom der bevolking
van de nagri’s in Oud Agam. Op mooie dagen wordt
de Zaterdag-markt (die het drukst is) wel door
40.000 menschen bezocht, die van wijd en zijd per
trein, per bendy of te voet aankomen. Het feit dat
hier zoo vele wegen samenkomen, maakt F. de K.
tot de belangrijkste marktplaats. Fort de Koek
ligt aan den „grooten postweg”, den eersten groot on
transport-weg, van Padang naai1 Pajo Koenibuoh,
dien het Nederlancfsch bestuur liet aanloggen. De
afstand naar Padang is 913/4 K.M., die naar Pajo
Kocmboeh 33’/4 K.M. De weg naar Pajo Koemboeh,
waarlangs de spoorlijn is aangelegd, leidt, over
het ruim 11 K.M. O.lijk gelegen Baso; hier slaat
in Z.O.lijke richting een rijweg af naar Tabai Putah
(en Fort van der Capellen), in 1906 aangelegd als
verbetering' van den zoogenaamd en „weg der zeven
oorlammen”, een paard en pad, dat dien naam kreeg
door het aantal oorlammen, dat vroeger aan de
soldaten werd uitgedeeld bij e$n marseh in dit zware
terrein. Naar het Z. is Fort de Koek verbonden
met Padang Pandjang (ruim J8 K.M.) door weg
en spoor, welke over liet zadel tusschen Merapi en
Singgalang loopen. Naar het N. is Fort de Koek
met Doebock. Sikaping verbonden (79Va K-M.);
in het "belang van hét verkeer langs dezen weg, en
om de noordelijke landstreken, evenals de onderafd.
Fort van der Capellen meer aan te sluiten aan do
spoorlijn, is op 1 Mei 1915 een Gouv. aulomobioldienst geopend; het direct beheer is in handen van
een administrateur te Fort de Koek, den zetel van
den dienst; een werktuigkundige staat hem terzijde.
Talrijke goede wegen verbinden de voornaamste na
gri’s in Oud Agam met elkaar en met de hoofd plaats.
De alhier gehouden jaarmarkten (Pakan Malam)
droegen veel bij tot meerdere bekendheid van de
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FORT DE KOOK—FORT VAN. DER CAPELLEN.
___________________^
producten van het land en tot bevordering-van in
dustrie en huisvlijt. Een leiding voorziet de stad van
helder bronwater van Soengai Tanang aan den voet
van den Smggalang, waar in 1906 een groot zwem
bad werd aangelegd. Er zijn te Fort de Koek een
Europecsche school, een Kweekschool voor Inl.
onderwijzers, een Holl. Maleischc school, en ccnige
Gouy. lagere scholen voor Inlanders. Dc plaats
telde in 1915: 315Europeanen, 650 Vreemde Oostei’lingcn en> + 15p0 Inlanders. (Zie verder OUD

AGAM)A / f
FORT DU BUS. Naam van dc vei’sterking, waarin
de eerste Nederlandschc nederzetting op Nieuw-Guinca was gelegerd. Ze werd opgericht in 1S28 en was
gelegen bij Lobo aan de Triton-baai in de Zuidwest
kust van het eiland op 3° 43' 30" Z.B. en 134° 15'
41" O.L. Die nederzetting geschiedde om tegenover
dc andere Europecsche mogendheden feitelijk het
' bezitsrecht te toonen op het westelijk deel van
Guinca. Toen dan ook op den 24 Augustus van dat
jaar de vlag op de, nog onvoltooide, versterking
werd geheschen, verklaarde de commissaris der In
dische regeering, in naam en van wege den Koning
der Nederlanden bezit te nemen van dat gedeelte,
dat begrensd werd dooi' de kustlijn gelegen tusschen
de 141° O.L. op de zuidkust, noordwest en noord
waarts verder loopende tot aan kaap Goede Hoop
(T. Jamoersba) op de noordkust.
Dc versterking bestond uit een dubbel gepalissa
deerde, vierkante redoute, aanvankelijk slechts
met een binnenruimte lang en breed 25 Ned. ellen
en met een bezetting van 11 Europ. en 20 inl. mili
tairen, onder bevel van een 2e luitenant der infan
terie. Later werd dc redoute vergroot en hare bezet
ting versterkt. Ongunstig gelegen, nabij een moeras
sig terrein en een zwaar bosch, had de bezetting
reeds van den aanvang af buitengewoon te lijden
van ziekte en van aanvallen van Cerammers en in
boorlingen. Hoewel later dc bevolking minder vij
andschap toonde, waren de verliezen, welke de kleine
bezetting door ziekte leed, zóó groot, dat in het
jaar J83<> moest worden besloten de redoute af te
breken eti de nederzetting op te heffen.
De treurige lotgevallen van dc bezetting van het
Fort du Bus zijn uitvoerig beschreven in/ A. Haga,
Nederlandseh Nieuw-Guinoa, 1884. Deel TI, blz. 24
67.
FORT VAN DER CAPELLEN. Omlcrafd. der
afd.Tanah Datar, Residentie Sum. Westk., met ge
lijknamige hoofdpi. (Inl. naam Batoe Sangkar),
standpl. van een Controleur b/h B.B. Zij omvat het
eigenlijke Tanah Datar, „de bakermat der Minangkabauers”, de landstreek ten Z.O. van den Merapi,
li<;t stroomgebied der Ombilin-rivier, speciaal van
haar linker-zijtakken de Bangkawas en de Solo; de
Bangkawas,dieopdeZ.helling van den Merapi ont
springt, stroomt langs Pariangan (zie aldaar) en door
dc Larèli nan Pandjang; —de Sèlo, die ontspringt op
de O.lijke helling van den Merapi, stroomt tusschen
dezen en den Sago, van welke vulkanen zij het water
ontvangt door verschillende beken, o.w. genoemd
worden de Kapoepoean (zie Andalas) en de Batang
Sigaroenggoeng, waaraan Fort van der Capellen
ligt. De Sèlo stroomt verder langs den W.lijken
voet van den Goenoeng Bongsoe (Minangk. Bonsoe), die even ten O. van Fort van der Capellen ligt.
Aan den voet van dien berg, leefden bij Batoe Patah
de vorsten van Pagar Roejoeng, de nazaten van do
Hindoesche vorsten, die daar regeerden en van wier
aanwezigheid op die plaats en in den omtrek tal
van bewijzen zijn overgebleven in den vorm van
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versierde en beschreven steenen. Men vindt die te
Pagar Rocjoeng, Tandjoeng, Pariangan, Limo
Kaoem, Boekit Gocmbak, Ponggongan, Batoe Bapahat en Socroaso (zie bij die namen, en vgl. OudhVcrsl. 2de kw. 1912, bl. 41, Nos. 17—42).
De Mcrapi beheerscht geheel deze landstreek, die
door haar zeer geaccidenteerd terrein slechts tegen
overmatig hooge kosten door een spoorlijn aan het
net van Sum. Westk. verbonden kan worden. Met
1 Mei 1915 werd echter een Gouvernements autobus
dienst in de Padangsche bovenlanden ingesteld,
welke ook de onderafdeeling Fort van der Capellen
aansluiting aan bedoeld spoorwegnet verschafte.
Het eigenlijke Tanah Datar is slechts vruchtbaar,
waar het terrein uit verweerde vulkanische produc
ten bestaat; de irrigatie laat nog te wenschen over,
doch getracht wordt hiei'in te voorzien door de Sèlo
op tc stuwen en het water af te leiden, zooals in
het klein reeds door de Hindoe’s werd gedaan bij
Batoe Bapahat (zie aldaar).
Fort van der Capellen, dat op een hoogte van
461 M. ligt, heeft een aangenaam klimaat, de nach
ten zijn koel, de gemidd. jaarlijksche regenval be
draagt 1639 m.M.; in het midden van het jaar
heerschen krachtige valwinden, waarschijnlijk als
gevolg van de ligging ten opzichte van den Merapi
— in het algemeen doet de wind hier een groot
verschil ontstaan met het klimaat van het onge
veer even hooge, doch windzwakke Pajo Koemboeh.
De dnderafd. is doorsneden van goede wegen;
Fort van der Capellen is in N. richting via Tabat
Patah (I6V2 K.M.), en Baso verbonden met Fort
de Koek (36 K.M.) en ook met Pajo Koemboeh (via
Tabat Patah en Piladang; afst. F. v. d. C. —- P.K.
38 K.M.). In W.lijke richting is de hoofdp1. via
Simaboer en Pariangan verbonden met de spoorhalte Koeboe Karambil (21 K.M.), in Z.lijke richting
met dc halte Ombilin aan het Singkarakmeer (18ya
K.M.), terwijl m Z.O.lijke richting de minst geaccidenteorde rijweg loopt, die bij Sitangkai (30 K.M.)
N.lijk ombuigt naar hot bijna 8 K.M. verwijderde
Boecu(zie. aldaar) en welke weg bij Goegoek Tjino
een zijtak naar Sawah Loento (via Talawi) heeft.
Een bekend goed uitvoer-product is de cassia;
dc beste dezer Sumatra-kaneel levert Andalas, tegen
de helling van den Marapalam, op den weg naar
Lintau. Bij de gew. reorg. van 1913 (Ind. Stb. 321)
is de onderafd. verdeeld in do districten Pariangan,
Socroaso, Soengai Tarap en Lintau. Het fort „van
der Capellen” is in 1822 afgebakend in dc onmid
dellijke nabijheid van den lava-heuvel Batoe Sangkar, door den kolonel Raaff, die bij de achtervolging
dor Padri’s na een gevecht bij Goeroen (1—4 Maart),
tot bier doordrong. Het is do eerste definitieve
vestiging der Nederlanders in dc Pad. bovenlanden;
den 2östcn Maart hadden er do eerste besprekingen
plaats met dc volkshoofden van Tanah Datar; de
oude ben tong is tot Gouv. school verbouwd. Don
derdags wordt op dc fraaie pasar (ijzeren hallen)
een zeer drukke markt gehouden; een waterleiding
is in aanleg. Na Fort van der Capellen zijn de voor
naamste plaatsen in de districten Pariangan, Soeroaso en Soengai Tarap: Simawang aan den O.lijken
oever van het Singkarakmeer (tot 1913 een laras
der onderafd. Padang Pandjang), Pariangan (zie
aldaar), Simaboer (belangrijke Maandag-markt),
' Soengai Djamboe, Parambahan (markt), Tabat,
Limo Kaoem (markt); Goeroen, Soengai Tarap
(markt), Tandjoeng Alam, Salimpaoeng (zie aldaar),
Rau Rau (markt, blikslagerij, ook door vrouwen
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doening. Gewoonlijk krijgt men echter deze laatste
beoefend), Koemango (markt; bakermat der Miniet te zien, en komen de lijders eerst onder behande
nangk. marskramers), Soemanik (markt), Soengaling als do huid met talrijke knobbels bedekt is. Do
jang en Tandjoeng (belangrijke pasars), Minangprimaire aandoening zetelt gowoonlijk op de onder
kabau, Rambatan (markt), Soeroaso (markt, zie
ste lichaamshelft, bij kinderen dikwijls op de lippen
aldaar). Voor het district Lintau, zie LINTAU en
(motlier yaw, iboc boba). Nadat deze eenigen tijd heeft
BOEO.
t
bestaan, ontwikkelen zich gewoonlijk vrij plotseling
■
: FOSSO. Feesten ter eere van dc geesten door de
vlekken, papels en andere veranderingen op ver':
heidenen van de Minahasa en elders gegeven. Voor
schillende plaatsen der huid. Aan deze algemeene
.'. bijzonderheden zie MINAHASA
u
FRAMBOESIA TROPICA is een, in do tropen en uitbraak gaan dikwijls, maar lang niet altijd, algemeene verschijnselen vooraf: gevoel van onwel zijn,
demisch voorkomende, slepend vcrloopende, algelichte temperatuursverhooging, pijnen in dc ledema
y
meen besmet telijke ziekte, die overentbnar is van de
ten en in de gewrichten, lichte maag- en darmstoorAl.-, £*-*-£*■*•
. ; eene persoon op de andere, zich kenmerkt door het
nissen, slechte slaap, deliriën, maar vooral nachtelij
.
v
/ optreden van eigenaardige knobbels op de huid, en
ke hoofdpijnen. Als een van de eerste verschijnselen
/f1 veroorzaakt wordt door een specifiek mikro-organiszag Kaijser opden romp, het gezicht en voornamelijk
I; ‘ ' ”
me, de door Castcllani in 1905 ontdekte spirochaeie
op bovenarmen en beenen, grijswitte, onregelmatige
'
y\
pertenuis s. paUidula. Deze mikrobe heeft veel overvlekken optreden, waarop zich puntvormige verhe
eenkomst met de in datzelfde jaar door Schaudinn bij
/r** ; v venheden bevinden. Deze vlekken, stuiver lot rijks
Syphilis gevonden spirochaeie pallida. Zij onder
daalder groot, zijn meestal niet scherp begrensd, en
scheidt zich echter volgens Von Prowazck van deze,
jeuken een weinig. Op dc handen en dc voeten zag hij
doordat zij een weinig dikker is, haar windingen niet
die vlekken nooit. Zij kunnen weer geheel verdwij
zoo stijl en regelmatig zijn, haar uiteinde dikwijls
haakvormig is omgebogen, het lichaam niet zoo elas nen, of men ziet uit hen zich dc latere effiorescenties
ontwikkelen. In dc eerste plaats treden dan papels
tisch en bestendig van vorm is, niet zoo regelmatig
op, soms vrij spits, zoodat zij den vorm en dc grootte
zweepdraadvormige eindaanhangsels vertoont, aan
hebben van een halve rijstkorrel. Zij zijn grijswit van
het uiteinde stomper is, een eindzweepdraad zelden
kleur, lichter gekleurd dan de omgeving, en hebben
kan worden aangetoond, en duidelijke lengtcdeelinop den top een gedachtig epidermisschubje, dat óf
gen aanwezig zijn.
geheel droog is, óf waaronder zich een spoor grijs
De overentbaarheid dezer ziekte van persoon op
grauw vocht bevindt. Deze papels kunnen over het
persoon werd reeds in 1848 aangetoond door Paulet,
geheele lichaam voorkomen, doch niet op het be
die 14 negers er mede besmette, en bij hen na verloop
haarde hoofd. De papels verdwijnen, of uit hen ont
van 10—20 dagen een knobbel zag optreden, die bij
wikkelen zich de karakteristieke framboesiaknob10 der geënte personen ontstond op de plaats van
bels. Dit zijn vlakke verhevenheden, rond of ovaal,
inenting. In onze koloniën werd in 1881 door Charj
ter grootte van een stuivertje tot een kwartje, ge
louis dezelfde proef met denzelfden uitslag herhaald.
woonlijk slechts een paar m.M. hoog, bedekt met een
De frambocsia tropica werd reeds door Jacob Bongedachtige korst, en omgeven door een rooden, iet
tius beschreven in zijn werk Historiae naturalis et
wat gein filtreerden zoom. Verwijdert men de korst,
medicae orientalis libri sex (1629) onder den naam
dan vindt men daaronder een papillaire woekering,
van ,,d’Amboynsche pokken”. Naar het uiterlijk van
bedekt met een grijs grauw beslag, en waarin enkele
den lot volle ontwikkeling gekomen knobbel en
diens gelijkenis op een framboos werd aan deze
capillaire bloedingen zichtbaar zijn. De korst kan
indrogen en de papel verdwijnen, onder achterlating
ziekte in 1759 door Sauvages de naam van Jramboesia tropica gegeven. De Franschen noemen haar
van een vlek, die later óf donker gekleurd, óf jui- l
pigmentarm is. In andere gevallen groeien de papil
Pian, naar den naam, die er door de inboorlingen
op de Antillen aan gegeven wordt; de Engelschen
laire woekeringen verder uit, de korst wordt dunner,
Yaws, in navolging van de West-Afrikaansche ne verdwijnt, en de typische gezwellctjes, die op fram
bozen gelijken, komen bloot. Zij bereiken de grootte
gers. Op Java noemen de inlanders haar palèk op
.
van een erwt tot die van een knikker. Zeer dikwijls
de Oeliassers en de Ambonsche eilanden wordt zij
!
boba, op Ternato bobenlo, op Benkoelen nambi, op
ziet men do dicht bijeenstaande ineenvloeien en een
Peli poeroe genoemd, terwijl ook nog de Maleische
groote, woekerende massa vormen. Het meest komt
namen doedoeg en salempara gebezigd worden.
dit voor bij de lichaamsopeningen, om den mond,
Volgens Kayscr komt in onze koloniën fram boe den neus, op de oogleden, om den anus en de genita
liën. Zeer veelvuldig vormen deze woekeringen krin
sia meer voor bij inlanders dan bij Ckineezen, en on
der de inlandsche lijders meer bij kinderen dan bij
gen, doordien het centrum geneest, terwijl zij zich
volwassen personen.
jreripheer uitbreiden (ringworm yaws). Meestal is de
De framboesia begint met een primaire aandoe rand dezer kringen onderbroken,en vindt men halfning, die gewoonlijk 2 weken tot 2 maanden na de
cirkel- of hoefijzervormige gezwellen, die gedeeltelijk
besmetting optreedt. Volgens sommige schrijvers
uit vrije, gedeeltelijk uit met korsten bedekte woe
[
gaan aan dit optreden algemeene verschijnselen
keringen beslaan. Het aantal woekerende papels en
vooraf, zooals koorts en pijnen in de ledematen. De
kringen kan tot in de honderden loopen. Zij kunnen
meeste schrijvers geven aan, dat deze primaire aan
op liet geheele lichaam voorkomen, waarbij soms
doening volkomen overeenkomt met de later optre
zelfs het behaarde hoofd niet gespaard blijft. Bij de
dende effiorescenties, en zij zou dus het uilerlijk
genezing drogen zij in, en worden vlakker, om ten
moeten vertoonen van een typischen framboesiaslotte geheel te verdwijnen, met achterlating van een
knobbel. Kayser nam herhaaldelijk waar aan de on
meestal gepigmenteerden, soms pigmentvrije plek.
derste ledematen een zweer, met een eigenaardig
In de handpalmen en op do voetzolen vertoont do
woekerenden bodem, waarvan de randen niet onderziekte een eigenaardig beeld. Er ontwikkelen zich
mijnd,maar geïnfiltreerd waren,en diede grootte be
onder de dikke opperhuid aldaar papillaire woeke
reikte van een kwartje tot een rijksdaalder. Daar hij
ringen, die zeer pijnlijk zijn, en eerst zichtbaar wor
hierop een algemeene uitbraak zag volgen, is hij ge
den als de opperhuid berst, en zij door een kloof naar
neigd deze zweer te beschouwen als de primaire aanbuiten komen. Verwijdert men de wanden van c 10
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kloof, dan blijkt het, dat veelal de woókeringon
grootcr zijn, dan men oppervlakkig zou mcencn:
Okkemootgroote knobbels zijn lang niet zeldzaam.
Zij komen het meest voor bij volwassen mannen aan
de voetzolen, en .worden boéboel, Icraboe, noerriboe, ook
wel poen ah genoemd.
Kayser beschrijft een tweede aandoening in do
handpalmen en op de voetzolen voorkomende als
uiting eener framboesiabesmetting, bestaande in
droge, schilferende plekken, in wier midden de huid
gedeeltelijk glad en verdund is, terwijl hun rand iet
wat geïnfiltreerd kan zijn. De omgevende epidermis
is aan de binnenzijde los en aan de buitenzijde vast,
zoodat do vlekken als het ware door een schilferkraag omgeven zijn. Om en onder het nagelbed ko
men ook framboesiaknobbels voor; somtijds is de gehcele nagel omgeven door een verdikten wal van papillomateuse woekeringen. Op hot gehemelte en in de
keel zijn nog nooit framboesiaknobbels waargeno
men. Of zij voorkomen in de inwendige organen is
niet bekend, en bovendien moeilijk vast te stellen.
Er bestaat bij lijders aan framboesia gewoonlijk een
algemeene, niet pijnlijke vergrooting der lymphk lieren.
De ziekte kan jaren lang duren, gedurende welk
tijdsverloop tijdperken van schijnbare genezing
worden afgewisseld door nieuwe uitbraken. In de
symptoomlooze periode is de lijder voor een nieuwe
besmetting van buiten immuun. Het algemeen be
vinden blijft meestal goed, soms echter vermageren
de lijders, en een enkele maal komt door uitputting
ook wel eens een sterfgeval voor.
De inlanders behandelen patèk met sulphas cupri
(Iroesi), waarvan met bedak of sirihkalk een papje
wordt gemaakt, dat op de knobbels wordt gelegd, en
daarop blijft kleven. Soms wordt ook wel een ge
kauwde sirihpruim gebruikt. De beste middelen ter
behandeling zijn kwikpraeparaten, jodetum kalicum
en sal varaan.
Door velen wordt de framboesia gehouden voor
een gewijzigden vorm van syphilis. „Het verschil in
<le verschijnselen zou dan afhankelijk zijn van ras,
levensgewoonten, en misschien van andere, nog on
bekende voonvaarden” (Kayser). Deze meening bcnis! o|> de groote overeenkomst in het klinisch ver
loop der beide ziekten, de overeenkomst van het bij
beide ziekten gevonden mikro-organisme, de bij bei
de ziekten positief uit vallende zoogen. Wassermanne.he reactie, en de geheel gelijkluidende therapie.
Of eboon de ondanks deze opvatting onwaarschijn
lijk i ie achten, omdat bij dezelfde volkstammen
zoowel framboesia als syphilis voorkomt, is boven
dien door de experimcntcclo onderzoekingen van
Neisser, Baormann en Halberstadter op apen (macaeeus, gibbon, oerang oelan) hare onjuistheid ge
bleken. De genoemde apensoorten konden met fram
boesia worden besmet, en waren dan nog gevoelig
voor een besmetting met syphilis. Omgekeerd kon
den met syphilis besmette apen nog met framboesia
worden besmet. Dit zou niet liet geval zijn als syphi
lis en framboesia uitingen waren van dezelfde ziekte.
Literatuur. J. D. Kayser. Voordrachten over tro
pische huidziekten. Batavia 1911. — Neissor, Bacrmann, Halberstacdter. Experimentello Versucho
iiber Framboesia tropica an Affen. Münch. mcd.
VVoehenschr. 1900. — Halberstacdter. Weitere Untersuehungen iiber Framboesia tropica an Aften. Arbeiten aus dein Kaiserl. Gesundhcitsamto, Band 26,
1907. — Charlouis. Vierteljahrschr. für Dermatolo
gie und Syphilis, 1881. . ~
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Engolsche ouders te Alapé bij Cochin (kust van Malabar), trad hij vroegtijdig in Britschcn zeedienst,
dien hij echter tengevolge van de stranding van zijn
schip in 1815 verbet om in burgerlijken dienst bij het
Engelschc bestuur te Bantam als klerk overtegaan.
Bij dc overneming der bezittingen in den archipel
trad hij in Ncderlandschen dienst, werd in 1818 as
sistent bij hetrevenue depart. en in 1819 commies bij
de hoofd-inspectie van financiën. Weldra werd hij
voor verschillende zendingen gebezigd en in 1821
aan den Commissaris voor Bornco, in 1823 aan dien
voor Palcmbang en Billiton en in 1824 aan dien voor
Makasser toegevoegd, en verwierf zich daardoor eene
üitgebreide kennis der Buitenbezittingen. Qp Java
was hij van 1822—1823 werkzaam als opziener Iste
klasse der landel. inkomsten te Pandeglang (Ban
tam) en, na in 1825 benoemd te zijn als ass.-res. te
Padang.jvan 1826—1828 assistent-res. tc Bantam.
Daarna werd hij weder in de Buitenbez. geplaatst; in
1826 als assist.-res. te Bcnkoelen, in 1831 als Com
missaris voor Timor en in 1832 voor Borneo’s West
kust, in 1833 als adjunct-commissaris voor de Bui
tenbez. Als resident van Sumatra’s westkust (1834—
1837) was hij getuige van de laatste worsteling der
Padri’s; daarbij kwam hij herhaalde malen in bot
sing met het militair gezag, tengevolge van zijne
meening dat dc burgerlijke bestuurders zelfs in oor
logszaken de leiding niet geheel aan die macht be
hoorden over tc laten. Naar Java overgeplaatst,
werd hij in 1838 res. van Rembang, in 1839 res. van
Madiocn, uit-welke betrekking hij tengevolge van
een verlof naar Nederland eervol ontslagen werd. Na
zijne terugkomst w*. rd Franeis in 1846 Commissaris
voor Mcnado, in 1848 inspecteur van financiën en
verliet in 1851 ’s lands dienst om als president der
Javasche bank op te treden. De functiën, aan dien
post verbonden, werden 12 jaar door hem vervuld;
daarna keerde hij naar Nederland terug, waar hij 3
Sept. 1880 te Delft overleed. Het Djati-gesticht te
Batavia dankt zijn ontstaan aan het initiatief van
Franeis.
Van zijn hand zagen het licht o. a. de belangrijke
„Herinneringen uit den levensloop van een Indisch
ambtenaar”, 3 dln., Bat. 1856 en „Dc R,egeeringsbeginsolen van Ned.-Indië, getoetst aan de behoefte
van Moederland en Kol.” Leiden 1864
FRANJEPOOT. Behoort tot do strandloopcrs,
doch de voorteenen zijn aan beide zijden voorzien
van een lobvormig vlies; merkwaardig is zijne ge
woonte om al zwemmende het voedsel te zoeken,
dikwijls zeer ver in zee te zwommen en de paring in
het water te verrichten. In den Ind. archipel zijn
twee soorten waargenomen (Phalaropus hyperboreus
en Crymophilus fulicarius). Eerstgenoomdo soort
met een bijzonder fijnen bek komt op den doortrek
algemeen in de Molukkcti voor.
FRANSCHEN IN DEN MALEISCHEN ARCHI- ,
PEL (DE). In dc corste helft der 16de eeuw leefde in
Dieppc de bekende reedor Jean Ango, dio zijnen ondernemingsgeest toonde o.a. door het aanknoopon
van handelsbetrekkingcn met het Oosten. Misschien
is hij door andere landgonooten in dozon voorafge
gaan ; er wordt althans gewaagd van vroegere pogin
gen. Maar dat hij met andoren tot dat doel schepen
uitrustte, staat vast. Koning Frans I nam deel in de
kosten, aan de expeditio verbonden, en toonde daar
door mot dc daad zijn minachting voordo pausolijko
bul, die in de nieuwe werelden de grenslijn trok tusschcn Spanjo’s gebied en dat van Portugal, zooals
hij het eens in woorden deed, toen hij naar de clau
sule in Adams testament vroeg, waaraan zijne broe-
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dors van hot Iberische schiereiland liet recht ontleen
den, de nieuwe wereld onder elkander te verdeden.
Drie schepen vertrokken in 1527 uit Dieppe naar
Azië, gedcoltelijk onder leiding van Portugeezcn.
Twee dier vaartuigen zagen den Maleischcn archipel
niet. Het derde schijnt S.umatra te hebben bereikt,
waar het zou zijn gestrand en het scheepsvolk ver
moord. De berichten zijn echter verward en tegen
strijdig. Meer zekerheid hebben wij omtrent een an
deren tocht, eveneens van Dieppe uit ondernomen,
en ook mot medewerking van Ango. Twee schepen,
onder leiding der gebroeders Jean en Raoul Parmentier, maar onder voorlichting van een Portugees,
vertrokken van daar in Maart of April 1529. In Oc
tober bereikte men Sumatra’sWestkust. Tikoe werd
bezocht, Indrapoera’ aangedaan. Ziekten met veelvuldigen doodelijken afloop onder ’t scheepsvolk (de
beideParmentiers stierven), en weinig resultaten van
de pogingen om handelsbet rekkingen aan te knoopen, leidden tot het besluit terug te keeren en den
.22stcn Januari 1530 werden de stevens weder naar
het vaderland gewend, dat behouden werd be
reikt.
Lang zou het duren, voordat een Fransche vlag
opnieuw in den Maleischcn archipel werd ontplooid.
Wel werden in den tusschentijd Fransche schepen
uitgerust naar andere landen buiten Europa, mis
schien ook naar Oost-Indië, maar pas in Mei 1601
verlieten opnieuw twee schepen voor rekening van
eenige reeders van Saint-Malo, de La val en de Vitré,
een Fransche haven, ditmaal Saint-Malo, met be
stemming naar de eilandenzee, en wél naar Atjeh.
Beide bodems hadden mannen aan boord, die be
schrijvingen van dezen tocht hebben gegeven, nl.
Fran§ois Martin de Vitré en FranQois Pyrard de Laval. Hollandsche en Engelsche zeelieden bevonden
zich aan boord der schepen, welke stonden onder de
leiding van Michcl Frotet de la Bardelière et Fran9ois
Grou du Clos-neuf, die beide onderweg stierven. Een
der bodems, de Corbin, verongelukte in Juli 1602 bij
de Maladiven en Pyard,die de reis met dit schip medemaakte, beschreef zijne lotgevallen op die eilan
dengroep en elders in Azië. Dc Croissant, het andere
schip, bereikte in Juli 1602 Atjeh: de bemanning
werd beleefd ontvangen, handelsbetrekkingen wer•den aan geknoopt. In November werd de terugreis
aanvaard, de Croissant verongelukte bij de Spaanschc kust, de bemanning werd gered door Neder
landsche schepen.
Niet lang na deze niet schitterend geslaagde expe
ditie werd den lslen Juni 1604 een Fransche OostIndischc Compagnie opgericht, waaraan door Nederlanders in ruime mate werd deelgenomen. Het duurde echter jaren (tegenwerking onzer O. I. C. was een
der oorzaken) en niet, dan nadat in JOJO eene
reorganisatie dier Compagnie had plaats gevonden, door daaraan nieuwe krachten toe te voegen,
dal een scheepstocht naar lndië werd ondernomen.
Althans twee van de vier Franscheschepen, welke in
1017 de Nederlanders in .Bantamkwamen verontrusten, zijn door deze combinatie uitgezonden. Zij
waren in JOJO uit de haven van Dieppe zeil gegaan
onder bevel van Charles de Nets en Auguslin de
Beaulieu. In Februari 1(517 kwamen zij voor Bantam, waar de Nederlandsche autoriteiten onmiddellijk en met goed succes hunne landgenooten, welke op die schepen dienstdeden, trachtten in handen
le krijgen, op grond van de bepalingen der StatenGcneraal, welke het in dienst treden onzer landgenooten ten behoeve van de vaart op Oost-Indië bij
vreemden verbood. Deze maatregel was uitdrukke- '

lijk door de Bewindhebbers, welke op de hoogte waren van deze onderneming, aan hunne vertegenwoor
digers in ’t Oosten gelast. Den Franschcn word dooi
den Pangcran een loge te Bantam ingeruimd, maar
hunne liandelsoperatiën gelukten niet zeer goed, oneen ig als zij onder elkander waren en onbekend met
de commercicele toestanden daar. Toch dekte de la
ding van het ééne schip, dat in Frankrijk terug
kwam (het andere werd verkocht) de kosten van den
tocht. Niemand van deze expeditie bleef te Bantam
achter. •
Dit schip had nog niet den Maleischcn archipel
verlaten, toen de beide andere bodems, waarvan
hierboven sprake was, Java bereikten. Deze waren
voor rekening cener combinatie te Saint-Malo uitge
rust, hadden via Koromandel het Maleischc eilan
denrijk bereikt , in Atjeh peper opgekocht en Malaka
aangedaan. Aan hun hoofd stond, daar de Fransclie
bevelhebbers waren overleden, een Nederlander,
Hans de Decker, een der vele landgenooten, die ook
weder aan deze expeditie deel hadden genomen. Ook
nu werden deze door de Nedcrlandsehc autoriteiten
te Bantam van de schepen gelicht. Deze laatste gin
gen echter nu veel verder: een der schepen werd aan
gehouden en later verbeurd verklaard. Dit geschied
de op grond, dat het schip elders in Azië zeeroof had
gepleegd onder Nederlandsche vlag. Maar de bedoe
ling was, daardoor den Franschcn te beletten, met
Bantam handel te drijven. In Europa is hierover
heel wat te doen geweest en onze O. I. Compagnie
moest een aanmerkelijke som als schadevergoeding
betalen. Het tweede schip was gelukkiger en keerde
met een lading naar zijn land terug. Een factorij
werd te Bantam gesticht.
In Frankrijk liet-men zich door al deze bezwaren
niét van de vaart op den archipel afschrikken. Reeds
in October 1019 verlieten drie schepen, te Dieppe
uitgerust, de haven van Honflcur onder bevel van
Auguslin de Beaulieu, die een beschrijving van den
tocht heeft gegeven, en Robert Gravé. Ook deze ex
peditie had met veel bezwaren te kampen. Na gez;i
menlijk de Kaap de Goede Hoop te zijn omge
varen, scheidden de schepen van elkander; Gravé
zette met één schip koers naar Bantam, De Beaulieu
met de twee andere naar Korom,andol, waar hij een
lading voor Atjeh wilde innemen. In Juli 1020 kwam
Gravé bij Sumatra in de nabijheid van Tikoö. Hel
volk was echter zoo door ziekten verzwakt, dat hel
schip niet meer kon worden bestuurd en Tikoe niet
bereikt. Slechts een vierde van de bemanning was in
leven, toen deze bodem, door een Nedcrlandseh vaartuig opgcbraeht, le Bantam aankwam. ()nmiddellijk
werd het weder vrijgelaten door den Raad van Do
fensie der vereenigde Engelsehen en Nederlanders,
die toen melde vloot van defensie Bantam blokkeerden. Ja, Gravé kreeg verlof, naar Bantam !<■
gaan en daar de peper tot een vooraf vastgestelden
prijs oj» te koopen, mits hij t wee derden van het g<•kochte aan de Nederlanders en Engelsehen afstond.
Versterkt door een der andere Fransche schepen,
door De Beaulieu hem toegezonden, ging Gravé naar
Bantam, waar hij met toestemming van den Pan geran een huis bouwde. Hij hield zich echter niet aan
de overeenkomst met zijne Europecsche coneurrenten gesloten, en toen hij, na peper te hebben opgekocht, met zijn ééne schip (het andere moest hij we
gens geldgebrek verkoopen) wilde vertrekken, werd
dit op Jast van den Raad van Defensie in beslag genomen. Het geraakte later in brand. Ook deze handeling liet niet na, hare terugwerking in Europa te
doen gevoelen. Gravé vert rok met de overgeblevenen
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der zijnen naar Atjeh, waar hij De Beaulicu ont
moette.
Deze had Tikoe, dat toen onder Atjeh stond, in
December 1620 bereikt. Hier werd hem geen handel
toegestaan. Hij zond een der schepen nu naar Ban
tam on vertrok zelf naar Atjeh, waar hij in ’t begin
van 1621 aankwam. De Sultan wilde dezen hunnen
concurrent als troef uitspelen tegen de Nederlanders
en Engclschen, maar de peper stond hij hemdaaront;
niet goedkooper af dan aan dezen en de handel in 1
Tikoe werd hem niet ingcruimd. De Beaulicu zag
dan ook geen voordeel in zijn verblijf op Atjeh, waar
zijn volk door uitspattingen zeer verzwakte, en be
proefde zijn geluk op ’t Maleischc schiereiland. Te
vergeefs. In Atjeh teruggekeerd, vond hij daar Gravé
op een Engelscli schip, gereed naar Europa te ver
trekken. Thans verkreeg hij van den Sultan van
Atjeh verlof, te Tikoe handel te drijven. In Januari
1622 had hij daar zijne lading vol en spoedig keerde ;
hij naar Frankrijk terug. Maar de Compagnie was
ontmoedigd*
De factorij daarentegen van Saint-Malo te Ban
tam breidde hare betrekkingen uit. Zij knoopte die
aan met Atjeh, met Djambi, met Djapara, Makasser,
enz. Ook andere pogingen om met den archipel in
handelsbetrekkingen te blijven, schijnen van Frank
rijk uit te zijn ondernomen. Er is weinig zekers van
bekend. Alleen schijnt als vaststaand te mogen wor
den aangenomen, dat met al deze en de vroegere po
gingen slechts werd beoogd het bevorderen van commercieele relatiën, en dat niet aan het vestigen van
staatkundigen invloed schijnt te zijn gedacht. Van
J622 tot minstens 1631 vindt men Franschen han
delende op Makasser, later treft men hen nog aan in
Atjeh, in 1682 worden ook zij tengevolge der beken
de gebeurtenissen uit Bantam verdreven, waar zij
nog een factorij hadden. De koloniale geschiedenis
van Frankrijk echter heeft zich weinig bezig te houden met hel Maleischc eilandenrijk: hare belangrijk
ste bladzijden zijn geschreven in V6ór-Indiëen op de
eilanden beoosten Afrika. Wel heeft Lcdcwijk XIV,
voorgelicht door Nederlanders, groote plannen ge
had op de Amhongroep en op Banda, op een station
op Banka, maar het is bij plannen gebleven en in den
archipel heeft de Nederlandsche Oost-Indischo Com
pagnie, na de eerste mislukte pogingen, boven be
sproken, weinig te lijden gehad van de concurrentie
der Franschen. Alleen de betrekkingen, welke Fran90is Caron, eens dircotcur-gcneraal van tlc Nedorlandsehe O. I. C., later gedurende enkele jaren de lei
der der Fransche aangelegenheden in het Oosten, on
geveer 1670 met Atjeh, Bantam, Makasser, enz.
trachtte te onderhouden, dienen hier aangestipt.
Wat in de eerste helft der 18de eeuw werd beraamd,
handelsbetrekkingen met Atjeh en een vestiging op
Nieuw-Guinea, was van weinig gewicht of liep op
niets uit. Hot gelukte echter don Franschen, do
kruidnagelen en de muskaatnoot over te planten
naar Mauritius, met welk doel in 1754, 1769 en 1771
van dat eiland uit naar het Oosten van den Malei*
sclien archipel schepen werden gezonden. Maar de
belangrijkste tochten, waarop Fransche schepen den
Maleischcn archipel aandeden, zijn de bekende ont
dekkingsreizen, in do laatste helft der 18de eeuw,
waaraan namen zijn verbonden als die van Bougain
ville, Entrecasteaux, enz. enz. Het bezoek in 17S3
der vloot van den admiraal De Sulïrcn als bondgenoor der O. I. C. was een gebeurtenis, die geenerlei
inbreuk maakte op onze belangen en had niet tot
doel betrekkingen van welken aard ook met de be
woners van den archipel aan te knoopen. Dit te be

schrijven behoort niet tot liet bestek van dit artikel,
zoomin als hot verhaal van wat in de Napoleontische
periode en wat daaraan vooraf is gegaan, de Franschen op JijkVa hebben verricht en verzpimd te vei>
,
^
richten.
* r
- *
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FRANSEN VAN DE PUTTE. Zie PUTTE (FRAN
SEN VAN DE).
FRAXINUS GRIFFITHII Clarke, fam. Oleaceae.
Kedhang (jav.), Kadjoe kedhang (JuwTfc Boelen
(jav.), Selaton (jav.), de Javaanschc’Escft, groote
boom, die behalve in Oost-Java, ook in Voor-Indië
en op de Philippijnen gevonden is. De bladeren wor
den gedroogd en met tabak gerookt als een onscha
delijk opiumsurrogaat.
FREDER1K HENDRIK-EILAND. Zuidwest-hoek
van Nieuw-Guinea, door een broeden zeearm —
Moeli of Prinses Marianne-straat geheeten — van
het overige eiland gescheiden cn door de Bensbachkreek van het eiland Komoran of Silam. Het ont
ving zijn naam van de Marine in 1835 bij de eerste
doorvaart van de Prinses Marianne-straat, waarbij
liet dus bleek dat dit gedeelte een groot eiland vorm
de. Door de bevolking wordt het Dolak genaamd.
Reeds in 1623 zette de ontdekkingsreiziger J.
Carstensz, op zijn reis langs de zuidkust van NieuwGuinea, nabij Kaap Valsch, de uiterste westpunt van
het eiland, voet aan wal, doch werd door het vijandig
optreden der strandbevolking tot terugkeer naar
boord genoodzaakt.
Aan de zeezijde is het eiland onvruchtbaar en
schaars bevolkt; nabij de Moeli worden* vele kam
pongs en nederzettingen aangetiofien.j^/Hf
FREGATVOGEL. De Fregatvogel behoort terf de
orde der lloeipootigen (Steganopodes). Hij heeft bui
tengewoon lange vleugels en een zeer langen diep gevorkten staart, zeer kleine pooten, bewoont rots
achtige kuststreken en wordt dikwijls zeer ver in zee
aangotroffen, vliegt verbazend hoog on lang, doch
zwemt nooit, zou zelfs zich nooit in het water bege
ven, doch valt dikwijls vermoeid op schepen neer,
vooral bij hevige stormen. De kleine Fregatvogel
(Fregata ariël) bewoont do Molukscho zee, is groen
zwart met een gelen keelzak. De groote soort (F regata aquiltt) wordt in den geheclen Indischen archipel
nu en dan aangetrofïen. Deze vogels voeden zich met
allerlei zeedieren en soms met den buit van andere
vogels, dien zij zoo lang vervolgen, dat deze hun
voedsel uitspuwen, hetgeen de Fregatvogels onder
het vallen weder opvangen.
FREYCINETIA, fam. Pandanaceae. Klimplanten
van dezelfde familie als de Pandanen, overal in Nedcrlandsch-Indië in do boomen klimmend te vin
den..-. ■’

FRIEDERICH (RUDOLPH HERMANN THEODOR), werd geboren 7 Januari 1817 to Coblejitz als
zoon van August Fricclrich (de zoon toekende Frie-
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FRIEDERICH (RUDOLPH H. T.)—FUUT.

derich) cn Augusta von Panrewitz. Hij had zich aan
de hoogescholen te Berlijn en Bodh in de Semitische
talen, doch ook in het Sanskriet geoefend. Zijn vuri
ge wensc-h was zijne studiën in Indië zelf en vooral in
den Indischen archipel voort te zetten. Eigen midde
len ontbraken hem echter, waarom hij zich wendde
tot den hoogleeraar Taco Roorda te Delft (1844) en
diens bemiddeling inriep om in eené wetenschappe
lijke betrekking door het Gouvernement naar Indië
te worden gezonden. Toen hij daarop ton antwoord
kreeg dat hiertoe weinig vooruitzicht bestond, be
sloot hij dienst te nemen en koloniaal te worden. Hij
kwam 7 Febr. 1844 te Harderwijk aan, werd reeds 1
Oct. 1844 sergeant en vertrok met het schip Olivier
van Noord 30 Nov. d. a. v. van Hellcvoetsluis naar
Indië, alwaar hij door bemoeiing van het Bataviaasch Genootschap bij het leger voor memorie werd
gevoerd en als adjunct-bibliothecaris bij het Ge
nootschap aangesteld werd. Hij verliet het leger 20
Januari 1851 te Batavia. Het Genootschap belastte
hem met verschillende zendingen over Java en naar
Bali; vooral de laatste zending leverde gewichtige re
sultaten op. Nadat hij in 1863 van verlof uit Europa
was teruggekeerd, werd hem door de Rcgecring eene
bijzondere commissie opgedragen tot het opsporen,
afteekenen en bekend maken van opschriften en an
dere historische monumenten. Daartoe reisde hij
over Java en een deel van Sumatra; hoogst gewichti
ge ontdekkingen, vooral van epigrafischen aard,
waren daarvan liet gevolg, zoodat hij reeds in Sept.
1870 in het bezit was van afdrukken in papier machó
van meer dan 70 beschreven steenen. De slechte toe
stand zijner gezondheid maakte hem echter onge
schikt voor meerdere werkzaamheden; hij bleef ach
terlijk in het indienen der verslagen van zijne werk
zaamheden en werd in Febr. 1869 eervol uit ’s lands
dienst ontslagen. Bij Gouv. Besluit 25 Juni 1869 no.
10 werd hem als ambtenaar belast met wetenschap
pelijke nasporingen in N.-I. pensioen verleend. Hij
overleed 28 Juli 1875. Het door hem bijeengebrachte
materiaal, in het Museum van het Bat, Gen. v. K. en
W. bewaard, heeft reeds tot zeer belangrijke studiën
aanleiding gegeven. Van hem verschenen ^Verkla
ring van inscriptiën op gouden ringen van Javanen
van eenige symbolen op de ringen, Tijdschr. Bat.
Gen. II 1856, 47J; Hiudoe-oudheden aan de grens
van Bantam en het district Sadjna, afd. Lebak, Tijd
schr. Bal. Gen. III 1855, 32; Beschrijving van een
metalen GiwabeeJd, in 1855 gevonden in de desa Tekarran in de ros. Scerakarta, Tijdschr. Bat. Gen.
VIII, 3e S. II, 1859, 72; Verklaring van 7 platen,
' voorstellende de vereerde góden en godinnen van
Bali, T. v. N.-I. 1849; Aanteekeningcn over de
hoofd tem pels van Kadoe en Djokjakarla, Tijdschr.
Bat. Gen. XIX (1870), bl. 441, XXIII (1876), bl.
361; Over de omgeving van het Oengarangeb. Tijdschr, Bat. Gen. XIX, bl.501;Rapport overoudheidkundige reizen gedaan op Java, Tijdschr. Bal. Gen.
XXIII, bl. 42; Verslag aangaande oudheden op den
G. iSegara in Tegal, Xot. B. G. XIX (1881), bl. 119—
121.Zie Verh.Bat.Gen.XXI, 1846—1847 Jeged. 101.
FROblBERG .(PÏETER FREDERIK HENDRIK)
Den JOden Fob'rr' 1811 te Amsterdam geboren. Hij ;

werd opgeleid voor dc pharmacic en bracht eenige
jaren als apotheker in zijn geboorteplaats door.
Daarna toog hij naar Utrecht en deed zich insclirijven als student in de vis- cn natuurkunde. Na
zijn candidaats-examen gedaan te hebben, vertrok
hij als assistent van den Hoogleeraar Johnston,
agricultuur-chemicus, naar Edinburg, cn keerde na
drie jaren naar Utrecht terug, alwaar hij in 1847
den graad van doctor in de Wis- cn Natuurkun
de verwierf. Als agricultuur-chemicus der Indische
regeering naar Java gezonden, richtte hij te Buiten
zorg een landbouw-schcikundjg laboratorium in en
deed in den hem aangewezen werkkring tal van on
derzoekingen, waarvan hij dc resultaton in druk
deed verschijnen. Zoo schreef hij o.a. over den in
vloed der houtbosschen op het klimaat, over de cul
tuur van suikerriet, over proeven met suikerrietsap
in verband met dc-fabrikatie, over cassave, koffie,
soerenbast en in het „Tijdschrift voor N.-I.” 1850
2e deel, „Over het nut der bemesting van rijstvelden
en over de noodzakelijkheid tot verbeteringen in
vele takken van cultuur op Java”. Hij overleed te
Buitenzorg in 185S (Nat. tijdschr. N. I. XVI. 393).
FRYKENIUS (SIMON HENDRIK). Geboren uit
het huwelijk van L. B. Frykenius, raad, schepen en
burgemeester te Wijk bij Duurstede met A. C. Rademaker, gedoopt te Utrecht 28 Maart 1747. In 1776
was hij luit. bij het College ter admiraliteit te Am
sterdam, en 17 Nov. 1777 kapitein ter zee bij de ad
miraliteit van West-Friesland en het Noorderkwar
tier, en later luit.-kol. en kap. t. zee ten dienste dor
Republiek. Den 23sten Mei 1791 werd hij met Mr.
Nederburgh, Alting en Van Stoekum benoemd tot
Commissaris-generaal over alle Compagnie's bezit
tingen in Indië en van de Kaap de Goede Hoop, en
tot commandant en chef van ’s Lands on Compagnie’s navale macht in Indië. In Nov. 1793 te Batavia
aangekomen, aanvaardde de commissie spoedig hare
taak; weldra kwam Nederburgh echter geheel onder
den invloed dor toen te Batavia overheorschende
familieregeering van Alting cn Siberg, en Frykenius
was niet krachtig genoeg om zich daartegen mot goed
gevolg te verzetten. Reeds in Dcc. 1795 verzocht hij
zijn ontslag; voordat hij dit echter verkreeg, overleed
hij 6 Juni 1797 te Batavia.
FURCROEA (Fourcroya) GIGANTEA Vent., fam.
Amaryllidaceaa. Plant met een roset van vleozigo
bladeren, afkomstig uit tropisch Amerika. Bloeiwijze veel op die van de Agave’s of honderdjarige Aloë’»
gelijkend. Vooral op Mauritius komt deze plant veel
gekweekt en verwilderd voor, waardoor zo den naam
van Mauritiu*hennep draagt. De bladeren leveren
een uitstekende vezel. Op Java heeft do cultuur het
nog niet verder dan tot proefnemingen gebracht.
FUUT. Van de futen komen in den Oost-Indischen
Archipel slechts een tweetal, onderling moeilijk te
onderscheiden, met de Europecsche kleine fuut, hagelzakje of dodaars, nauw verwante vormen voor:
Podicepa tricolor en novae-hollandiae; zij leven op
moerassige plaatsen en komen in levenswijze met de
Europecsche soort overeen. Volgens Horslield is de
Javaansche naam titihan; op Gelebcs heelon deze
vogels tangoolelc.
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GADELE (jav.). Zie GLYCINE.
GAAI. Zie KRAAI.
GAANE. Temataansch district, beslaande het
GADING. Contröle-afdeeling met gelijknamige
zuidelijke schiereiland van Halmahcra bezuiden do
koofdplaats van de afdeeling Kraksaan, regentschap
rechte lijn getrokken van kaap Dehe Podo, op de
Probolinggo, residentie Pasoeroean. Zij heeft slechts
één district en wel van denzelfden naam.
westkust, naar Foja, op de oostkust. Deze lijn is te
GADING. District van de afdeeling Kraksaan en
vens de grens tusschen Ternataansch en Tidorecsch
het regentschap Probolinggo, residentie Pasoeroean.
gebied en werd 27 October 1814 bij contract tus
Het heeft 4 onderdistricten met 46 desa’s en had op
schen beide sultans vastgesteld.
’t einde van 1905: 54000 inwoners, o.w. 20 Europea
De bergketen, die dit schiereiland vormt en waar
nen en 1 Chinees. De standplaats van het districts
van de uitloopers de kust zeer dicht naderen, is tot
hoofd is Wangkal. Vroeger was dit district een be
ongeveer 850 M. hoog.
Men vindt er twee kampongs, een aan de westkust,
langrijk Gouvernements lcoffiedistrict.
Gaane di dalam en een aan de oostkust, Gaane di
GADING-STREEK of de streek der Kabononganloewar, door een bergpad met elkander verbonden.
desa’s (zie bij KABONONGAN), in Djolcjakarta, al
De bevolking is mohammedaanscli en staat onder een
dus genoemd naar de Klapa gading, een geel soort
Ternataansch districtshoofd, dat tevens Oetoesan is.
klapper, waarvan de bast op ivoor (gading) gelijkt.
Het is in de tot dit district behoorende wouden, dat
In deze streek, gelegen in het Zuiden van Djokjanog vele goede houtsoorten aan de kust worden ge karta, alwaar de grond eenigszins ziltig is, groeien
vonden, die bij levering van materialen door den
de klapperboomen buitengewoon voordeelig.
sultan aan het Gouvernement worden gekapt en
GADIS. Zie BATANG GADIS.
naar Temate vervoerd. De bevolking drijft eenigen
GADJAH (Olifantsberg). Hoogste top van den G.
Salak op de grens van Buitenzorg en de Preangerhandel met Bat jan.'
regentscjiappen, 2250 M. hoog.
GA BA. Zie RIJST.
"GADJAH, GADJAH BOTOENG, G. GAMBOET,
GABA-GABA. Hoofdnerven der bladeren van den
Sago-palm, die door stevigheid uitmunten en ge
G. HOTANG. Zie OLIFANT.
bruikt worden voor het vervaardigen van wanden,
GADJAH MATL. Onder deze benaming (doode
olifanten) wordt verstaan een van de overige Ja
zolders, soms ook van vloeren.
GABELENTZ (HANS GEORG CONON VON DER).
vanen onderscheiden klasse van menschcn in de
Geb. 16 Maart 1840 te Poschwitsch bij Altenburg,
Vorstenlanden, die als stalknechten aan de hoven
dienst doen en waarvan de wouwen rijzweepen en
studeerde hij te Leipzig en Jena in de rechten en be
kleedde verschillende rechterlijke betrekkingen,
stalgercedfchap voor de statiepaarden van den
doch legde zich vooral toe op de studie van het Chivorst vervaardigen. Do voorvaderen dezer menschcn
neesch, Nieuw-Zeelandsch enz. en werd in 1878 bui
worden gezegd gekomen te zijn van het omstreeks
tengewoon Hoogleeraar in de Oost-Aziatische talen
1500 gesticht Boven-Pasoeroeansch rijkje Senggoete Leipzig, in 1889 in de Oost-Aziatische talen en alroeh of Gadjah Mada, welken laatsten naam het
gemeene taalwetenschap te Berlijn. Hij overleed
rijkje waarschijnlijk ontleende aan den beroemden
Patih van den Madjapahit’schen vorst Hajam Woealdaar 12 Dcc. 1893.
Behalve verschillende geschriften over het Chiroek, Gadjah Mada. Na de verovering van Balamnoesch enz. die van zijne hand verschenen, gaf hij
bangan door Sultan Agoeng in 1639 moet het ge
met Dr. A. H. Mcyer uit: Beitragc zur Kenntnis der
noemde rijkje door Mataram zijn ten onder ge
Melnnesisehen Sprachen, Abhandl. Sachs. Gebracht on een deel dor bewoners van de KawiHellsch. der Wiss. 1882 en schreef hij Handbuch z.
Smcroe- en Bromo hellingen als slaven naar Mata
ram medegevoérdrWaar nu de woorden Gadjah ma
Aufnahme fromder Sprache, 1892.
II ij was de zoon van H. C. VON DER GABEda in hot Javaansch de beteekonis hebben van
woest-sterke olifanten, werden wellicht deze als
LEN'l’Z, geb. LI Oct. 1807 te Altenburg, eveneens
slaven medegenomen lieden bij wijze van woord
groot kenner van hot Chineeseh, den schrijver van
speling dcor de Javanen Gadja mati, de doode
Untersuchungon ueber die Melancsischen Sprachen
olifanten, genoemd.
(1860—1863), een beroemd taalkundige, die naar
In het Javaansoho Wetboek Nawftl& Prad&tS,
men zegt 80 talon kende, en tevens als lid der parle
van 4 October 1818 (art. XXIV) worden de Gamenten te Frankfort en Erfurt en als Ministcr-presidjamati’s te zamen genoemd met do Kalang’s en
dent in Altenburg in 1848 en volgende jaren cono po
Pinggir’s [zie op deze namen] en voor hen, even
litieke rol speelde. In zijne „Bcitrage zur Sprachonals voor do Pinggir’s, bepaald dat in hun zaken
kur.de” 1852 vindt men een spraakkunst van hot
tusschon man en vrouw, de vrouw don voorrang
Dajakseh. i 1 ij overleed 3 Sept. 1874 op zijn landgoed
zal hebben. Blijkbaar is dit een overblijfsel uit
Lemnitz bij Triplis.
vroegoro matriarehalo maatschappelijke instellin
GABOES. Onderdistrict van het district Kradegen bij bedoelde klassen van menschen.
nun van do afdeeling Grobognn van de residentie
Zii\Jav. Ned. Woordenboek v. Gericko& Roorda
Somumng. In de nabijheid van do standplaats van
vorbeterd door Dr. A. C. Vreode deel II blz. 612;,
het onderdistrictshoofd Gaboes heeft men petroAVeth Java 2c druk (1907) IV blz. 104.
leum-bronnen.
GADJI (IKAN). Zie ZEEBAARS.
GABOES (mal.). Zio ALSTONIA.
GADJIHAN (jav.). Zie STACHYTARPHETA.
GABOES (IKAN). Zio SLANGENKOPVISGADJOES (mal.). Zie ANACARDIUM.
8CHEN.
GADOENG. Zio DIOSCOREA.
GABOES LAOET (IKAN). Zie GRONDELS.
I
GADOENG SABRANG (jav., mal.). Zio SMILAX
GABOESAN (mal.). Zio SGAEVOLA.
I CHINA.
GADAH. Zie HARDER.
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GAJÖ LAND, Landbeschr ij v i n g. Het
Gajöland omvat het centrale bergland van den N.
Barisan. Naar alle zijden wordt liet afgesloten door
een breeden gordel van door oerwoud bedekt hoog
gebergte.. waarachter zich naar het W., N en O.
de Atjèhschc berg- en laaglanden uitstrekken tot
aan den Oceaan. Drie geweldige bergketenen
strekken zich O. — W. over het landschap uit cn
ommuren dit niet slechts naar buiten, doch zonderen
ook daarbinnen vier scherp van elkaar gescheiden
gebiedsdcclen af, t. w.: 1. Laut, d. i. het meerge
GADONGAN (jav.). Zie TACCA PALMATA.
bied rond de Laut Tawar, omvattend de N. keten.
GAFFRON (HEINRICH VON). Geb. te Grebel
2. Döröt (met Samar Kilang), besloten tusschen
(Pruisen), 2S April 1813. Overleden te Sindanglaja 2
de N. en de Centrale keten, en uitmakend het dal
Nov. 1S80. Vertrok in J S39 ais fuselier naar Incfië. In
van de Wöih ri DjÖmèr of Djambö Ajé. 3. Gajö
1840 toegevoegd als teekenaar eerst aan het lid der
Loeös of Tanjó, een breede 000—1000 M. hoogc
natuurkundige commissie Dr. E. A. Forsten, daarna
inzinldng tusschen de middelste en de Z. keten,
aan het lid dier commissie Dr. C. A. L. AI. Schwaner.
Alaakte zich verdienstelijk door de aanwijzing van - omvattend het boven-stroomgebied van de Triparivier. 4. Sérbödjadi, dat in het N. O. ligt aange
steenkolen lagen in liet stroomgebied van de rivier
vlijd tegen het hooggebergte, en een deel omvat van
Riam Kiwa (Z.O. Borneo). In 1849 benoemd tot Ad
het boven-stroomgebied van de Peurculnfc rivier.
ministrateur van de steenkolenmijn Oranje Nassau
1 .'Laut. De Laut Tawar, gelegen op een hoogte
te Pengaron (Z.O. Borneo). In 1851 werd de G.-G.
van 1205 M., 16 K.M. lang, 4 a 5 K.M. breed, 56
gemachtigd hem te beschouwen als bezittend het ra
K.M2. groot, .en maximaal 75 M. diep, is geen kradicaal van ambtenaar 3e kl., en maakte hij verder
termcer, al zou de naburige, nog werkzame vulkaancarrière bij liet Binn, Bestuur. Van 1860 tot 186S
kegel Boer-ni-Tèlöng op de Z. helling van den Boer
was hij Assistent resident van Billitoij.
KöJ ook anders doen vermoeden. De met dichte
Zijn geschriften, gepubliceerd in het Natuuik. T.
wouden bedekte bergen, welke het meer omgeven
v. N.-I. II (1851) p. 30-40, V (1853) p. 225—232,
treden aan de W. zijde terug en maken daar plaats
VI (1854) p. 145—150 en 165—167, XX (1859/1860)
voor uitgestrekte sawahvlakten cn dicht bevolkte
p. 130— 134, betreffen vooral het voorkomen van
kampongs als Kebajakan, Böbasan en Takéngön.
ertsen in Borneo.
Ook aan de Oostzijde is dat, zij het in mindere
Verder vindt men nog beschrijvingen en kaarten
mate het geval. Bij Takéngön wordt dit randge
van Von Gaffron in de volgende geschriften:
bergte doorbroken door de Peusanganrivier, die
Pijnappel Gz., J., Beschrijving van het westelijk ge
liet uit het meer overvloeicnde water af veert cn
deelte van de Zuid- en Oosterafd. van Borneo (de
in wier bovenstroomgebied liggen de kampöngafdeeling Sampit en de Zuidkust,) met kaart (1846—
1848), naar vier rapporten van 1853 van H. von Gaf complexen Kètöl cn Köng of Pögasóng. Het Lautgebied komt ongeveer overeen met de tof de onderfron. Bijdr. Taal-, Land- en Volk. van N.-I., 2de
afdeeling Takéngön, afdeeling Noordkust van Al job,
reeks, III, 1860, p. 243—246. Alartin K., Neue
gerekende ressorten van Rödjö Tjéq Böbasan,
Fundpunkte von Tertiairgesteinen im Indischcn
Archipel. Anhang: Von Gaft'ron’s geologische Karte
Rödjö Boeket en Rödjö Sin.li Oelama. Takéngön
is de standplaats van den Civielgezaghobber,
von Süd-Borneo. Sammlungen des geol. Reichsmuseumsin Leiden, le Serie, Band I (1882), p. 179—
chef van de gelijknamige onderafdeeling.
193, mit geologischer Karte des südlichen Borneo,
2. Döröt. Naar hel N. wordt dit begicrnd door
gezeiclinet von H. von Gaffron (1S43—1848).
Kliötön (2600 M.) cn Boer ni Kera (2000 Al.), dio
GAG. Zie GÉBÉ.
als een muur 1000—1500 M. steil uit. het voor liggend
GAGA. Zie RIJST.
terrein omhoogrijzen; ook in het W. is liet afge
GAGAK. Naam bij de Alaleiers voor een kraai.
sloten door met oerwoud bedekt hooggebergte;
Corvus erica. Zie ENGKAK.
in het Z. strekt liet. zich uit tot aan het Gajöselio
GAGANG-BAJEM. Javaansche naam voor eenc
Ccntraalgebergte, terwijl het in het O. begrensd
Steltkluit-soort, Ilimaniopv.s candidus; op Celebes
wordt door de Van Daalenketen. Het Dörölgebiod
heet Himantopus Icucoccphalus, Lilimo.
daalt van 1200 a J‘100 in het \V. op 300 M. in het
GAGAP. Zie VAARTUIGEN.
N.O., welke daling wordt geïllustreerd door den loop
GAJAHAN. Javaansche naam voorde Regenwulp,
van de Djambö Ajc. De talrijke bronaderen van deze
Numenius phaeopus; op de Aroe-eilanden heet hij
rivier vereenigen zich in het breide dal van bet karnGolgal, op Goram Koelileka. Op Sumatra heet
pöngcomplcx Isaq, het beste stuk van het in het alge
Numenius lov/jirostris: Terok.
meen onvruchtbare en schraal bevolkte landschap.
GAJAM. Hoofdplaals van het district Sapoedj,
De rivier vloeit recht O., buigt zich om de Boer ni
contr. afd. Kangean, afd. en regentschap Soemenep,
Pradjah heen naar het Z., in haar bocht passcerend
res. Aladoera. De desa Gajam ligt op het eiland Sade dorpen Onéng, Nalön, Doerén, Pèlélasan enz.
poedi en heeft een tamelijk goede haven. De GouverNa vereeniging met de Löjang, die parallel loopt
nementsstoomer, welke de geregelde communicatie
met de Boven Djambö Ajé, wendt zij zich weer O.
tusschen Soemenep en den Kangean-archipel onder
waarts, maar dra volgt een doorbraak naar het N.O.
houdt, doet Gajam eenige keeren per maand aan. Er
Links wordt opgenomen de Pénarön, rechts do
zijn eenige Chineezen en Arabieren gevestigd. De
Lömöt, waaraan gelijknamige nederzettingen lig
handel met Panaroekan en Soemenep is niet onbe gen. Vóór G'öröpa buigt zij nog eenmaal O.Z.O.
langrijke - ' • j f
af, om echter weldra, zij het met tal van bochten,j
GAJAM. Zie KLIPVISSCHEN.
de hoofdrichting N.O. te hernemen, en van rechts
GAJAM (JAV., MAL., SOUND.). Zie INOCARPUS
op te nemen de Aroel Pinang, waaraan stroom
EDULLS.
opwaarts Linggö is gelegen, en de Dösön, waaraan
GAJANG (mal., mol.). Zie INOCARPUS.
ligt het kampöngcomplex van dien naam; vervol-

GADOENG TJINA (jav., mal.). Zie SMILAX
CHINA.
GADOK (soend.). Zie BISCHOFIA.
GADOK. J)eze plaats ligt op ruim 300 M. hoogte
aan den grooten postweg van Buitenzorg over den
Poent jak naarde Preanger-Rcgentschappcn en heeft
eenige bekendheid gekregen door het herstellings
oord, dat er eenige jaren (1870—+ 1885) bestaan
heeft. Alen vindt er een warme bron met koolzuur
houdend water.
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gens te strooincn langs de kampünggroep Samar
Kilang, en ten slotte door een steile kloof in het
randgebergte het Gajöland te verlaten. Döröt
maakt ongeveer uit het onder Takéngön ressorteerende gebied van Rödjö Linggö. Die këdjoerön
gold steeds als de senior onder zijn collega’s, een
onderscheiding welke uit de relatieve belangrijk
heid van Döröt althans in later tijden niet is te
verklaren. De bevolking is nergens zoo dun! Buf
fels en de tabak van Isaq en Löjang zijn de voor
naamste producten. Te Landé heeft eenige niet
zeer loonende zoutwinning plaats door uilkoking
van het uit een paar gegraven putten opborrclende
water.
3. Gajö Loeös. Een ^ CO K.M. lange en 12 a 15 K.M.
,f breedc inzinking, omvattende het bovenstroomge-/ bied van de Triparivicr. Ten N., O. en Z. bereikt het
,,'r randgebergte hoogten van 2000 tot 3000 M., terwijl
daarbinnen het kampöngcomplex Pënösan 1000, het
complex Boeket 885 en Rékét Göip 800 M. hoog
zijn. Het O. stuk, 25 K.M. lang en half zoo breed,
beval de kern van het landschap, de oudste neder
zetting aan den hoogsten bovenloop der Tripa.
Het is van Panggalangan tot Pëparéq één rijke
sawahvlakte met tal van goed bevolkte kampongs.
Hier geen kleine bewoonde valleien, die door berg
en bosch voor elkaar liggen verborgen, als in Laut
en Döröt, maar één groot open landschap. Vandaar
de naam Gajö Loeös, het wijde Gajöland, die bij
uitbreiding ook wordt gebezigd voor het gansche
Gajösche Tripagebied, met inbegrip van het W.
deel en het dal van de Rampöng. Dat W. deel,
25 K.M. lang en rond 10 K.M. breed, doet met
zijn diepe dalvorming denken aan de hoogere ge
deelten van Döröt, en is ook maar dun bevolkt.
De këdjoerön van Gajö Loeös voert den titel
„pél iambang”. Zijn ressort valt samen mot de onderafdecling Gajö Loeös, afdccling Oostkust van
Al joh, behoudens dat het kampöngcomplex Tam
pör i- iiigedcold bij de ondcrafdeeling Sërbödjadi,
waartoe het topografisch behoort. De Civielgezaghebber van Gajö Loeös zetelt te Blang Këdjörèn.
•!. Sërbödjadi. Dit is eigenlijk het bovenstroom
gebied van de Djërnéb, die tusschen Oed jong Karang
en Djambeer Baloe een onderaardschen loop heeft
onder den Goenöng Këmënjan door en waarvan
het water via de Tamiang-rivier naar zee stroomt.
Buitenaf verstaat men er ook onder de stroomgebieden van Bönén en SÖmbocang, die samen
de Boven Poureula*’ vormen. De oppervlakte be
draagt ruim 2000 K.M2. Het wordt van Döröt ge
scheiden door het met oerwoud begroeide Van
Daalen gebergte, dat in den Oen toen g tot 2200 M.
stijgt, terwijl het 3200 M. hoogc Oetjap Mccloe
massief in het zuiden het afsluit van Gajö Loeös.
Moeraswouden vormen in het O. de grens met
Pcureula6- en Langsa. De bevolking stamt grootendeels uit Döröt. Kampong Toealang, de oudste
nederzetting, zou ruim 100 jaren oud zijn. De Ködjoerön Linggö stelde zekeren Mërah Aböq aan het
hoofd. Diens opvolgers heeten thans Këdjoerön Aböq,
maar zij zijn niet geheel gelijkwaardig aan de vier
këdjoerön’s, die hun rang ontvingen uit Atjèli.
Do hoofdzetel van de këdjoerön familie is thans
Lököp, wat ook de standplaats is van den Civiel
Gezaghebber der ondcrafdeeling Sërbödjadi, afdeeling Oostkust van Atjèh. Die ondcrafdeeling om
vat de ressorten van Këdjoerön Aböq en de hem onderhoorige Pëngocloe Pënarön, Këdjoerön Tandél en
Pëngoeloe Djërnéh, en het onderden Këdjoerön Pö
tiambang (Gajö Loeös) ressorteerende kampöng-

complex Tampör. De bevolking leeft van rijstbouw,
welke als overal in de Gajölanden enkel op gcirrigeerde velden geschiedt, gambircultuur, getahwinning en teelt van buffels en klein vee. Een
2 M. breed paarden pad Lököp — G. Besar — Rantö
Panjang — Plawi — Birim Rajeu* verbindt Sërbödjadi met de afdcelingshoofdplaats Langsa.
Bevolking De bevolking van bovengenoem
de vier landschappen bedraagt 50.000 a 60.000
zielen, waarvan ^ de helft Gajö Loeös toekomt.
Daarop volgt Laut, dan Döröt, terwijl Sërbödjadi
met 2457 zielen, w.o. 746 volwassen mannen, het
minst bevolkt is. Zie verder het art. GAJO’S
Geschiedenis. Na het uitbreken van den
Atjèhoorlog werd in het Gajöland regelmatig een
deel der zakat als sabilbijdrage afgezonderd, en
bok bijzondere geldinzamelingen vonden plaats.
Ook werd persoonlijk meegevochten. Teungkoe
Tapa, die in 1898 ter Oostkust de zaken op stelten
zette, was een Gajö uit Tèlóng, en hij bleef met
Gajösche en Atjèhscho volgelingen onrust ver
wekken, tot aan zijn sneuvelen in 1900. De aanval
op ons bivak te Blang Pidië in April 1901 gcsclüedde
door Gajö’s uit Gajö Loeös. Atjèh’s soeltan Toean
koe Moehamat Dawöt, die vroeger reeds te Keumala bezoek kreeg van vele Gajöhoofden, zag in
1900 in Samalanga weer de hoofden uit het Meer
gebied voor zich verschijnen, en vandaar en uit
Peudada en Peusangan verjaagd, vlood hij naar het
Gajöland, waar hem en zijn bende hulp en steun
werden verleend.
Te zijner achtervolging maakte de toenmalige
majoor G. C. E. Van Daalen zijn eersten Gajötocht door het Meergebied en in Döröt, van eind
Sept. op eind Nov. 1901. De bevolking bleek vij
andig. Zij week uit naar de bergen, en bijna dage
lijks werd de colonne (12 brigades marechaussee)
licht beschoten en soms ook bestookt met rots
blokken, die men van de bergen naar beneden
wierp. Alleen Rödjö Tjéq van Böbasan, hoewel aan
vankelijk ook gevlucht , meldde zich later met eenige
lieden. Later meldden zich eenige Gajö’s te Kceta
Radja, voor de betaling van tijdens den tocht
ten behoeve van den troep gerequireerde vivres.
In 1902 werden Laut en Döröt verder afgezocht
door colonnes onder de kapiteins Van der Maaten,
Colijn en Scheepens, waardoor de soeltan genoopt
werd het Gajöland te verlaten. Bij de colonne Colijn
kwam zich melden de këdjoerön Siah Oetama.
Dat jaar machtigde de Regeering den gouverneur,
om ook door de Gajö- en Alashoofden do zooge
naamde „korte verklaring” te doen teekenen. Het
eerst toekende Rödjö Tjéq Böbasan vd. In 1903
volgden Këdjoerön Aböq van Sërbödjadi en Këdjoerön Béden, do pötiambang van Gajö Locos
wiens gebied evenwel nog niot was bezocht. Bij
Gts Bt. 19 Sept. 1903 werd de overste Van Daalen
belast met de politieke aanrakingen met de Gajöen Alaslanden en het voorbereiden eener perma
nente vestiging aldaar. Begonnen werd de aanleg
van een weg van Bircuën in Peusangan naar
Takéngön aan de Luit Tawar, een 105 Iv.M. lange,
6 M. broodc verbinding, waaraan in de volgende
jaren heel wat heerendiensten en gelden uit het
z.g. wegenfonds zouden worden besteed! Tusschen
1908 en 1913 werd er daarenboven- ^ ll/a millioen
gulden Gouvts. geld aan verwerkt, waarna de weg
voor gewoon verkeer kon worden geopend.
In 1904 geschiedde de groote Gajötocht. Begin
Eebr. trok overste Van Daalen met 10 brigades
marechaussee via Bircuën naar het Meorgebied.
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Daar en in Döröt werd gepatrouilleerd, waardoor
vele stamhoofden zich meldden. Den 29en ging
het via Djagóng en Kla naar Gajö Loeös. Dooi
den tegenstand, in 1902 geboden aan de colonne
Colijn, toen deze daar poogde door te dringen, was
men wel voorbereid op ernstig verzet, maar de ver
wachting werd nog overtroffen! Iedere stamge
meenschap, die zich voldoende sterk waande, had
haar woonplaats in een vesting herschapen, waar
binnen bij de sterken helaas ook de zwakken zich
ophielden; en stuk voor stuk moesten die kam
pongs worden genomen in zware, bloedige gevechten.
Den 4en Juni verliet de colonne het Gajöland
voor het aangrenzende Alasgebicd. Voor verdere
aanrakingen, registratie enz., kreeg de civielgezaghebber van Koeala Simpang een mobiele colonne.
Een daartoe behoorende patrouille werd eind Dcc.
in het O. der Gajö Loeös beschoten. Men gaf zich
nog niet gewonnen! Kapt. Colijn, die van Jan, op
Febr. 1905 de Gajö Loeös doortrok, liet dan ook
te Boeket een bezetting achter. Ook het Meergebied,
waar in Aug. 1904 tegen een marechaussee af, deeling uit Meulaböh nog 22 Gajö’s waren gesneu
veld, kreeg 3 April 1905 4 brigades marechaussee.
Hun commandant trad op als civielgezaghebber
over Meergebied en Dörötstreek met standplaats
Takéngön, terwijl Gajö Loeös en Sërbödjadi werden
gesteld onder een officier-civielgezaghebber te Rékét DÖkat. Beide gezaghebbers stonden onder den
assistent resident der Gajö en Alaslanden met
standplaats te Kocta Radja.
De toestand bleef echter nog geruimen tijd zeer
onbevredigend. Verzet tegen ons gezag, moorden op
hoofden en andere lieden, die ons diensten bewezen
of eenigerlei relaties met ons onderhielden, bleven
aan de orde van den dag, tot dat eindelijk de dood
der groote verzetsleiders werkelijke verbetering
bracht: Teungkoe Moeda Péndéng kwam om in
Dec. 1910, toen zijn schuilplaats door een rotsblok
werd getroffen, en Teungkoe di Barat sneuvelde
d.d. 22 Febr. 1911. Daarmee was ’s vijands leiding
gebroken. In Oct. ’ll onderwierp zich de lang ge
zochte Këdjoerön Linggö van Döröt en gaf de
Tèlöngbende zich over, en in Juni ’12 volgde de
Péndéngbende. Pang Manap deed in Gajö Loeös
nog van zich spreken, maar in Oct. ’13 werd hij
gedood, waarna de resteerende bendeleden zich grootendeeJs meldden. In Dec. d.a.v. waagde men nog
éénmaal een aanslag op een bivakkeerende brigade
te Péndéng, maar dat was een laatste stuiptrek
king. De daders, die het overleefden, weiden dooi
de bevolking opgevat en door de meusapat gevon
nist. Het verzet in het Gajöland was geëindigd,
De bestuursregeling, zooals die in 1905 werd
vastgesteld, werd sedert herhaaldelijk gewijzigd:
In 1908 werd de afdeeling Gajö- en Alaslanden
opgeheven en de onderafdeeling Meergebied en
Dörötstreek gevoegd bij de afdeeling* Noordkust
van Atjèh, terwijl Gajö Loeös en Sörbödjadi werden
gescheiden en onderafdee’ingen werden resp. een er
nieuwe afdeeling Bambel, en van de afdeeling
Oostkust van Atjèh. In 1909 werd de standplaats
van den civielgezaghebber der Gajö Loeös verlegd
naar Blang Ködjërèn. Met ingang van 1 Jan. 1911
hield de afdeeling Bambel op te bestaan en werd
Gajö Loeös een zelfstandige afdeeling. Thans re
gelt Ind. Stb. 1914 n° 87 de administratieve indeeling. Er bestaat thans een tot de afdeeling Noordkust
van Atjèh behoorende onderafdeeling Takéngön,
omvattend de in hoofde geschetste landschappen
Laut en Döröt, en twee tot de afdeeling Oostkust

van At joh gerekende ondcrafdeclingcn: Serbödjadi
en Gajö Loeös. Voor nadere bizonderheden zie men
oH ATJEII
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GAJÖ LOEÖS. Een tot de afdeelihg Oostkust van
Atjèh behoorende onderafdeeling, omvattend hot
gebied van Këdjoerön PÖtiambang, met uitzonde
ring van bet bij de onderafdeeling Sörbödjadi ingedeekl kampongcomplex Tampör. Het ressort slaat
onder een civiel gezaghebber met standplaats Blang
Këdjërèn. Zie voorts GAJÖLAND.
GAJO’S. 1. Bevolking,* herkomst; standen.
De Gajö’s zijn een armoedig en niet talrijk, door een
bijna ontoegankelijken woudgordel van de buitenwe
reld afgesloten volk van landbouwers en veehoeders.
Omtrent hunne herkomst hebben zij geen betrouw
bare overleveringen. Zij vormen één ethnograpliisch
geheel; hebbende één taal en in het algemeen een
heid in zeden en gebruiken met slechts geringe lo
cale verscheidenheid. Hun uitcrlijk, de aanleg hun
ner nederzettingen, de bouwwijze hunner huizen,
hun kleeding en hun wapens, hun overleveringen en
hun faal stempelen hen in hun oorsprong als na ver
want aan de Bataks. Ook andere elementen, met
name Atjehsche, hebben echter groote beteekenis
voor de wording der Gajö’s gehad. Atjèhers werden
in het Gajöland dik wij Ls als schoonzoons in de fami
lie ingelijfd; evenzoo ook wel Maleiers en Koerintjiers, vooral in Sërbödjadi en Gajö Loeös. Dat de
buren der Gajö’s dezen hielden voor oorspronkelijk
afkomstig van de kust, blijkt uit deHikajat radja
Pasè, welke na verhaald te hebben hoe Pasè tot den
Islam werd bekeerd daarop laat volgen: „Er was in
dat land één volksstam, die den Islam niet wilde
aannemer». Dus vluchtten zij naar den bovenloop
der Peusangan rivier. Daarom worden de menschen
in dat land tot op den huidigen dag Gajö ge
noemd.”— Eene scherpe afscheiding tusschen ver
schillende standen of kasten bestaat onder de Gajö’»
niet. Zelfs de hoofden onderscheiden zich in uiterlijk
aanzien niet veel van hunne staingenooten; zij be
wegen zich steeds zonder gevolg en zijn ook niet an
ders gekleed dan anderen. De hoofd-onderscheiding
was vroeger wel die tusschen vrijen en slaven.
2. Inheemsche BESTUURSINSTELLINGEN, (a) JJr.

rödjö's. De Gajösche volksindeeling berust nog geheel
op genealogischen grondslag; de bevolking is in stam
men of geslachten verdeeld, welke ook daar, waar zij
in dezelfde nederzettingen dooreen wonen, ieder on
der gezag van hun eigen familiehoofd staan. Gajö
sche volkshoofden zijn dus de familiehoofden. Deze
voeren den titel rödjö (= radja). Hunne onderhoorigen (aangeduid als sara rödjö, d.w.z. die onder één
rödjö staan) zijn elkanders broeders (saudörö of sar'
inö). Wordt op den duur splitsing van een geslacht
noodig, hetzij doordien de leden te talrijk worden,
hetzij wegens oneenigheden of om andere redenen,
dan scheidt een groep der verwanten zich van do an
deren af onder eenen door hem zelf gekozen rödjö.
Binnen de grenzen der familiegroepen wordt alle ge
zag door den rödjö uitgeoefend, maar op republikeinsehe wijze en steeds in samenwerking met de sau
dörö's. Door hunnen wil is de rödjö dan ook, bij don
dood zijns voorgangers, uit diens erfgenamen, tot
opvolger aangewezen. Wilde hij in strijd met de op
vattingen der meerderheid handelen, dan zou dit in
geval van ernstige zaken tot scheuring en keuze van
een nieuwen rödjö leiden. Als stemhebbend gelden
echter slechts de getrouwde mannen, die met het
oog liierop de djërna wadjêp (d. i. de lieden, op wie
het werkelijk aankomt) genoemd worden, in tegenstelling met de ongetrouwde, de djëma warös, d. i.
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zij die niet medetellen (van liet Maleische haroes,
d.w.z. uit godsdienstig oogpunt onverschillig). Twee
autoriteiten staan den rödjö bij zijn bestuur ter zijde,
nl. de toeö (of petoeö), die zaken van geringe beteokenis zelf regelt on de afdoening der overige door den
rödjö voorbereidt en do imöm, die belast is met de
zaken van den godsdienst, de feesten, deneeredienst,
het sluiten van huwelijken, de plechtigheden van
de teraardebestelling van overledenen, enz.
(b) De këdjoerön's en huns gelijken. Reeds sinds
eeuwen waren de Gajö’s in politieken zin afhankelijk
van Atjèh. De hoofden bewezen den Atjèhschen sul
tans hulde en werden, in ruil voor de door hen mede
gebrachte huldegaven in hunne waardigheid erkend
en bevestigd. Bovendien is er een viertal rödjö's door
dc Atjèhsche sultans tot de waardigheid van këdjoeron (Atjèhsch: keudjroeën) verheven. Deze bleven
wel is waar vóór alles rödjö in eigen gebied en lieten
het aloude gezag der overige rödjö's onaangetast,
maar kwamen nu bovendien aan het hoofd der miniatuurstaatjes in hunne omgeving, die zij bij den
Atjèhschen opperheer vertegenwoordigden; zij wa
ren de bevoegde personen, die, zoo noodig, geschillen
tussehen de rödjö's onderling en de onderhoorigen van
verschillende rödjö's bij legden en de gemeenschap
pelijke belangen dezer overigens zelfstandige groe
pen behartigden. Het waren twee hoofden in het
meergebied; een hunner kreeg den titel Rödjö Boe
ket, de andere dien van Siah Oetaina; en verder een
hoofd in dc Döröt, het stroomgebied der Djëmèr, die
Kcdjoerön Linggö, en een in Gajö Loeös, het stroom
gebied der Tripö, die Pëtiambang genoemd werd. In
den loop der tijden is vooral het gebied van Siah
Oetama voortdurend geslonken, zóó zelfs,dat hij ton
slotte slechts óén kampong ten Zuiden van het meer
behield. Daarentegen kwamen later twee andere be
langrijke volkshoofden in die mate op den voorgrond,
dat hun rang en beteekenis thans met die der ke
rf oj erön's nagenoeg overeenkomt. Dit waren: Pëngoeloe of Rödjö Tjéq in het gebied ten Westen van het
meer, die met do zijnen oorspronkelijk van Batakscho
herkomst moet zijn geweest, en het voornaamste
hoofd in het eerst in latere tijden bevolkteSörbödjadi,
in de wandeling Këdjoerön Aböqgenoemd (zonderdat
men daarmede bedoelde, hem met de aloxide këdjoerön's gelijk te stellen). In verband met dezen toe
stand heeft het Nedcrlandscho gouvernement het
' Jajöland als een zesledig zelfbesturend rijkje erkend.
3. (1 ons dienst. Dc Gajö’s zijn reeds sedert eeuwen
onder invloeden, die van uit de kustlanden werkten,
tot den Islam bekeerd. Waar do overlcvoring
daaromtrent geen bepaalde feiten memoreert, moot
die oveigang tot den Islam geleidelijk zijn geschied,
en weltu schen 1300 on 1600, want in do bloeipe
riode van hot Atjèhbche rijk, toen men zich mot de
I’ liticke indeeling van het Gajö-land ging bemoei
en, schijnen do Gajö’s reeds Mohammedanen te
zijn geweest. Hunne oudo animistische wereld
beschouwing bleef desniettemin in vele opzich
ten in wezen, evenals dit bij andere Mohammedaanseho volken het geval Ls. Onverzwakt blevon
dus hun geloof aan de macht van kwade en goede
geesten en het vertrouwen op de werking van allerlei
heidensche praktijken en tooverformulioren voortlevcn. Gedeeltelijk nam het oude bijgoloof ook do
gewone Moslimscho vormen aan; zoo bloeit hier de
vercoring van heiligen en heiligo graven evenals el
ders. De invloed van den Islam doet zich op velerlei
gebied gevoelen. De gedenkdagen en feesten van don
Islam worden gevierd, vooral Mohammed» geboorte
feest met den daarbij gebruikelijke djèkér Moelöt
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(vgl. GAReBoG), dc vastenmaand {pasa) en de daar
op volgende feestdag van den len der 10emaand; de
zgn. „groote” feestdag van den lOen der 12e maand
gaat hier echter vrijwel onopgemerkt voorbij. De
bedevaart naar Mekka wordt wel door Gajö’s ondernomon. Dc ijver voor de ritueele plichten is overi
gens tot kleine kringen beperkt, hoofdzakelijk tot de
personen, die men pakér mëskén noemt (d. i. eigenlijk
„armen”, n.1. degenen, die in het bijzonder werk maken van den godsdienst). Als dorpsbedehuizen doen
<le zgn. mërësah's dienst, welke overigens (in het kampongterrein maar toch eenigszins van de woonhui
zen afgescheiden gelegen) ongetrouwde mannen en
vreemdelingen tot nachtverblijf strekken. Dc be
langrijkste mërësah staat onder beheer van den dorp3imeum. Mësëgit's, bij eenigo grootere dorpen, zijn
voor den Vrijdagsdienst bestemd; het aantal daar
van is echter gering, daar de nederzettingen zelden
vollerijk zijn en de belangstelling voor dezen dienst
slechts matig is; sommige mësëgit’s staan ook wel
ledig en vervallen dan na verloop van tijd. — Ook
vele gebruiken in het familieleven der Gajö’s worden
door voorschriften van den Islam beheerscht; zoo
worden met name de godsdienstige maaltijden door
Mohammedaansche gebeden en soms door gemeen
schappelijke reeiet (mëdaroes) van deskundigen ge- wijd. De tijdrekening is die van het Moslimsche
maanjaar. Stichtelijke literatuur in hun eigen taal
(zooals de Atjèhers hebben) bezitten de Gajö’s niet.
Zij, die iets meer van den godsdienst willen loeren
dan in hun land bereikbaar is, bezoeken wel de Atjèhsche godsdienstscholen. Ondanks de vele tekort
komingen, vooral op ritueel gebied, is de algemeene
gezindheid bij de Gajö’s onverdacht Mohammedaansch; andere vroomheid en heiligheid dan die
van den Islam kennen zij niet. Aan den heiligen oor
log van Atjèh tegen het Nederlandsche gezag namen
de Gajö’s, zoowel met hunne strijders als met gelde
lijke bijdragen (sabil), van den aanvang af met over
tuiging deel.
4. Recht, (a) Familierecht. De vrouw wordt van
hare familie losgemaakt, om kinderen te baren
voor wien haar koopt. De kinderen behooren bij de
Gajö’s tot do familie des vaders en als verwanten
gelden slechts zij, die in de mannelijke lijn van den
zelfden stamvader afstammen. Het familierecht be
rust dus nog op zuiver patriarchalen grondslag.
Maar eone belangrijke uitzondering daarop is het ge
volg van een hier veel voorkomenden vorm van
huwelijk (het zgn. a^/cap-huwelijk), daarin bestaan
de, dat de schoonzoon door zijn schoonvader als
zoon wordt aangenomen en bij hem komt in wonen;
hij betaalt dan wel is waar, om aan de eischen van
don Islam to voldoen, een zeer goringen bruidschat,
maar deze wordt niet als koopsom der vrouw be
schouwd. De kinderen uit zulk een huwelijk gelden als
kleinkinderen van ’s mans schoonvader en behooren
dus tot de familie der moeder. Vooral onder do voornarnero lieden komt het voor.dat de vader zijne doch
ters liever op dezo wijze bij zich in huis houdt, dan
haar aan schoonzoons to vorkoopen. — Overigens
heeft het huwelijk bij de Gajö’s don vorm van koophuwelijk mot do gewone gevolgen, daaraan verbon
den. Do bruidschat heet öndjöq. Na den dood van
haren man huwt de weduwe, indien daartoe termen
bestaan, met eon van diens naverwanten. Do traditioneele, door de adat gevorderde schaamte tussehen
den echtgenoot ou zijne schoonouders, weiko allen
gomeenzamon omgang tussehen hen uitsluit,
heerscht in hot algemeen ook bij do Gajö’s, maar is
in het gobied van Böbasan weinig bekend. Weigeren
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de ouders van een meisje, hunne toestemming tot
haar huwelijk te geven, dan kan zij dit volgens de
adat zelve tot stand brengen door, in het duister,
naar de woning van den rödjö van den door haar be
geerden man te vluchten, mits zij daarbij bepaalde,
aan dien man toebehoorende voorwerpen (bijv.
diens hoofddoek) als zichtbaar teeken (bendö) kan
overleggen. Men mag niet in zijn stam of geslacht
trouwen en houdt bovendien do voorschriften van
den Islam betreffende verboden graden van ver
wantschap in acht. Echtscheiding komt bij de
Gajö’s hoogst zelden voor.
(b) Goederen- en erfrecht. Bij de huwelijksvoltrek
king geeftde vader zijnen zoon gewoonlijk een uitzet,
bestaande in een stuk rijstveld, eenige buffels, enz.;
zijn alle zoons getrouwd, dan blijven de ouders met
hetgeen zij aan bezittingen overgehouden hebben,
één gezin met den jongsten zoon (den bëngsoe) vor
men. Deze laatste erft alles wat na aftrek der begra
feniskosten overblijft. Is dit veel meer dan hetgeen
zijne broeders ontvingen, dan geeft hij hun nog wel
eens iets daarvan, maar volgens de adat hebben zij
toch geen vast recht daarop. Vrouwen kunnen niet
erven en bezitten ook niets, behalve in geval van angfarp-huwelijk; want verlaat de man daarbij zijne
vrouw, dan blijft hetgeen hem toebedeeld was in
handen der verlatene. Waardigheden gaan over op
den bruikbaarst en der zoons. — De bouwgronden
gelden in zooverre nog als familiegoed, dat ver
vreemding daarvan hoogst zelden voorkomt en als
laakbaar geldt. Moet iemand in dringenden geldnood
voorzien, dan kan verpanding van een veld noodig
worden, maar deze geschiedt dan toch met behoud
van het recht tot inlossing (tëboes). Bovendien heb
ben de familieleden (saudörö's) hierbij de voorkeur
en geen vreemde zou zonder hunne toestemming
een veld in pand nemen.
(c) Rechtspraak. Als rechters fungeerden vroeger
in het algemeen de rödjö18. De meeste geschillen tus
schen leden van hetzelfde familieverband werden
echter door de saudörö's zelven als scheidslieden
of door den ioeö afgedaan. Moest een gcscliil tus
schen leden van verschillende geslachten worden be
slecht, dan kwamen de wederzijdsche rödjö's daarbij
te pas. Men gaf gewoonlijk een gedingpand (sipöt),
ten teeken dat men zich van weerskanten bij de
beslissing zou nederleggen. Bewijs kon volgens de
algemeene opvatting slechts door middel van een
zichtbaar teeken (bëndö) worden geleverd (bijv. door
overlegging van den hoofddoek van een overspe
lige); getuigenverklaringen zonder bendö golden als
waardeloos. Daarnaast werd aan godsoordeelen en
eeden groote beteekenis toegekend. — Ook de eigen
richting gold in vele gevallen als rechtmatig. Bleef
een schuldenaar trots herhaalde aanmaningen on
willig, dan achtte men den schuldeischer gerechtigd,
om zich met behulp der zijnen meester te maken van
een of meer buffels, runderen of paarden van den
schuldenaar of diens stamgenooten, welke dieren
men behield, totdat de schuld gedelgd was. Dood
slag en verwonding gaven recht tot bloedwraak
(héla); evenzoo betrapping op heeterdaad van dieven
en overspeligen. Tusschen de saudörö's heerschte nog
in groote mate solidariteit; voor de schulden en ge
dragingen van iederen saudörö waren allen aanspra
kelijk, maar men kon zich daarvan ontslaan door
eenen onwaardigen en al te lastigen broeder uit te
stooten.
Boven de rödjö1 s stelde het Gouvt. latei- nog een
rechtspraak in van de kcdjoerön's en van een moesapat (Ind. StL 1904 no. 473 jo b* Gouv. Atjeh on O.
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dd. 24 Maart 1905 no. 72/9) in den trant van de in
Atjeli ingevoerde rechtspraak, llödjö’s, Kiidjoerön’s on moempat hebben thans recht tc spreken
overeenkomstig het adatrecht, voor zcovordat niet
in strijd is met algemeen erkende beginselen van
billijkheid en rechtvaardigheid en met dien verstan
de dat het opleggen van mutileerende straffen en
het inroepen van gcdscordeelcn als bewijsmiddel is
verboden en als straffen zooveel mogelijk zullen
worden opgelegd die, welke in het Indische wetboek
van strafrecht of het Alg. Pol. Strafregl. gesteld zijn.
5. Maatschappelijk leven, (a) Do woning. De
woningen nisten op vier evenwijdige rijen stijlen
(zóó, dat do vloer eenige meters boven den grond
ligt) en hebben door het bijeenwonen van vele ge
zinnen meestal een vrij groote lengte. De huisdeur
bevindt zich aan den zijkant. Gaat men de liuistrap op, dan komt men cloor de huisdeur in eene
kleine voorgalerij, welke links in de mannengalerij
(sërairibi rawan) en rechts in de vrouwengalerij (sërambi bönön, of beman) uitkomt. Deze beide gale
rijen strekken zich over de geheele lengt e der woning
uit en daartusschen in bevinden zich op een eenigszins verhoogden vloer de zgn. biléq's (vierkante ver
trekken tusschen de huisstijlen), welke ieder aan een
echtpaar met kinderen tot verblijf strekken. De
vrouwengalerij is tevens gemeenschappelijk woon
vertrek en de mannengalerij de feestzaal voor bij
eenkomsten bij gelegenheid van huwelijken, besnij
denis en andere huiselijke plechtigheden. Rust de
woning op drie rijen huisstijlen, dan ontbreekt de
mannengalerij. Breidt de familie zich zoo uit, dat
eene nieuwe woning daarbij noodig wordt , dan ves
tigt men deze liefst zoo dicht mogelijk in de nabijheid,
waardoor familiewijken ontstaan.
(b). Kleederdracht. Deze gelijkt in het Oajöland
op die der Atjèhers; de in Atjèh ook door alle vrou
wen gedragen broek heeft echter bij de Gajö’s nog
geen ingang gevonden; vgl. ATJEHERS 5, b.
(c). Geboorte, jeugd. Zwangerschap en bevalling
brengen ook bij de Gajö’s bijgeloovigc gebruiken en
voorzorgsmaatregelen mede. Een godsdienstig maal
wordt hierbij slechts vereischt op ongeveer den 7en
dag na de bevalling. De pasgeborene wordt dan in
den naastbij zijnden stroom gebaad on krijgt oenen
naam. Do besnijdenis (soenöl) geschiedt bij jongens
op omstreeks 6—10 jarigen leeftijd en gaat dik
wijls met feestelijkheden gepaard. Daaraan vooraf
gaat de tandenvijling.
(d). Huwelijk. De Gajö’s trouwen in het algemeen
niet jong en het huwelijk komt niet buiten den wil
van bruid en bruidegom tot stand, al wordt dikwijls
vooral op de bruid vrij wat pressie door de ouders
uitgeoefend. Door den bruidschat en vele andere,
volgens de adat verplichte geschenken en betalingen
aan autoriteiten en aanverwanten is hot huwelijk
een kostbare gebeurtenis. In de mannen verblijven
treft men dan ook vele ongehuwden van eenigszins
rijperen leeftijd aan. Hoewel de vrouwen op grond
van den voor haar betaalden bruidschat door haar
huwelijk in een andere familie en in de macht van
haren man overgaan, Ls hare positie bij de Gajö’s
toch niet ongunstig. Polygamie, hoewel algemeen
aLs volkomen geoorloofd beschouwd, komt weinig
voor.
(e). Volksspelen en vermaken. Gok in het Oajöland
zijn hanengevechten en dobbelarijen geliefd; zij heb
ben vooral in daartoe door liefhebbers ingerichte
loodsen (djarriboer’s) plaats. Eigenaardig-Gajösch
Ls het didong-spel (o.a. bij bruiloften en besnijdenis
feesten gebruikelijk), dat hoofdzakelijk in muziek-
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nmken, voordrachten cn rhytmische lichaamsbcwegingen bestaat, uitgevoerd onder leiding van één
of meer goeroe’s. Ook het Atjèhsche sadati-spel (zie
ATJÈHERS 5 f) is bijdeGajö’s in zwang gekomen,
met name op den grooten feestdag na afloop der
vastenmaand; evenzoo, in Gajö Loeös, het samanspel. Hoewel deze beide spelen oorspronkelijk van
godsdienstige herkomst zijn, worden zij in hunne
tegenwoordige verbastering door vromen als een
gruwel beschouwd.
0. Middelen van bestaan:De landbouw, vooral
de natte rijstbouw, is voorde Gajö’s het hoofdmiddel
van bestaan. Iedere Gajö is vóór alles rijst-planter,
ook al oefent hij bovendien nog andere ambachten
of functiön uit. De vruchtbaarheid van den bodem
loopt zeer uiteen; de beste rijstlanden zijn in Gajö
Loeös. Voor de irrigatie der sawalis maakt men uit
sluitend gebruik van het water van rivieren en moe
rassen. Alleen in afgelegene streken vindt men ook
rijstbouw op ladangs. — Een ander belangrijk
middel van bestaan vormt de veefokkerij, welke
hier bijna overal door de uitgestrekte grasvelden
gemakkelijk wordt gemaakt. Het hoofdbestanddeel
van den veestapel maken de buffels uit, die in grooto
kudden aan de zorg van eenige hoeders in het berg
land worden toevertrouwd. Do buffels worden ook
uitgevoerd naar de Noord- en Oostkust en daar dik
wijls met groote winsten verkocht; op de Westkust
daarentegen is de prijs der buffels meestal zoo laag,
dat men ze vandaar naar het Gajöland invoert, voor
al wanneer veeziekten de kudden daar gedund heb
ben. Ook paarden worden in het Meergebied en in
Gajö Loeös gefokt en naar de kusten uitgevoerd.
Onder do tweede gewassen en boschproductcn bezit
liet. land enkele gewilde handelsartikelen. De tabak
op de ladangs en erven gekweekt, rubber, rotan,
gambir en kamfer in de bo.sschen verzameld, en
rbinoooroshoorn en olifantstanden, worden overde
smal! ■ bergpaden naar do kust gevoerd en daar
ingeruild legen kledingstukken, Europeesehesnuis
terijen, zout, waaraan op de hoogvlakte een drin
gende behoefte be-taat en tegen.... opium!
Literatuur. O. Xnouek Hurgronjc, Het Gajöland
en zijne bewoners. Batavia, 1003. — K. F. H. van
Langen in het Tijdsein', v. h. Aardrijksk. Genootsch.
(!. van Vollenhoven, Het adatV (1881), 3-1—41.
recht van Ned.-Indie, blz. 220 vv.
Dc Gajö weg,
ind. (iids 1014, II, 1007—-1074.
GAJÖ’SCH. liet (hijö'sch wordt, gesproken in
i w- In ofd-dialecten: in dat van Laut en in dat van
< ei.jO- l,orös. De taal staat hel naast aan hel complex
der Balaksehe talen. Behalve de gewone klinkers,
waaronder de pëpét, komt ook een bijzondere klank
voor, welke hier door ö wordt weergegeven, en uit
eone oorspronkelijke a ontstaan is. De /.' blijft onver
anderd aan het begin van een woord of van eene let
tergreep, maar wordt aan het slot daarvan onvolkoiii' ii i litgcsproken, of gaat over in de hamzah, al
naar het dialect. Woord-afleiding heeft plaats op de
gewone wijze door prefixen, inlixen en suffixen. On<lc cle prefixen komen ook samengestelde voor, nam.
7jé//, dial. tè, (stellig uit het algemeen Mal. Pol. prefix
/m, pc, en een neven-vorm van tar, fér), dat, gewoon
lijk te zanten met het suffix Ou gebezigd, causatieve
werkwoorden vormt; en berst, (uit her = Mal. bër en
si) waarbij eveneens <>u aan het stamwoord gehecht
wordt, waarmede reciproque werkwoorden ge
vormd worden.
De infixen zijn: ëm (= Mal. Pol..urn) en ën ( —
Mal. Pol. in).
Als bijzonderheid is op te merken, dat bij voorvoe-

*r

ging van het prefix më plus nasaal, (waarbij dan më
meermalen afgeworpen wordt), dc neusklank vóór
een klinker niet ng, maar n luidt, dus bijv. (më)nikot,
binden, van ikot. In de functie van het Mal. kan be
zigt het Gajö’sch het suffix ön of an, (als zelfstandige
praepositie komt overigens hen voor). Een aantal
werkwoorden, zoowel stam-woorden als afgeleide
.
woorden, kunnen vervoegd worden Vin den 2den
ƒ J ^
persoon enkel- en meervoud, wordei/geen pronomi/
nale voorvoegsels gebruikt, maar bezigt men het voor
voegsel van den 3den pers. i, gevolgd door kö of
kam, als: i-bli-kö, gij koopt (het), i-bli-kam, gijl.
koopt (het). In den 3den pers. wordt nog het prono
minaal suffix é aangehecht: i-bli-é, hij koopt het; in
alle drie genoemde personen kan i ook verzwegen
worden.
Literatuur. Gajö’sch-Nederlandsch Wdb. door Dr.
G. A. J. Hazen. Een stukje Gajö’sch proza is bekend
gemaakt doo^jDr. C. Snouck Hurgronje in het „Kern
Album”._Zie ookY/Het Gajo-land en zijne bewoners, ,
door denzelfden.
'
J. C. Grif:~
^V
GAJÖ’SCH CENTRAAL-GEBERGTE vormt do
y
waterscheiding tusschen Döröt met de Djambö Ajé,
die in de Straat van Malaka uitkomt, eenerzijds, en
anderzijds Meulaböh met de Seunagan- en Tripa .
rivieren, die naar den Indischen Oceaan stroomen./^
GALAGAH (mal.). Zie SACCHARUM SPONTANEUM.
GALAK KARANG. Zie CHIRURGIJNVISSCHEN.
GALANG. Eiland, ressortcerendc onderdo afdeeling Tandjoeng Pinang der Residentie Riouw en
Onderh. Aldaar is eene groote rubberonderneming
der Galang Maatschappij. Zie TANDJOENG PI
NANG.
GALAR. Zie NAAMGEVING.
GALELA. District op de N.O.kust van het noordelijk schiereiland van Halmahera, grenzende ten
westen aan het district Loloda en ten zuiden aan hot
district Tobelo en behoorende tot het sultanaat
Tcrnate.
De hoofdkampong, Soahsio, gewoonlijk Galela ge
noemd, ligt aan het strand aaneen baai met goede
ankerplaats en was jaren lang dc standplaats van
den posthouder van Noord-Halmahera. Even be
noorden de kampong ligt achter de smalle duinst rook een moeras, waaraan het veelvuldig voorko
men van malaria wordt toegeschreven. Langs dc kust
benoorden Soahsio worden nog een 16 tal kleinere
kampongs of gehuchten gevonden, waarvan Soepoo
aan de grens met Loloda het noordelijkste ligt. Al
deze strandkampongs worden uitsluitend door Mo
hammedanen bewoond. Op een drie kwartier loopens westelijk van Galela ligt het meer van Galela
(Ake Lalamo), waaromheen een breed voetpad
twaalf dorpen met elkander verbindt. Aan den noor
delijken oever van het meer ligt do kleine Christcnkampong Duma, woonplaats van den zendelinglceraar van de Utrechtscho zendingsvereeniging. Het
meer is ongeveer 10 K.M.2 groot, langwerpig, doch
zeer onregelmatig van gedaante (zio het kaartje bij
Verbcek’s Molukkonverslag), ligt 17 M. boven de zee
cn heeft geen uitwatering. Zijn grootste dioptc be
draagt 47 M. Men vindt or veel waterhoenders, een
kleine soort visch en krokodillen, welke laatsten
door do hcidensche inboorlingon als de voorvaders
van de kampong Soali Konorrah beschouwd worden.
Benoorden dit meer liggen aan den voet van de Tala
ma itji nog vijf kleinere meertjes, die eveneens van
den regen afhankelijk zijn. Aldezo meertjes zijn ont
staan door inzinkingen in de tuffen. Tusschon de zeo
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en het meer van Galela ligt een 300 M. hoog, fraai
gevormd, afgeknot kegelvormig vulkaantje, de Tarakan, en ton noordwesten daarvan een kleiner,
188 M. hoog, do Itji.
Sedert 1907 is de Tcmataanschc Oetoesan afge
schaft en wordt het district door den heidenschcn
Kimalaha van Igaboela bestuurd, die beweert- tot
het Tidorecsche sultansgeslacht te belmoren. Daar
om mag hij bij officieelc gelegenheden den witten
hoofddoek dragen, het voorrecht van de prinsen.
Het aantal weerbare mannen van het district, Morotai daaronder niet- begrepen, bedraagt ongeveer 1000
heidenen en 200 Mohammedanen. De bevolking van
dit district verbouwt veel tabak, die te Ternate als
pruimtabak goeden afzet vindt. Even benoorden de
grens met Tobelo, zijnde de bovenloop der rivier
Mede, ligt de zwak werkzame vulkaan Doekono (ook
wel Dodoekoe of Duko genoemd), ten oosten waar
van de legendarische kampong Tolo zou gelegen
hebben.
GALELAREESCH. Het Galelareesch is eene der
best bekende talen eener groep, welke gesproken
wordt op het Koordelijk schiereiland en op een ge
deelte van het Noord-Oostelijk schiereiland van
Halmahèra. Onder meer belmoren hiertoe nog het
eveneens nader bekend gemaakte Tobeloreesch. het
Loda’sch, enz., en buiten Halmahèra de talen van
Ternate en Tidore- Onderling zijn deze talen zeer
nauw~verwant, maar vertoonen zulke ingrijpende
verschillen met alle Mal. Pol. talen, dat zij daarmede
niet als tot ééne familie behoorende, kunnen be
schouwd worden. Deze verschillen zijn zoowel van
lexicalen als van grammaticalen aard. Wat het eer
ste betreft, komen weliswaar in deze talon een aantal
woorden voor, welke duidelijk Mal. Pol. zijn; maar
van een groot deel is bewezen, dat zij leen-woorden
zijn; van een ander gedeelte is de mogelijkheid niet
uitgesloten, dat de ontlcening reeds betrekkelijk
lang geleden heeft plaats gehad, bijv. bij een woord
als Isam, unaf, Tobèlo unaha, dial. unaja, schub,
Mal. Pol. unap. Uit den aard der zaak moeten
de stammen, welke deze talen spreken, meermalen
in verkeer geweest zijn met Mal. Polynesiërs; moge
lijk is van sommige woorden de overeenkomst ook
toevallig, waarbij nog in het oog te houden is, dat
met de onderlinge vergelijking der talen dezer groep
nog nauwelijks een begin gemaakt Ls. Het grootste
gedeelte van den woord-schat, en daaronder de meest
kenmerkende woorden, verschilt echter geheel van
de Mal. Pol.; vooral Ls op te merken, dat de tel-woor
den, (daargelaten de overgenomen woorden voor
„honderd” en hooger), geenerlei overeenkomst ver
toonen. In grammaticaal opzicht valt terstond op,
dat in deze talen bij het pers. voornw. in don 3den
pers. enkelv. eene onderscheiding van drie geslach
ten gemaakt wordt. Verder dat een korte vorm van
het pers. voornw., (welke men hier persoons-expo
nent pteegt te noemen, en waarvan onderscheiden
vormen voor het subject en object bestaan), zoo dit
een object aanduidt, tusschen het subject en het
verbum geplaatst wordt, bijv. Gal. v;o (hij) i (mij)
ngdpo (slaan), hij slaat mij, (daaruit volgt vanzelf,
dat van eene eigenlijke vervoeging van een werk
woord geen sprake kan zijn, al zou men bij in transi
tieven aan iets dergelijks kunnen donken). Voorts
valt op, dat een vorm-element da (di,do, enz.), wat
ver geleken kan worden met het vooral in WestelijkIndië voorkomende suffix i, en dus locatievo werk
woorden vormt, aan het verbale woord voorafgaat;
dat wat overeenkomt met onze bezittelijke voornw.
steeds aan het bepaalde woord voorafgaat, zonder

dat er ooit sprake is van een tegelijk daarmede of al
thans nog in enkele gevallen gebezigden gesufligecrden vorm; enz. Al deze verschijnselen zijn bepaalde
lijk in strijd met het wezen van eene Mal. Pol. taal.
Het Galclarcesch kan genomen worden als voor
beeld voor den spraakkunstigen bouw. De substan
tieven zijn óf grond-woorden, óf worden afgeleid van
verbale woorden, hetzij door eene zekere verande
ring, welke de begin-klanken ondergaan, bij v. o
(lidw.) diïki, hoest-, (v. liiki, hoesten), hetzij door re
duplicatie, waarmede gepaaid kan gaan de genoem
de verandering der bcgin-klanuen, bijv. o babari,
stoffer, van pari, afstoffen. Eene genitief-bcpaling
gaat vooraf; tusschen het bepalende en bepaalde
woord staat- een element, dat den dienst verricht van
ons bezittelijk voornw.: awi, voor mann. personen,
ami, voor vrouwelijke en ma voor wat gerekend
wordt tot het onzijdig geslacht, (dieren on zaken);
dus o bèba (vader) awi talm, het huis van (den) va
der; o kèso (hond) ma pego (staart), de staart van den
hond. Praedicatief wordt het adjectief ais werkw. ge
construeerd, bijv. awi doihu. (voet) i (onderworpsexponent voor /aken) lamo, (groot), zijn voet is
groot; bij attributief-gebruik wordt met dezelfde
constructie het adjectief gered upliceerd: awi dolt u i
lalamo,{zijn groote voet),of worden beide woorden in
genitief-betrekking gebracht. Ook bij het werkwoord
komen grondwoorden en afgeleide vormen voor.
Afleidingen geschieden bijv. door voorvoeging van
si, (waardoor causatieve en instrumentale werk
woorden worden gevormd), door voorvoeging van
da, do, du, enz., al naar gelang van den klinker van
het stamwoord, (ter vorming van locat-ieve werk
woorden); ri en ka, ko, ku, enz., (tot vorming van reciproquen); ook samengestelde prefixen, als si ' do,
kunnen voorkomen; soms onderscheidt zich liet af
geleide woord alleen door verandering van den bcgin-klinaer, ais havé, bestijgen, van pané, stijgen.
Suffixen tot eigenlijke woord-afleiding komen niet
voor; alleen richting aanduidende woordjes kunnen
bijwijze van suffix toegevoegd worden, bijv. bij nli,
(afdalen): mi uli-ku, wij dalen naar beneden. Tijds
bepaling bij het werkwoord geschiedt door bijwoor
den; de imperatief is vormelijk niet onderscheiden
van den indicatief; om eene herhaling, voortduring
of intensiteit cener handeling aan t< duiden, komt
voorts reduplicatie en herhaling van het gehecle
woord voor; de reduplicatie dient ook, (evenals hij
de adjectieven), tot vorming van deelwoorden
Het Galclarcesch is eene vocalische taal en duldt,
evenals het Temataansch, geen cind-mede-klinkers,
(in overgenomen woorden kan de eind-medo-klinker
door een vocalischen na-slag bewaard blijven, bijv.
kapali, uit Mal. kapal, schip). De oorspronkelijke
eind-consonanten zijn in enkele op heden nog minder
bekende talen dezer groep, beter bewaard gebleven,
bijv in het Isam, ook in het Tobclorccsch als regel
door middel van een vocalischen na-slag, bijv. Gal.
iigopa,-(kind), Isam wjouk, Tob. ngöhaka; en/.
Zeer in zwang is nog bij hen, die deze talen spre
ken, het- gebruik van wissel-woorden tot vermijding
van zulke woorden, welke door den spreker om de
«ene of andere reden niet mogen' gebezigd worden;
in het Gal. draagt dit den naam van soali.
Literatuur: Leidraad bij het bestudeeren van T
Galëla’sch dialect, door M. .1. van Baarda, ’s Gra-V
venhage, Martinus. Nijhoff, 1908 (omwerking van d«f
in 1891 verschenen, door denzolfden schrijver ver
vaardigde Beknopte Spraakkunst). Dr. H. Kern,
Opmerkingen over ’t Galclarcesch naar aanleiding
der Beknopte Spraakkunst van M. J. van Baarda-, in
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Bijdr. 1.1.1. en vlk. Vc Sor. dl. 6 en-7, 1891 on 1892,-en WoordoiTwisscling in het Galelarecscb, aldaar, dl.
8, 1893y Woordenlijst, Galelarcesch—Hollandsch,
door M Jj'. Van Baarda. ’s Gravcnhag<, M. Nijhoff,
A/2'1895. Fabelen, verhalen en overleveringen dcr_ Gale
is'
lareezen. Bijeenverzameld door JJ- Van Dijken on
vertaald door M. J. van Baarda, Bijdr. 1.1. -1. on-vlk.
V
yVÏc Ser. dl. 1,1895. Het Loda’sch in vergelijking met
het Galëla’sch dialect, gevolgcTdodr Doda’selic.Tek-.
sten en Verhalen, door M. J. van Baarda. Verha lep
/en Vertellingen in de Tobelorceschc taal met vert.
door A. Hucting in de Bijdr. 1.1.1. en vlk., Vlle Ser.,
-jvbl. 7, 1908. Tobelorecsch-Hollandsch Wdb., door
denzelfden, ’s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908.
Iets over de Ternataansch-Halmahèra!schc .Taal.,
groep, door denzelfden, Bijdr. t. t 1. en vlk., Vlle
^-Se£7 dl. 6, 190S. Dr. H. van dor Veen, do NoordHalmahera’se Taalgroep tegenover do Austronosiesche talen, heiden, 1915. (Zie ook TERNATAANSCH.)
J. C. G. J.
GALESONG. District, behoorende tot de onderafdeeling Takalar (Takallare), afdeeling Makasser,
Gouvernement Cclebes en OnderhoorigliêdènTOok-de naam van een districtshoofdplaals in dat regent
schap aan de kust westwaarts van Manoedjoe gele
gen, met een goede haven. Vischvangst en zeevaart
zijn er de hoofdbedrijven der bevolking.
GALEWO (STRAAT). Zie SELEE (STRAAT).
GA LI GALI (mal.). Zie LASIA.
GALING (mal.). Zie VITIS TRIFOLIA.
GALINGGAN (mal.). Zie CASSIA ALATA.
GALINGGEM (soend.). Zie BIXA.
GALIS. Hoofd plaats van het district Boender,
contr. afd., regentschap en afd. Pamckasan, res. Madoera, op korten afstand bezuiden den grooten post
weg van Pamekasan naar Soemenep gelegen.
GALO GADANG. Een kampong in de nabijheid
van Fort van der Ca pellen, Rcs. Sum. Westkust,
i let is bekend cm het bijzonder aardewerk, dat door
vrouwen wordt vervaardigd. In 1913 hobbon deze
vrouwen, onder medewerking van de bestuuisambtenaron een coöperatie tot stand weten te brengen
voor gemeenschappelijke verkoop van dit aarde
werk, Wel een bewijs voor de activiteit der vrouwen
in deze streek.
GALOEGA (mal.). Zie BIXA.
GALOEGOE (jav.). Zie BROUSSONETIA.
GALÖEGOER. Landschap ter Sum. Westk. (vgl.
E. Th. van Dolden, T. Bat. Gen. XXVII (1882),
bl. 12\ 166).
GALOEH. Zuidelijkste afdeeling van de residentie
Clieribon, ten o. gescheiden door de Tji Djolang van
de res. Banjoemas, ten Z. en W. door de Tjitandoei
van de res. Preanger-regent schappen. De afdceling,
1124 K.M.2 groot, bestaatuit de contróle-afdceling
Tjiamis met vier districten: Tjiamis, Rantja, Pendjaloo en Kawali. De hoofdplaats der afdceling is
Tjiamis. Het meer van Pcndjaloe, gelegen op een
verbindingsjuk van den G. Tjendana (1177 M.) en
den G. Hawaï (1761 M.) met eeri fraai begroeid eiland,
js de fraaiste en meest bezochte plek der afdeeling.
Galoeh maakte in het begin der 17c eeuw een deel
uit van de Proanger-regentschappen en behoorde on
der het rijk van Mataram. Van de hoofdplaats Ga
loeh vindt men nu nog overblijfselen in een klein
oerbosch bij Batoonocnggal, waarde Tjimocntocr in
de Tjitandoei valt (■£ 20 K.M. ten O. van Tjiamis).
In 1641 werd Galoeh in 4 regentschappen gesplitst:
Imbanegara, öetama, Bodjonglopang on Kawasèn.
Van de gelijknamige hoofdplaatsen liggen de twee
eerste in het regentschap Galoeh, de twee laatste in
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het regentschap Tasikmalaia fPreanger Regent
schappen).
De bevolking van het tegenwoordige regentschap
Galoeh is geheel Soendaneesch; kleeding, adat en
desa-regelingen komen in alles met die van de
Preanger overeen.
Reeds van af 1905 wordt door de Regeering over
wogen, deze afdceling weer bij dat gewest te voe
gen ; tot heden is dit nog niet geschied, doch zonder
twijfel zal het daartoe eindelijk wel eens komen. De
groote spoorlijn Batavia—Djokja—Soerabaja snijdt
het zuidelijkste gedeelte dezer'afdéeling, zëódat zij
op twee plaatsen met groote spoorbruggen over de
Tjitandoei gaat.
De afdceling telde einde 1905 250.000 inwoners,
waaronder een vijftigtal Europeanen en 450 Chineezen.
GALOENG. Negri ter Sum. Westk. in de land
streek Socngai Poear bij Fort de Koek (zie OUD
AGAM), waar zeer bekende"b1auwvervénjën zijn, of
beter: waar de bevolking de kleur van blauwe stoffen
door looistof (tengar, Ceriops Candolleana Am.), in
samenwerking met het plaatselijke grondwater, bij
zonder goed weet vast te loggen; stoffen te Galocng gekleurd, tjolok Oaloeng, genieten bijzondere
voorkeur; een firma in Twenthe laat er haar blauw'goed fixepren, om het daarna naar Java te ver
zenden.
fu '
GALOENGGOENG. Werkzame vulkaan, 2174 M.
hoog, ten oosten van Garoct (Preanger), waarvan
door Junghuhn (Java IÏ7T0ÖX Verbeek (Java 687)
on Fennema (Jaarb. Mijnwezen 1895, Wet. II, 58)
uitvoerige beschrijvingen en teekeningen worden ge
geven, terwijl in het Jaarverslag Top. Dienst 1908,
PI. IX ,p. 46, tevens de nieuwste detailkaart van het
topgedeelle werd gepubliceerd. In het noordweste
lijkste deel van den ouden kraterketel lag een eruptiepunt, dat vroeger een meer, Sitoe Growong, om
sloot, dat tegenwoordig drooggeloopen is. Meer in
het midden van den ketel, waarvan de bodem circa
1100 M. hoog ligt, werd de jongere Warirang opge
bouwd (1193 M.), wiens producten hot daarachter
gelegen ketelgedeelte geheel afsloten, zoodat aldaar
een meer (Kawah Galocnggocng) gevormd werd, dat
90 M. diep kan geweest zijn. De oude kraterwal is
hoefijzervormig on gaat naar het Z.O. in do richting
van Tasilcmelaja over in een breed dal, waarin een
groot aantal warme bronnen. In 1822 (door ver
hoogde werkzaamheid) schijnt een scheur in den af
sluitenden Warirang-wand te zijn ontstaan, tenge
volge waarvan hot meer zich plotseling in het dal
“ontlastte en als modder- en steenlawine groote ver
woestingen teweeg bracht: 114 dorpen en ruim 4000
menschon werden verzwolgen. Een tweede groote
uitbarsting had plaats in 1894 en werd uitvoerig
door Fennema (zio boven) beschreven; do opper
vlakte, door den aschregen ingenomon, bedroeg
26.660 K.M.2, terwijl 22 millioen M3« vaste stof
fen werden uitgeworpen. Er gingen echter geen
mensehonlevens verloren. Het meer Galocnggocng
nam in 1908 nog slechts een kleine oppervlakte in.
GALOER. District met do hoofdplaats Pandaan,
van het regentschap Adi-Kartó (van Prins Pakoo
Alam), afdceling Koolon Progo.,residentie Djokjakarta. Het district heeft. 2 onderdistricten, t. w.
Pandjatan en Wonodadi; do Kali Galoer stroomt
er door heen, terwijl do groote suikerfabriek Scwoegalocr in het district gelegen is. Op ’t einde van 1905
telde het bijna 45.000 zielen, waaronder een 30 tal
Europeanen en 15 Cbineezen.
GAM of GAMAN. Eiland aan hot zuidwestelijk
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deel van het Papoescho eiland Waigéoe grenzende en 1SG‘2 (Ind. Stb. no. 145) werd dit verbod echter mgc_
daarvan door straat Kaboci gescheiden. De bodem trokken on uitdrukkelijk verklaard, dat die cultuur
is heuvelachtig en bestaat hoofdzakelijk uit kalk- aan ieder vrijstond; zij heeft zich daar echter, ofsteen en opgeheven koraal, die zich aan den zeekant schoon een tijd lang in Buitenzorg en Krawang ge
in den vorm van uitgevreten rotsen vertoont. Aan dreven niet noemenswaard ontwikkeld. Zie P. ,j.
de zuidkust wordt een kampong, Miabebjar, aange- Veth,T. v. N.-Indië, 1867,1,456;II, 98; 1868,11,363.
troffen. Op vele kaarten wordt de naam .van liet
Toch schijnt bij goede keuze van grond en klieiland ten onrechte Gamien geschreven.^ fVVmaat de gambir-cultuur ook op Java zeer wel mogeGAM LAMO. Betcekent grootc stad. Was de oude lijk, vooral omdat dit eiland het groote verbruikshooldplaats en zetel van liet sultansbestuur van land is van de gambir, waarvan een hoog invoerrecht
Teroatc. Het lag op den Zuidwesthoek van het eiland geheven wordt, indien het product afkomstig is van
aan liet strand en was reeds voor de komst der Por- buiten het tolgebied.
tugcezen een vrij groote versterkte kampong. De
De cultuur en bereiding der gambir door ChineeBrito, Portugeeschc Gouverneur, bouwde er een zen heeft op de volgende wijze plaats. Nadat de
Portugcesch stadje bij, bestaande uit een lange boschgrond opengehakt is, worden terstond de
straat, verdeeld in een Europeesche wijk met de kerk kweekbedden aangelegd, waarin men op een laagje
van St. Paulus en een klooster der Predikheeren asch van rijshout de uiterst fijne zaden uitzaait, die
en een wijk voor ongeveer 100 Chincezen. Dit stadje, met alang-alang stroo bedekt worden. Dan worden
Nost ra Sen hora del Rosario gedoopt, werd beschermd na ongeveer 3 maanden de jonge plantjes in plant door een in 1522 begonnen en in 1540 door Georgio kuilen op 5 a 6 voet afstand van elkander geplant
de Castro voltooide versterking, waarvan het 3 K.M. en door bedekking met takjes tegen de felle hitte
noordelijker gelegen steenen blokhuis, S. Pedro beschut. Na twee, soms reeds na anderhalf jaar, is
en Paulo, een onderdeel vormde. In 1575 verjoeg de plant sterk genoeg om van de jonge twijgjes besultan Bab Ocllah de Portugeezcn en nam bezit roofd te worden, die met blad en al worden afgevan de vesting. In 1606 werd Gam Lamo door de sneden en in een bak (tampat menoeroel) gedaan.
Spanjaarden veroverd. De inlandsche bevolking die van klei gemaakt en ongev. 3 meter lang en
verhuisde in 1607 naar de omgeving, van de door breed is. Hij wordt aan den bovenrand bedekt mei
Matelief te Maleyo gebouwde vesting en stichtte dikke planken of balken, waarop de afgesneden gamdaar de tegenwoordige hoofdplaats Temate. Gam bir gestapeld wordt; de bladeren, die van de twijgen
Lamo bleef tot 1663 door de Spanjaarden bezet, worden afgestroopt, worden in den bak gedaan, en
waarna de geheele stad door de O.-I. Compagnie blijven daar, tot ze in de kookpan worden overge
niet den grond gelijk gemaakt werd. De plek, waar bracht. Een oven, uit klei vervaardigd, is voorzien
eertijds de hoofd versterking stond, heet nu nog van twee groote ijzeren pannen (kawah); in de eene,
Kastela.
die boven het vuur staat, wordt de gambir gekookt;
GAMBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN de tweede pan dient als voorwarmer en als waschva£ voor voorwerpen, die nog gambir bevatten. In
STRUMENTEN.
GAMBIR, mal., jav. en soend.
Europ. fabrieken gebruikt men koperen kookpan
Uncaria Gambir Roxb. Fam. Rubiaceae. Slinger nen, welke op een gometselden vuurhaard met roos
plant van Sumatra, elders in Ned.-Iudië gekweekt.
ter en vuurdeur verhit worden. Terwijl het water
Door uitkoken van de bladeren verkrijgt men een
kookt, worden de bladeren bestampt mei een viercatechine- en looizuurhoudend extract, gambir ge puntigen stamper (pengoendjang); om de bladeren
naamd, dat bij het sirih-kauwen gebruikt wordt en
te keeren en ze zóó gelijkelijk in liet kokende water
een belangrijk Indisch handelsartikel uitmaakt. In
te brengen gebruikt men een met drie kromme pun
Europa dient gambir als looistof, als mordant in de
ten voerzienen tjedok. Na de eerste koking worden
ververij, als klaarmiddel in de bierbrouwerij en als
de bladeren door een zeefschep (tangok) in een bel
samentrekkend geneesmiddel, en Ls daar als (gele)
lende goot (saloh) geworpen, waarvan het lager einde
catechu bekend. De naarn catechu komt echter ook
boven de kookpan ligt, zoodat van het afdruppelen
toe aan het voor soortgelijke doeleinden dienende
de water niets verloren gaat. De reeds gekookte blu
extract uit het kernhout van Acacia Catechu Willd.
deren worden nogmaals gekookt en in de saloh ge(bruine of cutch-catcchu). De Pinang levert geens
wasschcn tot er geen bruin vocht meer afvloeit.
zins catechu, zooals de naam Areca Catechu L. zou
Het door koken verkregen geelbruine vocht wordt
doen vermoeden.
naindampingin houten emmers (tong)gcdnan om te
De gambir-cultuur wordt gedreven in streken
stollen. Indien de gambir voor de consumptie in
met een ruimen, regelmatigen regenval, zooals som
Indic bestemd is voegt men er een weinig dédék bij;
mige gedeelten van Sum. West- en Oostkust, in
ten einde een gelijkmatige pap te verkrijgen wordt
zeer enkele gedeelten van Benkoelen en Palembang,
de vloeistof, bij het begin van het stollen, met do
voorts in de afdceling Sambas (Wcsterafd. Borneo),
hand, waarin een rond stukje hout, duchtig door
waar het product hoofdzakelijk dient voor gebruik
geroerd. Daarna wordt het reeds dikke vocht be
binnen het gewest, ofschoon ook uit voer naar Singa-, waard, hetzij in de houten emmers, hetzij in een
J>ore_en Java plaats heeft,en Banka, waar de cultuur
langwerpig vierkanten bak, waarvan deomwanding
zich zeer uitbreidt. Op Billiton wordt de cultuur
kan opengeslagen worden; goede soort is geel of
van Gouv. wege aangemoedigd. De hoofdzetel der
bruingeel van kleui1, minder goede soorten zijn don
gambir-cultuur is echter deRiouw-Lingga-ArchipeJ.
ker gekleurd. Is de gambir nu vast genoeg geworden,
De cultuur wordt hetzij door de inl. bevolking, hetzij,
dan wordt zij gesneden; de goede in kleine kuben
en vooral in genoemden archipel, door Chineezen
van 2 a 3 cM. kantenlengte, de zwarte, ruw bewerk
uitgeoefend; op de O.K. van Sumatra ook door
te in groote, onregelmatige brokken, cake-gambir, en
Europeanen. Op Java heerschte vroeger de meening,
zoo in den handel gebracht. De opbrengst aan gam
dat de gambir-cultuur verboden was, waarschijnlijk
bir bedraagt ruim 1(5 % van het gewicht der gezui
omdat de Regeering bij het uitgeven van enkele
verde bladeren. Ofschoon de gam bir-plant gedurende
20 a 25 jaar gesneden kan worden, verlaten de Chiwoeste gronden in huur die cultuur verbood, met het
doel haar onder de Javanen aan te moedigen In
neezen gewoonlijk reeds na 10 a 12 jaar de ingeno-
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GAMBIR—GANEQA,
men gronden, waarschijnlijk omdat er dan gebrek
aan brandhout in de buurt begint te komen. Do
combinatie van gambir- met pcpcr-cultuur heeft
vele voordoden. De waarde van den uitvoer van
gambir uit geheel Xed. Indië bedroeg in 1913 ruim
3 milliocn gulden^-y-■* '
GAMBIR OETAN. Zie FICUS RIBES en JAS
MIN UM.
GAMBRENG. Javaansch woord voor een Tor, ook
Kwangwoeng.
GAMELAN. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.
GAMET (soend.). Zie CICER.
GAMIEN. Zie GAM.
GAMKONORAH. Temataansch district, op de
Westkust van het Noordelijk Schiereiland van Halmahera, gelegen bezuiden Tolofoeö en benoorden
Sahoc. Ten Oosten wordt het door den ccntraalbcrgketen, die hier den naam Boekit Sio draagt, van het
district Kaoe gescheiden. De grens met Sahoe is een
ravijn. Die met Tolofoeö is kaap Ligoea. In dit dist riet ligt de vulkaan Ganrkonorah
1700 M), waar
van slechts een uitbarsting, n.1. in 1673, bekend is.
Dekratermond ligt aan de Zuidzijde. Aan de Noord
zijde bevindt zich bij den top een zwavclmccr van
ongeveer 30 M. middellijn. Benoorden dezen vulkaan
ligt de 560 M. hooge berg Iboc. De hoofdkampong
ligt aan een kreek, die slechts bij hoogwater bevaar
baar is en bestaat uit twee wijken, Soahsio en Pasroro, bewoond door Mohammedanen, met een sengadji als districtshoofd. Van de hcidensche inboor
lingen wonen de Waioli, behoorende tot vijf kam
pongs, verspreid langs de kust. De Tobaroe stam
bewoont het binnenland en is gesplitst in Tobaroe
to ma njekoe en Tobaroe to ma adoe, naargelang
zij in het Noorden of in het Zuiden wonen,tezamen
zeventien kampongs tellende, de meesten gelegen
aan den bovenloop der Iboc rivier. Van deze Toba!< «■- vindt men ook in andere districten, zooals in
Kaoe en zelfs op Tidorcesch Halmahera nederzet
tingen. Bovendien moeten de Madoles op de oost
kust aan hen verwant zijn. Beweerd wordt dat deze
To barnes niet belmoren tot de oorspronkelijke be
volking, maar van Cclebes afkomstig zouden zijn
nieuw zouden
<• i. daarom ook To
lieden, Baroe
in hei Noorden van het district liggen nog twee
Mohemmedaansche kampongs, Gam lamoen Gam
n ji. aan de I boe riv ier, op ongeveer een half uur van
de monding. Benoorden Gam itji is een meertje.
Verder zijn aan den bovenloop dezer rivier nog twee
meei i je Telngu Njekoe en Telaga Baroe, die echter
reeds tot liet gebied van Tolofoeö behooron. Op do
vlakten en berghellingen van dit district wordt op
droge velden padi verbouwd. De kwaliteit is ech
ter inferieur. De vroegere koffie en cacao aanplan
tingen, waai van de Clereq spreekt,, bbestaan niet
meer. (Zie HALMAHERA).-'*
GAM MO ER. (Mormolyce. Phyllodes.) Zie TOR
REN.
GAMPING. Bekende kalkrots in Djokjakarta, op
•1 K.M. van do hoofd plaats, levens naam van con
dist i iel (waarin tlie rots ligt) met gelijknamige hoofdplaats van het regentschap Slcman, afdceling Mataram, residentie Djokjakarta. Het district tolt
drie ondcrdistricten, t.w. Kadipiro, Kasian en
Bédes. De hoofdplaats ligt aan dc rivier Bcdog,
een linker zijrivier van do Progo-rivicr.
GAMPRET (IKAN). Zie KLIPVISSCHEN.
GANDAPOERA (mal.). Zie HIBISCUS ABELMOSCHUS.
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GANDARIJA (mal., soend.). Zie BOUEA.
GANDAROESA (mal.). Zie JUSTICIA GENDARUSSA.
GANDASOELI (mal.). Zie HEDYCHIUM.
GANDASOLI. Naam van een landschap, vroeger
een district in het Krawangsche, thans het ondcrdistrict Darangdan vormend in het gelijknamig
district. Over den vermeenden rijkdom aan goud
en zilver, zie PARANG-GEBERGTE. Tot 1885 be
hoorde Gandasoli tot de Preanger Regentschappen.
GANDATERI (mal.). Zie ELAEOCARPUS GANITRUS.
GANDJA. mal.; G e n d j é of G i n d j é, jav.;
G e n d j i h, mad. Cannabis sativa L., Fam.
Moraceae, onderfamilie Cannabineae. De Hennep,
kruid van Cent raai-Azië, in bijna alle tropische
en gematigde gewesten gekweekt. De jonge bla
deren worden in Indië, met tabak gemengd, ge
rookt. De hennep, en bepaaldelijk de in tropi
sche gewesten geteelde plant, heeft bedwelmende
eigenschappen en wordt in Azië en Afrika.door
minstens tweehonderd millioen menschen ge
bruikt, op verschillende wijzen toebereid tot gevaar
lijke genotmiddelen (in Eng. Indië bhang, ganja,
churrus en vooral hasjisj, zie BANG). Men zegt,
dat het Franschc woord assassin afgeleid is van
hasjisjin, hasjisj-eter. In de geneeskunst wordt
een extract van Indische hennep gebruikt als nar
coticum.
GANDJA HOETAN (mal.). Zie CORCHORUS
OLITORIUS.
GANDJA RAMI TJINA (mal.). Zie CORCHO
RUS CAPSULARIS.
GANDOEM (mal., jav.). Zie TARWE.
GANDOESARI. District met gelijknamige hoofd
plaats van de contrölc-afdecling Wlingi,_afdceling
en regentschap Blitar, residentie ivecïiri. Het heeft
drie ondcrdistricten met 31 desa’s en telde op
’t einde van 1905 een bevolking van ruim 42.000
zielen, waaronder een 60-tal Europeanen, en een
50-tal Chincezen.
GANDOH (jav.). Zie ENTADA.
GANDOLA BEUREUM (soend.). Zie BASELLA
RUBRA.
GANDOLA MERAH (mal.) Zie BASELLA RU
BRA.
GANDOLA POETIH (mal.). Zie BASELLA RU
BRA.
GANDRI (jav.). Zie BRIDELIA.
GANEQA of GANAPA1I, d. i. „beheerschsr der
scharen” (in cngcrcn zin: der Garia genoemde dienaarschaar van Qiwa),is de Indische god der wijsheid
en van het kloek beleid, die in de mythologie de oud
ste zoon van Qiwa en Parwati heet. Hij is de god, die
allo hindernissen bij een arbeid, hetzij van stoftelijken of van geestelijken aard, uit den weg ruimt, en
daarom eiseht hst vroom gebruik, dat men bij den
aan vang van een werk, en vóór den aanhef van een
geschrift hem hulde brengt. Daarom wordt hij dan
ook genoemd Winnjaka, d.i. „uit-den-weg-ruimer”
(van hindernissen) en „leidsman”, Wighnadjit, „overwinnaar van hindernissen”, Wighneya, „beheerschor van hindornissen”, en met andere synonieme
namen bestempeld. Hij wordt afgebceld mot een olifent snuit met één tand (vandaar zijn bijnaam Ekadanta, ééntandig), dikbuikig en soms vergezeld van
con rat, het in alle sluiphoeken doordringende dier, of
daarop rijdende. Gewoonlijk stelt men hem voor als
vicrarmig, doch ook wel als twee-, zes- of achtarmig.
Meermalen vertoont zijn hoofdtooisel de halve maan
en een doodshoofd, en zijn voorhoofd een derde oog,
47
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GANEgA—GARËBËG.

alle attributen van giwa, die trouwens ook zelf den
bijnaam van Gape^a draagt. Ofschoon Gape^a dus
tot den kring der giwaictische wezens behoort, en,
volgens de meening der Indiërs, meer inzonderheid
een god der Qoêdra’s is, wordt hij door alle Hindoesche secten en kasten vereerd. Van de vereering, wel
ke hij ook op Java gedurende het Hindoetijdperk
genoot, getuigen de talrijke beelden van hem allerwege op het eiland gevonden. Vgl. het artikel giWAISME,
Literatuur: H. H. Wilson, Work I, pp. 2, 20, 148,
175; W. J. Wilkins, Hindu Mythology, pp. Cliap.
VIII; W. P. Groeneveldt, Catalogus der Archeol.
Verzam. van hctBatav. Gen. blz. 54—63; Juynboll,
Catalogus Leiden, blz. 21-26. Vgl. R. D. M. Ver
beek. Verhand. Bat. Gen. 46 (1891); Dr. N. J.
JKxom, Rapp.Oudh. Dienst 1914 passim.
/ GANGA. Eilandje aan de Noordpunt van de
Minahasa^jesidentie Menado.
GANGGARANGAN. Zie GARANGAN.
GANGSA. Rivier op Java, residentieBekalongan.
op de grens der regentschappen Brebes en Tegal.
GANGSA LAOET. Zie PELIKAAN.
GANGSAL. Zie RETÈH.
GANITRI (soend.V Zie ELAEOCARPUS GANITRÜS.
GANOPHYLLUM FALCATUM BI., fam. Sapindaceae. Ki angir (soend.), Mangir (jav.). Groote boom,
voorkomend in Nieuw-Guinea, Australië, de Philippijnen en op Java. Het sterke en duurzame hout
wordt algemeen voor brug- en huishouw gebruikt
en is in zeer groote afmetingen te krijgen. De schors
bevat saponine en wordt hier en daar door de inlan
ders gebruikt om het hoofd van ongedierte te reini
gen. Soms ook wel wordt de schors als surrogaat
voor zeep gebruikt.
GANTANG. Zoowel inhoudsmaat als gewicht. De
maat telt 8.5766 liter, het gewicht is gelijk aan 10
kati’s in West- en Midden-Java en aan 5 kati’s in
, Oost-Java. Zie echter Ind. Gids, 1906, blz. 633.
GANTARANG. District van de onderafdeeling
Boeloekoemba, afdeeling Bonthain, gouv. Celebes
en Onderh.
GANTARANG MATINGGI. Een der districten
van de onderafdeeling Maros (zie aldaar) gouv. Cele
bes en Ond. Was vroeger eene enclave van Gowa
tusschen de gouvemementslanden en Boni gelegen.
GANTI (jav.). Zie LIGUSTICUM ACUTILOBUM.
GANTI’SCH. Zie TORADJA’SCHE TALEN.
GAOENG. Landschapje aan de kust van Indragiri
te voren onderdeel van het voormalig Sultanaat
Lingga-Riouw'. Het maakt thans met Mandah een
district ofamiraat der afdeeling Indragiri, residentie Riouw en onderhoorigbedon uit. De Anak Serka
rivier in het zuiden vormt de grens met het Soetanaat Indragiri.
GAOK. Naam bij de Maleiers voor een kraaisoort,
Corvus macrorhi/nchus.
GAPI. Oude naam van het eiland Ternate, ook
nu bij deftige toespraken nog wel gebezigd.
y GARANGAN (Jav.)‘, gan/jgarangan (Soend.) {HerIjpeatvi javanious Geoffr.), een tot de familie der Cl! : . vg vetkatten (zie aldaar) behoorend, met den Egyptii r- ': -schen Ichneumon verwant, klein en slank roofdier,
dat in Achter-Indië en op Java, Sumatra en Banka
inheemsch is. Het bijna effen bruin gekleurde diertje
leeft zoowel in de laagvlakte als in het gebergte en
komt ook in bewoonde streken veel voor. Het is een
dagdier, dat zich met allerlei kleine dieren voedt en
in eigengemaakte holen leeft. Van hetzelfde geslacht

komen twee andore soorten, H. brachyurus Gray
(doembang en toeban der Dajaks, langga langga of
rangga rangga op Sumatra) en semitorquatus Gray,
op Sumatra en Bomeo voor (verg. Jentink, Notes
Leyden Mus., XVI, 1895), een vierde, II. hosei Jent.,
op Noord-Bornoo (Jentink, Notes Leyden Mus.,
XXIII, 1901/03).
GARANTANG KEKE. Plaats, in Zuid-Celebes
ongev. 3 uur van Bantaeng gelegen, en bekend door
de groote feesten, jaarlijks ter eerc van Karaëng
Lowe (zie BOEGINEEZEN) gegeven, werwaarts
men dan van uit alle streken van Zuid-Celebes bij
eenkomt en zich met hanengevechten, dobbelen enz.
vermaakt.
GARCINIA CELEBICA L., fam. Qxittijerae. Baros
(jav.), Beroewas (mal.). Boom, veel gelijkend op
den manggistan. Heeft een uitstekend taai hout, dat
veel gebruikt wordt.
GARCINIA DULCIS Kurz., fam. Gutliferae. Moendoe (jav.), Moendoer (jav.). Boom, over geheel Java
en ook over andere eilanden van den Archipel ver
spreid. De bolvormige oranje-gele vruchten worden
gegeten, vooral van de gekweekte boomen, die in de
inlandsche dorpen te vinden zijn. Vlechtmateriaal
kookt men met de bast van deze plant om het een
groene kleur te geven.
GARCINIA MANGOSTANA L., fam. Gutli/crae.
Manggis (jav.), Manggistan (mal.), Manggoe
(SOEND.). In geheel Nederlandsch-Indië gekweekte
boom, vermoedelijk in den Maleischen Archipel
thuisbehoorend, maar niet in het wild bekend,
buiten den Archipel nog weinig gekweekt. Ondanks
het feit, dat er alleen exemplaren met vrouwe
lijke bloemen gevonden worden, zet de boom
rijkelijk vruchten. Deze laatste bevatten binnen
een leerachtige roode schil een twee- of drietal
goede en eenige mislukte zaden, die om geven
zijn door een witte, sappige, zeer smakelijke
zaadrok, die gegeten wordt. De schil bevat
een gele kleurstof, en bovendien een hoeveelheid
looistof, waarom hij onder den naarn Koolit
manggis als samenlrekkend middel in deinlandscho
geneeskunde gebruikt wordt. Het hout is sterk en
wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.
GARCINIA MORELLA Desr., fam. Guttiferae.
Een kleine boom in de bosschen van Voor- on
Achter-Indië en het Maleischo Schiereiland, levert
een geel gomhars, dat in dikke cylinders onder den
naam van Guttegom in den handel komt.
GARDENIA FLORIDA Linn., fam. Rulnaceae.
Katjapiring (mal.). Heester of boomheester mot
trompetvormige witte zeer welriekende bloemen,
afkomstig van China en Japan, op Java in tuinon zeer algemeen als sierplant gekweekt, ook bokend onder den naam „Kaapsche Jasmijn”.
GARËBËG (gërebëg) is eene Javaansche benaming voor de feestelijkheden, welke jaarlijks op do
drie voornaamste herdenkingsdagen van den Islam
plaats vinden, nl. bij 1. Mohammeds geboortefeest,
2. het zgn. „kleine” feest, na afloop der vastonmaand en 3. het „groote” feest op den JOen dor
laatste maand des jaars. De Mohammedaanscho
wet geeft slechts voorschriften voor het groote en
kleine feest, maar cvenaLs elders heeft ook inden
Archipel Mohammeds geboortefeest niet minder belang dan deze beide olïicieelo feesten. Hoewel niet
op u'etteJijke voorschriften gebaseerd, geldt do her
denking van Mohammeds geboorte praktisch als
verplicht en heeft zelfs die van het „groote” feest
in de schaduw gesteld. De godsdienstige feestdagen
worden in het algemeen ook hari raja, arijaja, ba'da

I
GAREBEG.

I

!

;
V

1

:
■

;
i

of balcda 1) en in de Soendalanden lebaran genoemd.
1. Het moeloed-ieest. Do profeet is op Maandag
den 12en der 3e maand gestorven. Willekeurig heeft
men nu in den Islam aangenomen, dat Mohammed
ook juist op dien zelfden datum, 63 jaren tevoren,
was geboren. Op den 12on der 3c maand wordt dus
ook Moliammeds geboorte (Arab. maoelid, in den
Archipel maodoed, modoed uitgesproken) herdacht
en de geheele 3e maand heet daarnaar de moeloedmaand. Een hoofdbestanddeel dezer herdenking
bestaat daarin, dat bij vrome personen en ook wel
in moskeeën zgn. maoeloeds (levensgeschiedenissen
van den Profeet in verzen of berijmd proza, afge
wisseld met lofliederen) ten gehoore worden ge
bracht. Men noemt deze plechtigheid, waaraan ve
len der aanwezigen deelnemen door bij de refreinen
en lofprijzingen mede in te stemmen, in Ned.-Indië
gewoonlijk dilcir modoed. Voorts worden dan in de
woningen der regenten vromen onthaald op een moeloedan-maal. Ook in de dorpen houdt men voor deze
gelegenheid openbare godsdienstige maaltijden
(vgl. KANDOERI). Deze maaltijden behoeven niet
juist op den 12en gegeven te worden, maar hebben
ook wel eenigen tijd later plaats. Vandaar dat de 4e
maand op Java wel silili modoed en in Atjèh „de
jongere broeder” der maand Moeloed wórdt ge
noemd. In Atjèh stelt men de viering zelfs tot in de
5© maand (de zgn. emd-Moeloed) uit.
2. Het „kleine” feest op den len der 10e maand
Sawal heeft plaats na beëindiging der vastenmaand
en wordt daarom ook lebaran poeicasa genoemd. In
niet-Inlandsehe kringen pleegt men dezen dag ook
ten onrechte wel als het Inlandsche „nieuwjaar”
aan te duiden wegens de overeenkomst der popu
laire viering van dezen dag met die der Europeesche
en Chineesche nieuwjaarsdagen, maar er zijn dan
nog slechts 9 van de 12 maanden van het Mohammedaansche jaar voorbij. Evenals aan de geheele vas
tenmaand hecht men ook aan d ezen feestdag een bij
uitnemendheid godsdienstig en verzoenend karak
ter. ’s Morgens vroeg heeft in de moskee een feestgodsdienstoefening met preek plaats, welke, althans
in hoofdzaken, met den Vrijdagdienst overeenkomt,
en hoewel de bijwoning daarvan voor de geloovigen
niet als verplicht doch slechts als verdienstelijk
geldt, nemen toch velen (waaronder ook de hoofden)
in feestgewaad hieraan deel, die overigens zelden
of nooit, in de moskee komen. Daarna brengt men
bezoeken aan zijne meerderen on zijne ouderen in
jaren, wenscht hun geluk mot de beëindiging der
vasten en vraagt tevens vergeving voor alle tekort
komingen, waaraan men zich godurondo den loop
dos jaars jegens hen mocht schuldig gemaakt heb-
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ben. Op dezen dag worden ook do graven bezocht en
versiord en wie tot het opbrengen der pitrah (zie al
daar) ten behoeve der armen in staat is, verzuimt
niet, deze gave bij den dorpsgeestelijke te gaan inloveren, voor zooverre hij het niet reecls gedurende
de vastenmaand zelve mocht hebben gedaan. Van
daar ook de benaming lebaran pitrah voor dezen dag.
3. De groote feestdag {ba'da besar, lebaran hadji)
op den lOen der 12e maand heeft vooral beteekenis
voor de bedevaartgangers, die zich op dezen dag in
het dal van Moena bevinden (zie BEDEVAART 3),
waar dan het groote offerfeest plaats heeft. Maar ook
voor hen, die niet aan de bedevaart deelnemen, geldt
het als aanbevelenswaardig om op den feestdag een
offerdier te slachten, een gebruik, dat althans door
gegoede vromen wel in acht genomen wordt. Ook
in de dorpen worden voor deze gelegenheid soms
offermaaltijden gehouden, welke echter geen groote
beteekenis hebben. In het algemeen mist het zgn.
„groote” feest de populariteit van het kleine, in den
Archipel zoowel als elders, wat zich gereedelijk
daaruit laat verklaren, dat een bepaalde aanleiding
tot feestvieren (zooals na afloop der vastenmaand)
op dezen dag voor hen, die niet als pelgrims te Moe
na zijn, ontbreekt. Toch ontleent de laatste maand
des jaars aan dit feest den naam Bësar of Hadji.
Met name in de Vorstenlanden worden deze fees
ten met veel luister en met vertoon van groot hof
ceremonieel in de kratons gevierd. Op deze garëbegs
komen de InlancLsche ambtenaren hunne opwachting
ten hove maken en ook de Europeesche bestuurs
ambtenaren leggen daar op vastgesteld uur een offi
cieel bezoek af. Optochten, muziek op verschillende
als poesaka’s vereerde instrumenten, en andere cere
moniën luisteren de garöbegs op. Op de aloen-aloens
en de binnenhoven der kratons wordt dan eene tal
rijke menigte onthaald f). Bovendien heeft om de 8
jaren, in het jaar Dal, do viering van den garëbëg
modoed met nog meer plechtigheid dan anders
plaats. In den bloeitijd van Mataram toch viel, ge
durende den destijds (van 1633 tot 1749) heerschenden Vrijdags-jaarcyclus, de 12e der Moeloed-maand
in het jaar Dal op Maandag (Mohammeds geboor
tedag ; zie boven), aan welko omstandigheid eene bij
zonder gezegende beteekenis werd toegekend. Ook
thans nog wordt daarom de garëbëg moeloed in het
jaar Dal naar oude traditie met bijzonder ceremoni
eel gevierd 2).
Literatuur. De bijzonderheden van het ceremonieel
der feesten to Djokjakarta zijn nauwkeurig beschreven en toegelicht door IJ. Groneman, De garebëgs"^
to Ngayogyakartft, ’s-Gravenh. 1895 (met afbeel
dingen). Zie verdor over deze feestdagen: C. Snouck
Hurgronjc, Do Atjèhers, 1,220 vv., 255 vv., 261 vv.
‘) Het Arabische ba'da boleckent: na afloop
(The Achchneso I, 207 vv., 237 vv., 242 vv.) en in S
van. De reden, waarom feestdagen van ouds in y H. Colijn’s Nederland’s Indiü I, 263 (vgl. Mekka»' ^
den Archipel juist met dit woord ba'da werden aan
II, 57 vv:,'92'vv.) — C. Poensen, Brieven over den
\
geduid, is blijkbaar daarin te zoeken, dat ver
scheidene feesten inderdaad „na afloop van”
1) Do garëbëg moeloed en garëbëg poeivasa gelden
vastentijden gevierd worden. Zoo volgt de garë
in de Vorstenlanden bovendien als de tijden, waar
bëg poewasa op do vastenmaand en wordt het
op do halfjaarlijksehe termijnen van den padjëg
groote feest voorafgegaan door een tweedaagsch
moeten betaald worden.
vasten op den 8en en 9cn dor 12e maand (dat
2)Bovendien liet men sedert 1749 te Soerakarta
door eene afwijking van do gewone kalenderberevolgens den Islam als verdienstelijk geldt, maar
koning den 12en der maand Moeloed in het jaar
slechts door zeer weinigen in acht genomen
Dal nog steeds op Maandag vallen. Over de ver
wordt). Evenzoo besluit de feestdag van den Sen
warring in den kalonder als govolg daarvan, zie
der 10e maand (Sawal) een in de Mohammedaansche wet aanbevolen en door sommige geloovigen
TIJDREKENING, III. To Djokjakarta bepaalook werkelijk in acht genomen vasten gedurende
do men zich ertoe, deu „grooten” garëbëg moeloed
in hot jaar Dal to blijvon vieren op den Maandag
„do zes dagen” (nl. van don 2on tot den 7on) dor
vóór of na den l.2on dor maand Moeloed,
maand Sawal.
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GARRBEG —GASPAR (STRATEN).

Islam, Leiden, 18S6, blz. 154 vv. — B. F. Matthes,
Bijdragen tot de ethnologie van Zuid-Celebes 1875,
blz! 80 vv. —% Jvy.etlu-Ja.vaX( 1875) 393 vv.,_IV.
<1907 ) 448 v.v. —W?h, W. JuNmbon^ Handleiding
Aöïde kennis der Mohamm. wet , blz. Ï52 vv. (Hand.X büch, S. 126 ff.) — S.’Kcyzerin de Bijdr. tot'cle Taal-,
*
1. en voïSönk.' vTN.-I,2c Volgr. III, (1860), 26—97;
— Van Delden Lacme, De offic. feesten aan het
Sultanshof te Djokjakarta (Ind. Gids, 1887,1, 126
vv., 314 vv.); — G. P. Rouffaer, Beknopte be-.
> schriiving van het Kof fe Soerakarta ui 1824 door
j. W. Wihter (Bijdrag. 'v'. 'li.' Köii."TnsfiL.tpt de
taal-, land- en volkcnk. v. N.-Indië 6e Volgr. X
(1902)7 .61 vv ).
GARENG. Javaansche naam voor Zing-Cicaden,
<?icodfl-soorten. In Sambas, Bomeo, heeten zij Pengas, elders Walang-sangat . Talinsangi. Op Java en
Sumatra worden eenige Kape, ook Kapiding en
Pinding genoemd.
GARNALEN. (Zie ook SCHAALDIEREN, DECAPODEN en OEDANG). Op Java komt algemeen
eene soort voor (Palacmon carciwus), welke merk
waardig is door de buitengewone grootte van het
2de paar schaarpootcn, dat geheel met doornen be
dekt en aanmerkelijk langer is dan het lichaam van
het dier.
GAROE (mal., jav., soekd.). Zie AQUILARIA
en GONYSTYLUS.
GAROEDA, het rijdier van den god Wishnoe,
dikwijls met dien god, doch vaker afzonderlijk voorgesteld, hetzij in dierfabels enz. op reliëfs, hetzij als
losstaand beeld. De Javaansche kunst geeft hem
nooit weer als een vogel zonder meer; in de oudere
Midden-Javaansche kunst (Diëpg,enz.) ziet men hem
in mensehengestalte, doch met vogelsneb en vleu
gels, in de latere Midden-Javaansche j)criode (Prarnbanan) krijgt hij al meer een vogelkarakter, met
langeren sneb, rakshasa-haartooi en klauwen (v.g.1.
Rajïp. Oudh. Comm. 1911 p. 74 en plaat 180). In
nog sterker mate is dat op Oost-Java het geval. De
Garoeda houdt hier, als erfvijand der naga’s, dik
wijls slangen in de klauwen gevat. Zeer belangrijke
beschouwingen zijn aan de verschillende Garoedatyjien gewijd door Dr. J. Brand es in Tijdschr. Bat.
Gen. 47 (1904) j>. 559—563 en plaat 8—11. Een
afwijkend exemplaar is afgcbceld in Rapp. Oudh.
Comm. 1912 pl. 8.
GARORM, inlandsche naam, op de Karo-hoogvlaktc gebruikt voor Arctonyx collaris Cuv. (Tric/iiï
manis töeveni Hubr.) van de familie der Wezels (zie
aldaar), die op Sumatra, Bomeo en het vasteland van
Z.-Azië voorkomt. Het is een klein roofdier, dat een
nachtelijke levenswijze leidt en kenbaar is aan den
onbehaarden, eenigszins aan een varkenssnuit her
innerenden neus en den witten, met zwarte strepen
geteekendei? koj>.
GA-ROENG. District met gelijknamige hoofdjjlaats
van het regentschap en de afdeeling Wnt]ftsnhnr
residentie Kedoe. Het heeft eene oppervlakte van
184 K.M2., heeft 4 onderdistricten met 88 desa’s en
telde op ’t eind van 1905: 57.000 zielen, waaronder
20 Europeanen. Het Diengplateau is in dit district
gelegen. Qai-oc.ngligt aan den weg, die van Wono:sobo naarden Diëng voert. Het in dit district gelegen
thee-etabliseement Tambi vormt een der 3 onder
deden, waaruil de theconderneming Bagelen bestaat.
GAROET. Afdeeling en regentschap van de Preanger regentsehaj)j)en (met gelijknamige hoofd
plaats) met eene oppervlakte van 3065 K.M2
en een bevolking van + 510.000 zielen w.o. 740
Eur. en 980 Vr. Oost. (1915) Aan de Zuidzijde grenst

de afdeeling aan zee, zij vormt drie controle afdeelingen, n.1. 1. Garoct met de districten Garoet
en Bajongbong; 2. Tjibatoc met de districten
Tjibatoe, L&lès. JBloebocrlimbangan en Trogong;
3. Tjikadjang met de districten Tjikadjang, Boengboélan ën JPaTneungpeuk; 1 on 2 vormen het hoog
dal van Garoet, 3 bCllSorfc tot het Zuidcrgebergte en
maakte vroeger een onderdeel uit van de afdeeling
Soekapoera. De afdeeling bestaat dus uit twee ver
schillende landschappen, waarvan het noordelijke,
het hoogdal, het belangrijkst is. Het is vrucht baai
en rijk aan het eigenaardig natuurschoon der Prcanger regentschappen. (ZieookT.JI-MANOEK).Men
vindt in de afdeeling een vijftigtal erfpachtsperceelen; één daarvan (Waspada) is bekend geworden
door het ijverig en edel streven in het belang van
den Socndanecs van den eersten eigenaar K. F.
Holle (zie aldaar). Het voornaamste gewas is thee,
doch er wordt ook kina en rubber geplant.
Het Gouvernement is reeds verscheidene jaren
doende een goeden transport weg (wagenweg) aan
te leggen van Tjikadjang zuidwaarts naar Pameungpeuk aan de Zuidkust, welke weg tonnen gouds kost,
doch zijn rente ruimschoots zal opbrengen, doordat
hij de gehcele zuidelijke streek dezer afdeeling met
tienduizenden bouws vruchtbaren grond exploitabel
zal maken. Aan de Zuidkust is bij Pameungpeuk
een kleine baai Tjilapetcureun. Indien aldaar een
gelegenheid tot aanleggen voor stoomschepen ge
maakt wordt, zal dit die streek zeker nog meer ten
goede komen.
GAROET. District met gelijknamige hoofdplaats
van het gelijknamige regentschap, met eenc opper
vlakte van 153 K.M2., 4 onderdistricten en 39 desa’s.
Vóór 1913 heette dit district: Soetji.
G A R0 ET. Hoofd plaat s d er gel ij knamige afd cel i n g,
residentie Preangerregentschappen; 15.000 inw. Hel
is een der fraaist gelegene plaatsjes van .Java met
een heerlijk klimaat (hoogte 710 M.) en prachtige
omstreken (zie GAROET, afdeeling), het gelief
koosde lierstellings- en ontspanningsoord van de
Bataviasche wereld, die er in den Oostmoesson tal
rijk vertegenwoordigd is en zich vermaakt met h«M
doen van uitstapjes naarden Tjikorai, den Papandajan, naarTelagabodas,het meer van Bagendii ,< n/.,
öoTrdöor vreemdelingen wórdt Garoet druk bezocht.
GAROET (jav.). Zie MARANTA. \
GASIP. Kleine zijtak van de Siakrivier, (MlgC\.
3 uur stoomens boven de hoofdplaats Siak in die
rivier vallende, zeer smal en vol boomstammen,
zoodat zij slechts met kleine, platboomde vaartuigen
bevaren kan worden. Zij wordt hier vermeld, om
dat aan hare oevers het voormalige rijk Gasip
gelegen was, dat op het eind der 10e eeuw ge
sticht zou zijn, doch reeds spoedig, in het begin
der 17c eeuw, ophield te bestaan. Van Rijn v. Alkcmade, T. Aardr. Gen. 2e Ser. II (1885) bl. 218, De
overblijfselen van dat rijk, en van Kola Merangoi, de
verblijfplaats van don vorst, liggen nog aan den
linkeroever. Het land tusschen de Gasij) en de Pendanan staat onder den Bat-in Gasij); de bewoners
hebben zich echter geheel haar het binnenland terug
getrokken, zoodat die streek zoo goed als verlaten
is. H. v. Anrcoy, T. Bat. Gen. XXX (1885), 292.
GASPAR (STRATEN). De straten tusschen Ban ka
en Billiton ontlecnen hun naam aan den Spaanschen
vlootvoogd, die er in 1724 doorvoer. Het eiland Liat
met de kleinere, Z.ö. daarvan gelegene, verdeden
deze in drie straten welke, van het W. naar het O.
gaande,den naam dragen van Macclesjidd-, element
en Stolzeslruat; van deze is de middelste de nauwste.

GASPAR (STRATEN) — GASTROPODEN.
Zij zijn de aangewezen route tusschcn Straat
Soonda met West-Java en het Z. gedeelte der Chineesche zee en, door de goede verlichting, ook des
nachts te bevaren; voor zeilschepen is dit evenwel
niet onder alle omstandigheden aan te raden. BeN.
de straten liggen hot hooge eiland Gaspar, het kleine
Boompjes eiland en een reeks van riffen, beZ. de
straten het lage Ondiepwatereiland en een nog veel
grooter aantal riffen dan daar beN.; ook in de stra
ten zelve liggen gevaren. Bij het aandocn daarvan
verkent men zich aan de heuvels op de W.kust van
Billiton, aan het gebergte op den O.hoek van Banka
en aan de reeds genoemde eilanden; van de eilanden
in de straten zelve zijn sommige heuvclachtig en
bijna allen omgeven door een koraalrif.
De Z.O. en N.W. moesson, welke hier waaien, zijn
beide flauwer dan in het Z.lijlc gedeelte van de Chincesche zee. De Aprilkentering begint vroeger, door
gaans met zeer helder zicht, maar de Z.O. moesson
komt eerst in Mei door en bereikt pas in Augustus
zijn grootste regelmaat en kracht, hoewel stijve W.
en Z.W. winden dan wel eens gedurende een vol
etmaal waaien. In September gaat de moesson af,
in October hebben nog Z.Z.O. winden, in November
reeds Z.W. winden de overhand en in het eind dezer
maand komt gewoonlijk de N.W. moesson met zware
buien en regen door. Deze duurt van December t/m.
Maart, staat in December uit het N. en het hardst
door en waait in Januari uit liet N.W. en het meest
regelmatig.
Veel staat is er op het weer in den N.W. moes
son niet te maken. Gewoonlijk staat er een stijve
koelte en is het wolkdrijvend met goed weer, soms
waait het gereefd, met buiig weer en regen; dik
wijls wordt dit gevolgd door flauwe koelte. Na half
Februari is het weder, met den afnemenden moes
son, gewoonlijk beter en vaster en komen de buien
dan mindor voor en alleen ’s nachts. Over het
algemeen is in het Z.lijk gedeelte der straten de
wind W.lijker dan in het N.lijk gedeelte, ’s Nachts
is het onder den wal gewoonlijk stil, terwijl in de
ruimte de wind, hoewel iets minder krachtig dan
overdag, flink doorstaat.
Afgescheiden droge en natte tijden zijn er niet.
Mei regent in den Z.O. moesson wel minder hard
en korter dan in den N.W. moesson, maar het aantal
regendagen is toch nog groot. Zware buien met veel
regen komen in den regel alleen voor in November
en in December.
* inweders komen veelvuldig voor, meer dan elders
in den Archipel en vooral in den Z.O. moesson.
Zondra de moesson goed doorstaat is het heiig,
vooral in don Z.O. moesson; het ufnemen der heiigheid duidt in den regel op minder krachtigen wind.
De. Tongum poetih van straat Kaïïmala is hier niet
bekend.
Gedurende den N.W. moesson staat er vrij veel
deining, in den Z.O. moesson neemt deze af en staat
er dikwijls zee. Mij Langkoeas, aan de N.W. punt
van Billiton, gaat de stroom ééns in het etmaal te
gen zon rond, en bereikt zijn grootste snelheid bij
N.N.O. en Z.Z.W. Van December tot Mei wordt
door den moesson de Z.W. tot Z.O.lijke stroom
belangrijk versterkt en de N.O. tot N.W.lijkc ver
zwakt, het meest in Februari en Maart. Van Juni
tot November wordt de stroom om de N.W. ver
sterkt en die om de Z.O. verzwakt, het meest in
Augustus en September.
De vertikale waterbeweging is in do N.lijke toe
gangen tot de straten zuiver éóndaagsch met een
rijzing van 3 tot 24 d.M., in den Z.Jijken ingang
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doet zich een zwak dubbeldaagsch getij gevoelen
en is de rijzing niet aan zulke groote schommelin
gen onderhevig.
Stoomschepen en zeilschepen met bezeilden wind
kiezen bij voorkeur de Stolzestraat, waarin een 7
K.M. breed vaarwater vrij van riffen is, voorname
lijk omdat deze, van om de Zuid, veiliger is aan te
doen dan de andere straten. Ook opwerkende sche
pen kiezen in den Z.O. moesson gewoonlijk deze
straat; in den N.W. moesson nemen zij bij voorkeur
de Macclesfieldstraat, waarvan het vrije vaarwater
6 K.M. breed is. In beide straten zal de overwegend
Z.lijke stroom soms dwingen tot tijstoppen. (Zie
Zeemansgids O. I. Archipel deel III A.).
GASTROPODEN (slakken). Een klasse yari Week
dieren (zie aldaar). De Gastropoden zijn bedekt met
eene lcderachtige slijmerige huid; zij bewegen zich
door een zoogenaamden voet, een dikke spierschijf
aan de onderzijde van het dier, die zoowel bij het
kruipen als bij het zwemmen dienst doet. Aan den
kop bevinden zich 2 oogen en 2 of 4 voelers; zij ade
men door kieuwen, die zich in de achter den kop ge
legen mantelholto bevinden en leven in het zoete
water, in de zee of op het land. Bij vele landslakken
zijn de kieuwen verdwenen en de mant.elholte is tot
een long geworden, waarin de lucht binnentreedt.
De meeste slakken zijn nachtdieren, voeden zich
met allerlei diertjes, boren gaten in de hoorns of in
de schelpen van andere soorten en eten het daarin
levende dier; ook knagen ze aan de polypstokken
om de polypen te bemachtigen; weder anderen voe
den zich met planten. De slakken bezitten harde
kaken en een radula, die op zeer verschillende ma
nier met tanden bewapend is. Bij vele slakken kan
het voorste gedeelte van den kop als een lange snuit
worden uitgestulpt, op wier top dan de mondope
ning ligt.
De rug der meeste slakken bezit een kegelvormige,
spiraalsgewijze gewonden uitzakking (ingewandszak), die door de gewonden schelp of horen (slakken
huis) bekleed wordt. Aan zulke soorten is de Indi
sche Archipel zeer rijk. Vooral in de 18de en in de
eerste helft der 19de eeuw, gaven deze horens aan
leiding tot het verzamelen van en handel drijven in
voorwerpen uit Oost-Indië afkomstig en naar gelang
van de zeldzaamheid, de fraaie kleuren en de ver
wonderlijke vormen werden zij aan de bezitters van
eollcctiën tegen allerlei, soms verbazend hooge, prij
zen verkocht.
Men verdeelt de klasse der Gastropoden in 3 or
den: Prosobranchia, Opislhobmnehia en Pulnionata.
of Longslakken.
Bij de Prosobranchia ligt de mantelholte met de
kieuwen kort achter den kop. Zij leven meestal in
zee en zijn met een schaal (horen) voorzien, die bijna
altijd gewonden is. Op don rug dragen zij een deksel
(oporculum), waarmede de slakken de hoorns kun
nen sluiten, nadat zo zich geheel teruggetrokken
hebben;deze deksels of zoogenaamde schulpluikjes
(opercula;) zijn hoornachtig, soms echter verkalkt; zij
werden reeds in den ouden tijd in Indië in de reuk
werken gebruikt; bij sommige soorten uit den Ind.
archipel zijn ze rond, zooals bij do maanhoorns en de
tollen (Turbo en Trochus) en onder do namen vare
Venus- of Zecnavel bekend.
Tot de primitiefste Prosobranchia behoort Pbturolomaria Rumphii, een der zeldzaamste conchyliën.
Do hoorn dezer soort is 19 cm. hoog. Een exemplaar,
in de Moluksche zee gevisekt, werd in 1859 voorliet
eerst naar Holland overgebracht; het bovindt zich in
het Museum der^Rotterdamsche Diergaarde, is in het
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GASTROPODEN.

Tijdschrift der Nederl. Dierk. Vereen, door M. M.
Schepman beschreven en afgebeeld (zie Dl. IV
(1879) en Dl. VI (1882—85). Dit voorwerp is een
unicum, waarvoor 1200 gulden is geboden; in fos
sielen toestand zijn talrijke soorten van dit ge
slacht- bekend, waarvan de oudste in het silurisch
tijdperk leefden. Men meende, dat dit geslacht
uitgestorven was; thans zijn echter 5 levende soor
ten in weinige exemplaren uit de Antillen, Japan
en de Molukken bekend.
Pleur. Rumphii is witachtig geel, van boven met
oranjekleurige tot bijna karmijnroode en lichtviolet
te vlammen, welke vooral op de laatste winding zeer
fraai zijn.
Zeer eigenaardig gevormde groote hoorns zijn de
Zeeooren (Hdliotis); de hoorn is oor- of schotelvor
mig en de rand voorzien van een rij op gelijke afstan
den geplaatste gaatjes. De schaal is nog maar zwak
gewonden; de laatste winding is zeer groot. Ten
takelachtige aanhangsels van de onder de rij van
gaatjes ingesneden mantel treden door de gaten naar
buiten. Bij de meeste Hdliotis-soorten is het dier
grooter dan de hoorn, die van binnen den meest
schitterenden paarlemoerglans met alle kleuren van
den regenboog vertoont; vandaar dat ze gebruikt
worden tot het vervaardigen van allerlei met paarle
moer in gelegde sieraden. H. asininus is het OostIndische ezelsoor of Malabaarsche oor; leeft op
rotsen.
In het geslacht Fissurella is de schaal in de jeugd
nog iets gewonden; het volwassen dier heeft een
vlakke kegel vormige schaal, die aan den top een
opening bezit, die in de mantelholte voert.
Het geslacht der Tollen (Trochus) is ook rijk ver
tegenwoordigd in den Ind. archipel; de hoorn is
schroefvormig gedraaid, min of meer kegelvormig en
het deksel heeft vele windingen; de Moorsche tempel
(Trochus pagodalis) is algemeen verspreid en Tr.
mazimus 8. niloticus alleen in de Molukken voorko
mende, draagt den zonderlingen naam van Bagijnendrol, is geheel wit van kleur, doch purperbruin ge
marmerd .
Tot de Maanhorens (Turbo) behooren vooral die
voorwerpen, welke bij voorzichtig afslijpen der
opperhuid geheel en al het voorkomen van paar
lemoer verkrijgt^terwijl de hoorn aan de binnenzijde
glinstert als zilver. Ze worden als natuurlijk ge
vormde prachtbooms tegen hooge prijzen in onze
Oost-Indische koloniën verkocht.
De tot nu toe genoemde slakken behooren tot de
primitieve vormen (Rhipidoylossa). Met hen ver
want zijn de Sehotelslakken (Palella) en hun ver
wan ten, bij wie de eigenlijke kieuwen verdwenen en
door secundair ontwikkelde vervangen zijn, die, in
de mantelgroeve gelegen, een krans om het dier vor
men. De Patelld’s hebben een konisch schotelvormigen hoorn, welke het geheele dier bedekt; met haren
voet zuigen zij zich zoo vast aan de rotsen, dat ze
slechts met geweld er af te scheuren zijn. In de Moluksche zee leeft een witte met zwart gemarmerde
soort (Palella saccharina).
De thans volgende slakken worden als Pectinibranchia samengevat. Het hart bezit slechts één lin
ker voorhof, terwijl de Rhipidoglossa een rechter en
linker voorhof bezitten.
Landbewoners zijn de soorten van Cydostoma, bij
wie de mantelholte in een longholte is veranderd.
Op Java treft men Cydostoma variegatum aan,
bruin gekleurd met witte dwarse zig-zag-strepen.
Van de Moerashooms, die levendbarend zijn, en
waarvan de hoorn tolvormig of konisch ei vormig is,

vindt men op Celebes on Borneo een soort, die op do
laatste winding drie dwarsribben heeft en Paludina
tricarinata s. costata heet; andere moerashoorns (Melania) hebben een dikken, langwerpigen, puntigen
hoorn met een eironde opening, meestal zwart van
kleur; op de Soenda-eilanden zijn ze buitengewoon
menigvuldig verspreid in allo rivieren, zooals Mei.
amanda eD 31el. testidunaria
Het genus Ampullaria beyftt-s oorten, die de man
telholte als longholte gebruiken kunnen, maar nog
een kieuw bezitten; Ampull. ampullacea van Sumatra heet aldaar Kalamboewai. De Toren hoorns (Ceritldum), aldus genoemd naar den vorm der hoorns, le
ven zoowel in zee als in het brakke water en aan do
mondingen der rivieren en zijn ware planteneters;
in de Molukken komt de Zeeton (Cerithium s. Polamides palustre) voor. Bij Vermetm of de Buishoorns
vormt de hoorn een lange van onderen puntig uitloopende buis, meestal gedraaid in den vorm van een
kurketrekker; bij de eigenlijke Buishoorns is de
hoorn van binnen rond, door tusschenschotten in afdeelingen van verschillende grootte gesplitst; in do
laatste dezer kamers leeft het dier, dat zijne woning
niet verlaten kan. In onnoemelijke hoeveelheden le
ven deze dieren bijeen, vastgehecht aan rotsen,
steenkoralen, sponsen; deze buizen, die door elkaar
liggen, vormen te zamen een soort van trottoir rond
om de in zee gelegen kalkrotsen, dat bijna geheel wa
terpas ligt met de oppervlakte der zee, overal bijna
even breed is en als het ware al de bochten en kron
kelingen van den oever volgt, ondiepten aan vult en
op deze wijze een glad en goed begaanbaar pad
vormt en er uitziet als witachtig cement. Onder den
naam van Trommelschrocven (Turritella) worden
soorten in de Moluksche zee aangetroffen, die een
groot aantal windingen bezitten en ten gevolge van
vele ribben nog veel grooter in aantal schijnen te
zijn; een lichtbruine soort is Turr. lerehra.
Vele vleugelhoorns (Strombidae), bereiken een
aanmerkelijke grootte en zwaarte; deze kunnen
tengevolge van don zonderlingen vorm van hun
voet niet kruipen en bewegen zich met kleine spron
gen voort;de buitenrand der hoornopening is ver
breed tot een vleugel. De Duivelsklauw (Pterocerav
diiragra) uit de Moluksche zee, is wit met bruin en
de buitenrand is voorzien van een aantal lange vin
gervormige uitsteeksels. Een in den Indischen ar
chipel algemeen voorkomende soort is Strombus
lentiginosus, wit van kleur, ros en zwart gemarmerd.
De Natica-aoorten (eierdooier) hebben een gravende
levenswijze. Bij de Porceleinhoorns, ook Kiiphoorns
on de kleine soorten, Katjes genoemd, is de mantel
zeer breed en kan door het dier over den hoorn heen
geslagen worden; de hoorn is ingerold, met bijna
onzichtbare windingen en nauwen mond; hij is bij
zonder glad en glanzend, vandaar dat allerlei voor
werpen en sieraden daarvan vervaardigd worden. De
getijgerde Kliphoorn (Cypraea ligris) is zeer algemeen
in de Moluksche zee en gekleurd met een groot aan
tal bruine panter-vlekken. De gebandeerde of gele
Mol (Cypr. talpa) wordt door de inboorlingen van
den Indischen archipel gebruikt tot het polijsten der
pisangbladeren. Een kleine soort uit de Moluksche
zee (Cypr. monela) is de Kauri, Cowri of Condaga,
in Indië en ook in Afrika als munt gebruikt.
Aan Cypraea sluit zich het Hoenderei (Ovula ovijormis) aan; Is zeer algemeen op Amboina en het Ceramsche strand (zie EIHOORN).'VaiTdë Trompethorens (Triton s. Tritonium) komen verscheidene soor
ten in den Ind. archipel voor, zooals Tr. pileans,
Tr. tritonis enz.; sommige bereiken een aanzien-
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lijke grootte. Do Kaskotkoorns (Cassis) zijn groote
zeehoorns, die nabij het strand loven en zich zeer
behendig in hot zand ingraven; een vuilwitte soort
met een oranjebruine mond (Cassis madagascariensis) leeft in de Molukken. Verschillende soorten van
Vathoorns (Dolium) bewonen den Ind. archipel; D.
perdix is vaalbruin met witte zig-zag lijnen. De Perspcctief- of Wervelhoorn {Solarium perspectivum) is
plat, bruinachtig wit met bruine en witte dwarsbanden en heeft een zeer eigenaardigen vorm, is zeer
gezocht in do verzamelingen, en komt evenals twee
zeer fraai gekleurde soorten {Sol. maximum en Sol.
trochleare) in de Moluksche zee voor. Do Ambonsche
of echte Wenteltrap {Scalaria pretiosa) is wit van
kleur, behoort tot de zeldzaamste soorten, heeft nog
een waarde van 150 a 200 gulden; geheel ongeschonden groote exemplaren, die bijzonder helder van
kleur waren, werden vroeger verkocht voor 1000
gulden; zij blijft zeldzaam, omdat inboorlingen der
Molukken deze hoorns onder hunne heilige sieraden
opnemen en wijl ze waarschijnlijk slechts in de diepe
zee voorkomen; eene zeer fraaie soort is Seal. Pallasii. Dc Spilhoorns (Fusus) zijn zeer lang van vorm
mot vele puntige windingen: F. próboscidiformis is
een groote, dikke, bruine hoorn uit de Moluksche
zee, die door de inboorlingen, evenals de eigenlijke
Trompethoorns of Triton’s op de schepen als trompetten worden gebruikt; ook bij dc exemplaren
van deze soort is het afslijpen der opperhuid van
den hoorn gebruikelijk, Waarna ze fraai oranjeachtig wit wordt en meer waarde heeft dan in den
normalen vorm.
De Myterhoorns hebben hunnen naam ontleend
aan cene meer of mindere overeenkomst in vorm met
een bisschopsmuts. De eigenlijke bisschopsm ij ter
is glanzend wit met liehtroode dwarsbanden (Mitra
episcopalis) uit de Moluksche zee, ovcnals Mitra
ponti/icalis ; de Pausekroon {Mitra papalis) is wit
niet roede en purperkleurige vlekken, gelijk het gewaad der hooge geestelijkheid; het bovengedeelte of
do top van den hoorn komt overeen met de pauselijke
kroon. Inlanders eten deze dieren gaarne; deze moeten echter op gloeiende kolen gebraden worden om
eetbaar te zijn; bij hun leven zijn zij berucht wegens
het kunnen toebrengen van gevaarlijke venijnige
steken met hun langen slurf. Groote fraai gekleurde
exemplaren golden voorheen tot 200 gulden en wordon nu nog duur betaald; een in de Moluksche zee
ovcral t alrijk voorkomende soort is do Bandpen (Mitra vulpecv.lu), bij wie dc grondkleur lichtrood is
niet leikleurige dwarsbandon, doch vele afwijkingen in kleur vertoont. Tot de Kinkhoorns (Buccinurn) behoort het zoogenoemdo Moedervlekje,
bruinachtig wit met fijne bruine dwarslijntjes {Bucc.
glans). De Purperhoorns zijn aldus genoemd, omdat
men vroeger ten onrechte meende, dat de zoo beroemde purperkleur uit deze dieren werd vervaardigd, terwijl oudtijds die purperkleur uit do dieren
der zoogenaamde stekelbooms en wel uit twee soorten (.1/urex brandaris en M. trunculus uit do Middellandscho zee) word bereid; deze hoorns zijn eirond;
oono soort (Purpura persica) uit do Moluksche zee
is donker grijsbruin. De Stekelbooms (Murex)
hebben een schroefvormig gedraaide hoorn motstekels oj) 3 doorgaande lengte-rijen geplaatst; twee
soorten uit de Moluksche zee zijn Murex ramosus s.
inflalus en M. cornutus, eerstgenoemde heeft golakte stekels, de andere gelijkt op een mot groote
stekels voorziene knods. Een zeer zonderlinge soort
uit de Molukken is Magilus antiquus, waarvan do
hoorn, hoewel zeer dik zijnde, glasachtig en door-
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schijnend is, wit van kleur, eivormig, voorzien van
verscheideno windingen en gebogen aan den top.
De Harphooros zijn eivormig, met evenwijdig
loopende ribben; Harpa nóbilis uit de Moluksche
zee is grijsachtig rosé met roodachtige en bruine
strepen en vlekken. De bel- of olie-hooms {Harpa)
worden door de Amboneezen gebruikt tot het afscheppen der olie bij het koken der klapper- of kokosnoten, een zeer oud gebruik. De gekroonde Tepolbak {Voluta aethiopica) is geheel glad, lichtchocoladekleurig, bewoont evenals de Varkenssnuit of
Vledermuis (F. vespertilio) de Moluksche zee, en is
bruinachtig wit met bruine zigzagstrepen en voorzien van vele puntige knobbels,
Verwant aan de Voluta''s zijn de dadelbooms
(zie aldaar, Oliva). Van de Toothoorns of Tooten
zijn meer dan 300 soorten bekend, waarvan een
zeer groot aantal in den Indischen archipel voorkomen en waaronder zeer zeldzame soorten, die vooral
in vroegeren tijd voor zeer hooge prijzen werden
verkocht; de hoorns hebben een eigenaardigen vorm,
als het ware opgerold, terwijl de windingen een omgekeerden kegel vormen; deze dieren bewegen zich
zelden en loven diep in do zee. Zeer zeldzame soorten uit de Molukken zijn: Conus gloria maris, zeer
puntig van vorm on geheel bedekt met een fraai wit
en lichtbruin mozaïek; C. cedo nulli (ik zwicht voor
geene) is geelbruin, wit gemarmerd met rijen van
witte strepen; in de vorige eeuw was er slechts één
voorwerp bekend, aanwezig in de verzameling van
den Heer Lyonnet te’s-Gravenhage en het werd zoo
hoog geschat, dat m enrnTm trWcïlTvan Seba de lotgevallen ervan beschreven vindt. Verbazende sommen werden voor dit voorwerj) geboden, allerlei pogingen aangewend om uit de groote diepte der Moluksche zee meerdere te verkrijgen; deze soort droeg verschillende namen, zooals dc Opperste der admiralen,
de Koniug van hot Zuidland, omdat men eerst
meende, dat ze in de Zuidzee voorkwam. Zeer merkwaardige Prosobranchia zijn de Heteropoda of vinvoetslakken, gekenmerkt door een zijdelings afgeplatten verticalen voet. Zij zwemmen in volle zee
met den rug naar beneden en den voet naar boven
gekeerd; evenals vele andere planktonische dieren
zijn zij bijna geheel doorschijnend. Een meestal niet
meer gewonden schaal kan nog aanwezig zijn, of ook
geheel ontbreken (Pterotrachea). Van een Carinana-soort, bekend onder den naam van Glas-nautilus, waren in hot begin der vorige eenw (1802) in de
Europcescho verzamelingen slechts 3 of 4 voor
werpen aanwezig. De waarde was zoo hoog gestold,
dat een voorwerp werd verkocht voor 3000 francs;
de Glas-nautilus is nog altijd zeldzaam, buitongewoon breekbaar, doorschijnend als glas, melkachtig on paarlomocrachtig van kleur, overeenkomendo in vorm met een phrygischo muts, waarvan de
top omgebogen is. Men vindt de Heteropoda vooral
in warmere zeeën. De Siboga-Expeditie verzameldo 24 soorten van Heteropoda in onzen archipel,
terwijl van de overige Prosobranchia ongeveer 1150
soorten verzameld worden, een bewijs hoe talrijk het
aantal soorten dezer groep in tropische zeeën is.
De mindor talrijke soorten van Opislhóbranchia
loven uitsluitend in zeo; de schaal kan geheel verdwijnen en de mantelholte ligt aan de rechterzijde
van het dier; een deksel ontbreekt. Een aantal dezer vormen bezitten nog een goed ontwikkelde ge
wonden schaal, zooals hot algemeen in den Archipel
voorkomende bruingemarmerde kievitsei (Bulla ampulla). Bij anderen is de schaal gereduceerd tot een
vlakke plaat, die geheel of gedeeltelijk door de man-
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op; One. Peronii en One. qmnetatus bewonen Java.
tel overgroeid wordt zooals bij de Zeehazen(>Jp/ysm ),
Literatuur: M. M. Schepman. The Prosobrandie haar naam te danken hebben aan den vorm van
cliia, Pulmonata and Opisthobranchia tectibrande twee voelers, min of meer op hazenooren gelij
chiata of the Siboga-Expedition. — R. Bcrgh. Die
kende, terwijl de huid aan weerszijden van het
Opisthobranchiata der Siboga-Expedition. — J. J.
lichaam een groot en vleugclvormigen lap vormt;
Tesch. Die Heteropoden der Siboga-Expedition.
het voedsel dezer dieren bestaat uit zeewier. Bij een
J. J. Tesch. The Tbecosomata and Gynmosomata
groot aantal Opüthobranchia (Nudibranchia) zijn
of the Siboga-Expedition.
mantel, schaal en de kieuwen der mantelholte ver
GATEP PAIT (mal., soend.). Zie SAMADERA.
dwenen, laatstgenoemden zijn soms door kieuwen
GATET (soend ). Zie INOCARPUS.
op den rug vervangen. Deze naakte en dikwijls
GAULTHERIA LEUCOCARPA Bi. fam. Ericagroote zeeslakken munten dikwijls uit door leven- •
ceae. Kering (soend.), Tjantigi (soend.), Kapirosok
dige kleuren en zijn in talrijke soorten in den Archi
(jav.), Gondopoero (jav.), Temigi (jav.). Heester
pel vertegenwoordigd. Bij Doris (zie aldaar) en verof hoornbeest er met witte bloemen, op open plaat
wanten zijn de kieuwen rondom de aarsopening ge
sen in de hoogerc bergstreken tot op de toppen
plaatst. Bij Aeolis en verwanten is de gehccle rug
voorkomend, bekend van Sumatra en Pcrak, oj)
met lange, voor de ademhaling dienende aanhang
Java vooral zeer algemeen. Uit de bladeren van
sels bedekt, waarin de leververtakkingen indringen
om aan hun top uit te monden. Deze leververtak deze soort of van de veel erop gelijkende G. fragranlissima Wall. stookt men in Midden-Java de
kingen bezitten netelkapscls, afkomstig van NetelGondopoero-olic (zie GONDOPOERO).
dieren (zie aldaar), die door de slak zijn opgegeten
GAUTTIER-GEBERGTE. Naam van een berg
f{.(
r en\ als verdedigingsmiddel door de slak gebruikt
keten nabij de Noordkust van Nicuw-Guinea, door
.i. -'- ’-J worden. Sommige naakte slakken zijn zwemmers,
den Franschen zee-officier Dumont d’Urville in 1828
zooals Glaucus atlanticus, purper of blauwachtig
op zijn ontdekkingsreis langs die kust het eerst waar
gekleurd, zich voedende met kwallen (Porpila).
genomen en vermeld; door hem aldus gcncemd
Bij de Pulmonata of Longslakken zijn de kieuwen
naar een landgcnoot-zeeofficicr. In het laatst van
verdwenen en de mantelholte is tot een longholte
1911 werd het gebergte verkend en opgenomen bij
geworden, geschikt om de zuurstof uit de lucht op
de militaire exploratie van dat eiland. Het bleek een
te nemen. Zij leven op het land of in zoetwater, in
kalkgebergte te zijn, bestaande uit een aantal even
het laatste geval stijgen zij naar de oppervlakte van
wijdige ruggen. De hoogste top werd aangetroffen
het water om adem te halen. De vormen met één
in het oostelijk gedeelte, dat door de inboorlingen
paar tentakels leven in liet zoete water met uit
Foja-gcbergtc wordt genoemd; de hoogte van dien
zondering der Auriculidae. Het geslacht Auricula
top werd bepaald op 2053 M. Op het Gaut(icr-gebestaat grootendecls uit groote soorten, op voch
bergte ontspringen de Tor (of Mafin) en de Biritige plaatsen levende; op Java, Nieuw-Guinea en
rivier, die tusschen Kaap d’Urville en de WalkeTimor komt het Mydasoor (Auricula mydae) voor,
naars-baai in zee stroomen.
een der grootste soorten, bruin van kleur; aan deze
GAZZA. Zie KAPAS-KAPAS.
soort is verwant het Judasoor (Auricula judae),
GËBANG (soend. jav.). Zie CORYPHA.
doch zij is kleiner, de hoorn gladder, kastanjebruin
GËBANGAN. In do nabijheid dezer desa (i:i de
en rosé van kleur. De Modderhoorns (Limnaeus)
residentie Semarang, bij Pélantoengan) ligt e; n
leven in stilstaand brak- of zoetwater; de hoorn is
zeer dun en doorschijnend; deze dieren leggen gelei
koude bron (25° 0.) met jediumhoudend wal er.
Analyse bij Junghuhn (Java II. 255) door Meier
achtige eieren in groote hoeveelheden bijeen, welke
(Nat. Tijdschr. v. N.-L I. 1850, p. 122).
een langwerpig geheel vormen en door hen aan water
planten worden vastgehecht; Limn. javanicus komt
GÉBÉ. Eiland in het verlengde van het zuidoost<■menigvuldig in de sawahs ook van Sumatra voor.
lijke schiereiland van het eiland Halmahéra, onder
De vormen met 2 paar tentakels zijn landdieren,
den evenaar tusschen 129° J8' en 129° 40' O.L. gedie op boomen en planten leven. Het grootste tentalegen, behoorende tot het sultanaat Tidore; het
kelpaar draagt de oogen aan het uiteinde. Hiertoe
heeft zijn grootste lengte in een richting van noord
behoort het soortenrijke geslacht der Boomhorens
west naar zuidoost. Daar de ankerplaats tusschen
(Helix), die daarom merkwaardig zijn, omdat zij in
de zuidwestkust en het eilandje Faoe volkomen
de droge, heete, evenals in de koude gewesten een
veilig is, nemen schepen, die door de Djailolo-Passa
winterslaap houden; gedurende dien tijd sluiten
ge naar China oversteken, hier wel drinkwater in.
ze haar hoorn met eeadun vliesje of met een kalk
De bevolking is geheel mohammedaanse!! en ver
achtig zeer breekbaar deksel, dat bij het eindigen
schilt in uitorlijk niet van die van Patani, waarmede
van den winterslaap wegvalt. Onder de Pulmonaten
zij veel aanraking heeft. Aan de noordoostkust zijn
vindt men evenals onder de Opisthobranchia een
eenige kampongs, waaronder Katjepi de voornaam
aantal naakte slakken, bij wie de rudimentaire
ste is, omdat daar de Sangadji woont. De inboor
schaal door den mantel bedekt wordt of geheel ont
lingen leven van de vischvangst en leggen kleine
breekt, zoodat ook de spiraalvormig gewonden uit
tuinen aan; vooral pinang komt er veel voor en
puiling van den rug, die een deel der ingewanden
wordt naar Westelijk Nieuw-Guinoa uit gevoerd.
herbergt en bij de meeste slakken voorkomt, hier
Faoe en het zuidoostelijker gelegen Gag zijn beide
ontbreekt. Het geslacht Vaginula komt in den
onbewoond ; op het laatste komen veel sagoepalmen
Archipel voor; de aarsopening ligt achteraan, bij de
voor, door zeevarenden uit de omstreken nabij een
meeste slakken echter vooraan en rechts. Bij Variviertje aan de noordoostkust bij gebrek aan voed
ginula ontbreekt de long, zoodat de ademhaling door
sel wel geklopt. Het eiland is heuvelachtig; in het
de huid geschieden moet. Zeer merkwaardige daarmidden gaan deze heuvels niet boven 150 M.; vol
aan verwante soorten, de Strandslakken (Oncidium)
gens de Siboga-expcditie liggen in het zuiden echter
ademen door de long en uitwendige kieuwen, leven
toppen van 320—340 M., in het noorden een top
aan het zeestrand afwisselend in en buiten het zeewavan 200 M. hoogte. Geologisch komt hot met Halter, soms in brakwater en in rivieren of op het land,
mahera overeen, duar Verbeek slechts gabbro ep
klimmen dan tegen het riet of andere waterplanten
pcridotiet vond (Molukkenverslag p. 183). f ' ; '
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GEBOORTEN (GEBRUIKEN BIJ). Terwijl bij dc
behandeling der verschillende volksstammen voor
zooveel noodig de gebruiken bij zwangerschap en
bevalling meer in bijzonderheden worden besproken
bevat dit artikel slechts cene aanwijzing van enkele
meer algemeen verspreide gebruiken, zonder in
bijzonderheden af te dalen, waarvoor wordt verwe
zen naar een opstel van C. M. Pleyte in.Bijdr. t. t.,
I. en vlk. Ve volgr. VII (iSÜSJ, Bi 573V
-.^ Réeds tijdens de zwangerschap moéten bij vele
" J volksstammen van den Indischcn archipel offers
worden gebracht, bijzondere plechtigheden wordon
verricht en door de adat omschreven bepalin
gen worden nagekomen, ten einde de góden of
geesten gunstig te stemmen en onheilen van de
zwangere vrouw en dc vrucht af te weren. Deze
laatsten dreigen vooral van den kant van zekere
geesten, zooals de algemeen bekende p o n t i an a k s, (zie aldaar), ook onder andere namen,
b. v. te Atjeh als boeröng, bekend, vrou
wen in het kraambed gestorven en die er op uit
zijn bevallingen te doen mislukken en de kraam
vrouwen te dooden. Daartegen beveiligt dc zwangere
zich door allerlei middelen, wortelen, messen, ijzer,
talismans enz., of door hetzij ’s avonds het huis niet
te verlaten, hetzij in het geheel niet uit te gaan. Bij
de Dajaks der Zuider- en Oosterafd. van Borneo ver
vaardigt men, om alle onheilen van zwangere vrou
wen af te weren, wanneer eeno vrouw twee of drie
maanden zwanger is, een houten huisje (balai panti),
dat men op eene eenzame plaats in het bosch opstelt, opdat het daarin geplaatste popje, dat de
zwangere vrouw voorstelt, alle onheilen tot zich
t rekke, die misschien de toekomstige moeder be
dreigen. Om zwangere vrouwen voor onheil te wa
ter te behoeden, maakt men een dergelijk huisje
(balai mmboeroep) dat ter eerc van den watergod
DjaUi in een boom dicht bij den oever wordt ge
plaatst. Ook vervaardigt men met hetzelfde doel
wel een scheepje (Zie Juynboll, Catal. van Borneo,
II, p. 37 I 372 en de daar aangehaalde literatuur).
Ook zijn bij bijna alle volkeren van den archipel en
de met hen verwante stammen een menigte van
verbodsbepalingen bekend, die nagekomen moeten
worden, wil liet kind of de moeder niet aan allerlei
gevaren blootstaan, waaronder ook het verbod valt
om bepaalde spijzen te nuttigen. Daartegenover
staat weder de vrijheid, bij vele stammen aan de
vrouw gegeven, om allerlei, zelfs de vreemdste spij
zen te eten, wanneer zij daarin den „trek'’ (pica)
hebben, die vele zwangere vrouwen eigen is. Dc
vroeger besproken „couvado” (zie aldaar) kent der
gelijke verbodsbepalingen ook voor den aanstaan
den vader.
Offers worden bij verschillende volksstammen van
den archipel gedurende do zwangerschap, meest in
bepaalde maanden gebracht. Bij de Javanen ge
schiedt dit in de verschillende maanden van de
3de maand af; het meest gewichtige offer echter
valt in dc 7de maand, omdat de zwangere dan
het meest aan den invloed der booze geesten is
blootgesteld. In Atjeh heeft in de 4de en 6de
maand een plechtig bezoek van dc moeder des
ochlgonoots plaats. Bij Boegineezen en Makassaren heeft in de 7de of 8ste maand het in
artikel BOEGINEEZEN besproken feest plaats,
waarbij do buikband geschud wordt; bij dcMenangkabausche Maleiers wordt in de 5de of 6de maand
een feestmaal gegeven, waarbij een aan de moskee
verbonden persoon een doa uitspreekt. In Kauer
(Benkoelen) wordt op den 13den, 14don en lödcn
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van dc 6de maand do vrouw bewierookt, terwijl bij
de Noord-Niassers in de 4de maand een offer aan
den geest van de trap of den toegang van het huis
gebracht wordt. Alleen van dc bewoners der gleine
Soenda-eilanden vinden wij gcene melding van
ceremoniën tijdens dc zwangerschap, met uitzon
dering van Roti, waar zij, vooral bij eerste zwan
gerschap, zeer menigvuldig zijn. De behandeling
der zwangere vrouwen vóór de bevalling is zeer
verschillend; massecren komt echter vrij algemeen
voor, baden en inwrijven der zwangeren is op verschillende eilanden in gebruik, terwijl het dragen
vaneen buikband bij beschaafde volksstammen meer
algemeen is, doch ook bij de Orang benoewa van
Malaka en de Badoejs gebruikelijk is.
Wat dc bevalling betreft, zoo zijn de gebrui
ken daarbij zoo afwijkend, dat daarvoor naar de be
schrijving der verschillende volksstammen moet ver
wezen worden. Toch zij hier nog vermeld dat, terwijl
in het algemeen de bevalling in dc echtelijke woning
plaats heeft, bij verscheidene stammen (Enganeezen,
inboorlingen van West-Ceram, bewoners van Boeroe,
de Kei-, Tenimber- en Timorlaoeteilanden,'BaFar- '
archipel, Kisser, Wetter, Ronia, Dammer, Teoen,
Nila, Seroea) de vrouw daartoe naar het strand of
het bosch moet gaan; in enkele der genoemde eilan
den wordt de bevalling op een prauw in zee afge
wacht. Sommige stammen op Ceram en NieuwGuinea en de Savoeneezcn richten een hutje op,
waar de bevalling moet geschieden. In Goenoeng
Taboer (Oost-Borneo) moeten kraamvrouw en
kind gedurende de eerste zeven dagen na de
geboorte in een houten staketsel blijven (Juynboll,
Catal. van Borneo, II, p. 372). Op Bali gebruikt men
bij cène geboorte strengen katoen, om booze invloe
den af te weren. Boven de wieg van pasgeboren kin
deren hangt men een bal met offers aan Kumara, den
god der kleine kinderen (Juynboll, Catal. van Bali
en Lombok, p. 104). De behandeling der kraam
vrouw is over het algemeen zeer primitief, waarvan
menige vrouw het slachtoffer wordt en waartegen
■sommige gebruiken weinig vermogen, zooals de ge
woonte in Atjeh dat de man 7 malen over den buik
der barende heenstapt, of de tegenwoordigheid van
den man, die op Java vereischt wordt of na diens
dood zijne vervanging door een rijststamper, welks
ééne einde met een hoofddoek omwonden is. Vermelding verdient nog de gewoonte bij verschillende
stammen in den Ind. archipel, evenals in AchterIndië bestaande, om de vrouw na de bevalling
cenige dagen boven een vuur als het ware te roos
teren; misschien oorspronkelijk met de bedoeling,
de booze geesten af te weren.
Literatuur over gebruiken bij geboorten: Nias:
Kleiweg de Zwaan, Die Insel Nias. Die Heillomde
der Niasser (1913),p. 156—257. — Borneo Afmen-**
wenhuis, Qucr durcli Borneo, I (1904), p. 09—76__
— Boek, Reis in Oost en Zuicl-Bornco (1887)
96—98. — Litig Rotli, The hativètföf Sarawak and
British North Borneo I (1896), 97—107. —Veth,
Borneo’s Westerafdeoling, II (1854), p. 267—268.
— Gomes, Scventeen ycars among the Sea-Dyaks
of Borneo (1911), p. 96—104. — Hose und Mc.
Dougall, The pagan tribes of Borneo, II (1854), p.
153—176. — Java : Mayer, De Javaan als mensch
en als lid van het Javaansche gezin (1894), p.
112—161. —player, Een blik in het Jav. volksle
ven (1897), p. 263—303.-^Vcth, Java, IV (1912),
p. 397—404. — Raffles, History of Java I (1817),
p. 316. — Sumatra .SSnouck Rurgronje, Do Afcjèhors, I (1893, 94), p. 408—441. — *Idem, Het
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Gajöland (1903), p. 304—308. — A. Maass, Durch
"Zentral-Sumatra (1904), II, p. 178, 200, 426. —
Van Hasselt, Midden Sumatra, -Volksbeschrij ving
(1881), p. 266—267. — Gelebes :>Adriani en Kruyt,
De Bareë sprekende Toradja’s van Midden-Celcbes,
II (1894), p. 37—54. — Matthes, Bijdragen tot do
'ethnologie van Zuid-Cclebes (1875), p. 48—66. —
' \Graafland. De _Minahassa. I (18981. p. 450—454.
— Elbert, Die Sunda-Expedition I, 205, 274, II,
. 19. — Kleine Soenda-eilanden: ld. o. c. I, 37, 98,
99, 106—110 (Lpnibok),,12, 73 (Bima), 100 (Dompoe), 124, 130, 131 (Soenibawa), 197 {Flgr.&s),^2,é(i
(Weiar). — Mohücken: Martin, Reisen in den Molukken (1S94), 153, 176. — Algemeene literatuur:
yWilken, Verspreide geschriften (1912) I, 575, III,
382—383 noot 170,:496—499, IV; .19, 67, 69 h. 86.
-6fEBROEDERS~XDE T WEE). “Zïë'SINDGR©^
GEBRUIKSRECHT, zie GROND (Rechten op
DEN).
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GEDANG (jav.). Zie PISANG.
GEDANGAN (jav.). Zie CORGHORUS ACUTANGULUS.
GEDANGAN. District met gelijknamige hoofd
plaats van de afdeeling en het regentschap Sidoardjo
van de residentie Soerabaja. Het heeft 4 onderdistricten met 128 desa’s; op ’t einde van 1915 telde
het bijna 73.500 inwoners, waaronder ruim 100 Euro
peanen en + 120 Chineezen. De bevolking van dit
district staat bekend als fanatiek en gaf einde Mei
1904 aanleiding tot ernstige rustverstoring.
GEDE (GOENOENG) of GEDEH (II). Hoogste
. top (595 M.) van het vulkaanlje, dat de N.W. hoek
van Java vormt. Een andere top daarvan (560 M.)
heet Salak. Beide namen zijn blijkbaar gekozen om
dat de toppen in silhouet eenigszins overeenkomen
met de groote vulkanen Salak en Gedeh (op de
zuidgrens der res. Batavia). Beschrijving bij Ver
beek Java II 869.
GEDEBOES. Zie DABOES-SPELEN.
GÉDEH-PANGËRANGO. Tweelingvulkaan op de
grens van Batavia en de Preanger. De Pangerango
is de oudste en bezit een jongeren eruptiekcgel, die
door Junghuhn Mandalawangi genoemd is (zie
aldaar), welke naam sedert behouden is gebleven;
op de Z.Z.W. helling van den berg ligt een zelfstan
dig eruptiepunt, in welks krater thans het meer
Sitoe Goenoeng zich bevindt, bijna cirkelvormig met
400 M. dia, omgeven (behalve aan de N.zijde) door
een ringwal die tot 100 M. hoog wordt. De oude
krateirand van den berg heet in het noorden Pan
gerango (2040 M.), in het zuiden G. Sela (2560 M.);
de Mandalawangi is 3019 M. De Gedeh bezit even
eens een ouderen ringwal, die in het Z.O. als G.
Gemoeroeli (2885 M.) en G. Scdaratoe (2836 M.) goed
bewaard is gebleven en waarin de jongere kegel Gedeh
(2958 M.) is opgebouwd; de ruimte tusschen diens
zuid voet en den ouden wal ligt op 2780 M. en wordt
Aloen Aloen genoemd. Solfalaren getuigen van
voortdurende werkzaamheid.
De jongere Gedeh (Gedé) heeft den eenigen werkenden krater van het geheel, die herhaaldelijk uit
barstingen heeft gehad en daardoor telkens van
vorm verandert. Tengevolge dier erupties is de top
nagenoeg kaal en ook daaronder is het bergwoud
eerst nog jong en laag, terwijl de Mandalawangi-top
het dichtste en waarschijnlijk oudste der hooge berg
wouden van West-Java bezit, waar dikke moslagen
de stammen en takken en den bodem bedekken.
Reeds Junghuhn gaf (Java II. 16) een uitvoerige
beschrijving van den Gedeh met kaarten en profie
len ; geologisch werd hij door Verbeek (Java 494,714)

behandeld, terwijl de nieuwste topogr. opneming van
den Gedeh verscheen in Jaarversl. Top. Dienst 1906,
PI. VI. Bij Junghuhn worden ook de bekende erup
ties opgegeven en beschreven, waaronder vooral dio
van 1747/8 en van 1840 genoemd moeten worden;
ook in Juni 1S86 had nog een vrij hevige uitbarsting
plaats (Verbeek 745).
GEDONG. Steenen gebouw. Gewoonlijk de bena
ming van het residentie- of assistent-residentiehuis
Ook godenhuisje. (Zie KUNST, BEELDENDE).
GEELVINK-BAAI. Een grooto diepe inham aan de
N. kust van Nieuw-Guinea, tusschen 134° en 138°
O. L. van Gr. Vóór de baai liggen de Schouteneilan
den en daarbinnen Japen met eenige kleinere; in do
baai zelve treft men zeer vele, vooral langs de kust yc
verspreide eilanden en riffen aan. Aan de steile W
kust ügt de vrij belangrijke Wandammenbaai, de 0.kust is laag. Do baai is genoemd naar het fregat
Geelvink, dat dien naam droeg naar Joan Geel
vink, dio van 16S8—1707 bewindhebber was der
O. I. C., welk schip de baai in 1705 bevoer. Zie Zee
mansgids O. I. Arch. dl. V.
GEEN (JOSEPH JACOBUS BARON VAN). Geb. te
„Gent 1 Sept. 1773, uit het huwelijk van A. Van Geen
en J. Lietz. In 1789 werd hij kadet bij de jagers van
Dumonceau, in dienst van de Staten van Brabant,die
tegen het Oostenrijksche Gouv. in verzet waren. Na
het mislukken van den opstand trad hij in 1791 als
vrijwilliger in Franschcn dienst, werd 1792 bevor
derd tot 2en luit., in 1793 tot len luit., woonde de
veldtochten in Vlaanderen bij en trad in 1795 in
dienst der Bataafsche repubüek. In 1797 werd hij
tot kapitein bevorderd, nam in 1799 aan de verde
diging van Noord-Holland tegen den inval der Engelschen en Russen deel, woonde de veldtochten
van 1805 en 1806 bij als kommandant van een batal
jon jagers, werd in 1807 tot luit.-kol. bevorderd en
overgeplaatst bij de garde en had als kolonel (1808)
aandeel in den veldtocht in Zeeland van 1809. Na
de inlijving van Holland onderscheidde hij zich als
kommandant van een Fransch regiment in Spanje;
na het herstel onzer onafhankelijkheid trad hij als
kolonel, —spoedig (1815) als generaal-majoor,
in Ned. dienst, en werd in dat zelfde jaar benoemd
tot kommandant van Namen.
In Juli 1820 vertrok hij naar Indië, waar hij 7
Aug. werd aangesteld tot kommand, der infanterie
en cavalerie, en in 1824 ais eerste commissaris en
bevelhebber de expeditie tegen Boni, Socpa en Tanette aanvoerde. Terstond na het einde van die ex
peditie vertrok hij naar Java, waar de opstand van
Dipa Negara was uitgebroken, en onderscheidde
zich ook daarin hooge mate. Na reeds op Java tot
Luit.-Gen. te zijn bevorderd, werd hij, bij zijne te
rugkomst in Nederland in 1828, benoemd tot kom
mandant van het 6e groot mil. kommando. Bij het
uitbreken van den Belgischen opstand stelde hij
: Namen in staat van beleg, werd opperbevelheber
van het mobile leger, in 1831 bevelhebber der eerste
divisie en in Maart van dat jaar met den titel
Baron in den adelstand verheven. Daarna nam hij
deel aan den tiendaagschen veldtocht, werd in
1840 adjud in buitengew. dienst des konings en
trok zich in 1841 uit den actie ven dienst terug. In
1845 werd hem de rang van generaal der infanterie
verleend. Van Geen overleed 10 Nov. 1846 op Veldzigt bij Rijswijk.
Zijn zoon M. Baron van Geen, die zijnen vader
naar Indië vergezelde en de krijgstochten in Palembang, _§um.-Weatk., Boni en Java (1820—1827) bij
woonde, liet een journaal na, waarvan gedeelten, op
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Indië betrekkelijk, door G. C. Klerck de Reus in
Tijdspiegel 1885 zijn gepubliceerd. Zie De Gene
raal van Geen 1773—1846 door Jhr. F. M. L van
Geen, 1910.
GEEP, De geepen (Scombresocidae), behooren tot
de Percesoces (zie VISSCHEN) maleisch Djoeloeng•djoeloeng, javaansch Lontjong. Zij zijn slank, de korte
rugvin ligt boven de aarsvin. Do kaken zijn tot
een langen snavel uitgetrokken. Beide kaken zijn
verlengd bij do eigenlijke geepen (Belone), waarvan
r
verschillende soorten in den Indischen Archipel
/y worden aangetroffen, terwijl bij de Bastaard-geepen
(' (Iiemiramphus), slechts de onderkaak verlengd is.
Zij bewonen zoowel de zee als brakwater, terwijl
f' Cl r
eenige soorten ook in zoetwater worden aangetrof
fen ; onder deze laatsten komen levendbarende soor
ten voor. Ook de vliegende visschen (zie aldaar)
Exocaelus, behooren tot de Scombresocidae.
GEESTELIJKE BROEDERSCHAPPEN. Zie TAREKAT.
GEESTELIJKEN. Alleen over de zgn. geestelijken
van den Islam zijn hier eenige opmerkingen en ver
wijzingen samen te vatten (vgl. nog over Mohamm.geestelijkcn adel: SAJJID). Voor andere geestelij
ken zij hier verwezen naar EEREDIENST en HEI
DENDOM, voor détails bovendien, zoo noodig, naar
de artikelen over verschillende volken.
Eene afzonderlijke klasse van „geestelijken”, of
„priesters” kent de Islam niet. In het Europeesche
spraakgebruik in Ned.-Indië worden echter som
mige personen, wier werkkring met den Islam in
verband staat, Mohammedaansche geestelijken of
priesters genoemd. Daartoe behooren met name
do zgn. „erkende geestelijkheid”, d. w. z. het aan
de moskeeën ver] jonden personeel (zie MOSKEEPERSONEEL) en de hoofden daarvan (zie PANGHOELOE), verder de zgn. dorpsgeestelijken (zie
aldaar). Geheel ten onrechte werden vroeger onder
deze verkeerde benaming ook wel begrepen: gods
dienstleeraars en hunne leerlingen (zie PESANTREN en TA REK AT) en lieden, die de bedevaart
naar Mekka hadden gedaan (hadji’s, zie: MEKKA(JANGERS). — Zie verder: C. Snouck Hurgronje in
Ind. Gids 1884, 1,415; Adatrechtbundel I, 204 v.;
P. .1, Vcth, Java IV (1907) 427 vv. en dó Bijbla
den op het lnd. Stb., nrs. 904 en 957.
GEGAR SOREH (soend). Zie CROTALARIA
•8ALTIANA.
GEGEN D JOER AN (m a l. ).Zie PAS PALUM *SCROBICULATUM.
GËGËRBINTANG. Bergketen op de grens van
Buitenzorg en <ftj Preanger regentschappen, zich uitstrekkende lusschen den J’angeranggo en den Mcgamëndoeng. Met laatstgenoemde toppen omsluit do
keten voor een deel het ^ 800 M. hoogc wol be
bouwde en bevolkte plateau van Tjisaroewa.
GEGERING (mal). Zie CROTALARIA KETUSA.
GEGESIK-LOR. District van do contrölo-afdecliug Ploembon, regentschap, afdeeling en residentie
Oheribon, met de hoofdplaats Ardjowinangoen Koe
len en 73000 inwoners, waaronder 15 Europeanen,
en 300 Chineezon (einde 1905). In dit district heeft
men de suikerfabriek Ardjowinangoen.
GEIT (kambing,Mal. \hnbe, Soend.; wedoes of menda,
Jav.). Geiten, komen in den Indischen Archipel
niet in het wild voor. Wel worden er tamme gei
ten gehouden, waarvan do afkomst niet zeker is.
Keiler (Die Abstammung der altesten Haustioro,
Züricli 1902) beschouwt een wilde geit van don Himalaya, den Tahr, (Gapra jemlaica) als een der stam
vormen der tamme geiten, zoowel van het vaste

land van Indië als van den Archipel. Een variëteit
van Soembawa (Capra mangarensis) onderscheidt
zich door bijzonder lange beharing, zooals die ook
bij de Angora-geiten voorkomt (Zollinger). P. en F.
Sarasin (Rcisen in Celebes, Wiesbaden, 1905) von
den ook in Centraal-Celebes een langharige, zwart
gevlekte geif als hüiscGërr'Op Java worden veel
door Arabieren geïmporteerde Bengaalsche geiten
gehouden, die door grootere melkproductie meer
waarde hebben dan de inheemsehe. Geitehuiden.
vormen een belangrijk uitvoerartikel.
GEITENMELKER. Onder dezen naam vermelden
wij hier eenige vertegenwoordigers van twee vogelfamilies, Gaprimulgidae en Podargidae, die door
hunne nachtelijke levenswijze en volstrekt onhoor
bare vlucht en hunne sombere kleuren aan de uilen
doen denken. Sommige soorten hebben vooral in den
paartijd dezelfde eigenaardige gewoonten, om als de
uilen te blazen bij angst of boosheid, of in kalmen
toestand een snorrend geluid voort te brengen; van
daar hunne benamingen, zooals nachtzwaluwen,
dagslapers, nachtratels. Hun snavel is klein, doch de
mondopening is zeer verwijd en tot voorbij de oogen
gespleten; aan den wortel van den bek bevinden
zich groote baardvederen; de kop is hartvormig
van boven en zeer plat van voren; de vleugels zijn
lang en de pooten zeer kort. Bij de Gaprimulgidae
is de nagel van den middenteen gekamd. Zij voeden
zich met allerlei insecten, doch vangen hoofdzake
lijk groote nacht vlinders, steeds laag langs den grond
vliegende; bewonen om die reden bij voorkeur open
gedeelten van bosschen. Over dag liggen zij op hori
zontale boomtakken of plat op den grond .en dik
wijls in de brandende zon. Vele soorten kunnen een
ongemeen sterk geluid voortbrengen; des nachts is
dan hun helderklinkcnde stem op grooten afstand
hoorbaar. Eigenaardig is ook het feit dat zij bij lage
of zeer hooge temperatuur zoo vast slapen, .dat
men ze soms met de hand van een tak kan afnemen,
waarna ze dan langzamerhand wakker worden.
Merkwaardig is ook hun onvolkomen nestbouw: het
nest bestaat slechts uit eenige losse takjes op een
boomtak, of de eieren worden zonder eenig nest in
rotskloven of boomholen, zelfs losweg op den grond,
bij elkaar neergelegd, terwijl de vogels, zoodra de
jongen zijn uitgekomen, kalm op een tak in de nabij
heid gaan zitten. De eieren dezer vogels zijn langwer
pig elliptisch, bij eerstgenoemde familie gevlekt, bij
laatstgenoemde zuiver wit. Onder de genera Podargus en Batrachostomus worden de grootste soorten
aangetroffen, bij dezen is de mondopening ongemeen
wijd. Bij do soort van Nieuw-Guinea (Podargus papuensis) zijn do vederen bedekt met een aantal grooto witte en lichtgrijze vlekken. Batrachostomus javanensis, niet grooter dan een lijster, leeft op Java in
de donkere holen der lavabedden aan den voet der
vulkanen, bij voorkeur als deze nog door boomen
belommerd zijn; haar schel helder geluid klinkt als
tjafan; zij komt ook voor op Sumatra on Borneo. R.
auritis van do grootte eoner tortelduif bewoont Sumatra on Borneo, Aegotheles crinijrons, die op Halmaheira en Batjan... gevonden wordt, kenmerkt
zich door zeer verlengde losse ópstaande haren bovon den bek. A. wallacei van de Aroo-eilanden en
Nieuw-Guinea behoort tot de kleinere soorten met
ronden uilachtigen kop. Genoemde soort en behooren
tot de Podargidae. Van de echte geitenmelkers of Ga
primulgidae noemen wij de volgende. Op de groote
en kleine Soonda-cilanden vindt men de tjoefchtjoor
of tjabak (konaming ontleend aan hot storko geluid
dat hij vooral bij maneschijn laat lioorcn), Gapri-
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mvlgus afpnis; hij maakt des avonds en des nachts op
lichtgevende insekten en op termieten jacht, is zeer
algemeen, en komt al jagende tot in de steden. In
bijna den geheelen archipel komt C. macrurus. op
Java t jabak maling genoemd, voor en op Borneo en
Billiton G. concretus, zeer donker van kleur met
een geelwitte keelvlek. Eenige soorten hebben de
zij vederen van het achterhoofd verlengd, waar
door zij min of meer gelijkenis vertoonen met de
ooruilen; daartoe behooron Lyncornis lemminckii
van Sumatra en Borneo, die zeer donker van kleur
is met een witten band rondom den nek, en eene
groote soort van Celebes (L. macropterus).
GEKKO'S. (Qeckonidae). Familie van boom- of
muurhagedissen (zie HAGEDISSEN I A), geken
merkt door een dorsoventraal (van rug- naar buik
zijde) afgeplatten romp, evenals de kop, met kor
relvormige schubben of wratten bedekt. Tong aan
de voorzijde ingesneden, groote oogen met verlikale pupil en onbewegelijke oogleden, trommel
vlies oppervlakkig. Deze nachtdieren hebben goed
ontwikkelde ledematen en een langen, breekbaren
staart, en zijn goede klimmers. Aan de onderzijde der
meestal verbreede vingers en teenen bevinden zich
een aantal bewegelijke plaatjes, door middel waar
van zij zich aan gladde oppervlakken kunnen vast
zuigen en zonder bezwaren tegen vertikale wanden of
aan de onderzijde van plafonds kunnen voortbewe
gen. Dij- en liesporiën meestal bij het mannetje aan
wezig. Eieren rond of ovaal met vrij harde kalk
schaal. De naam gekko (maleisch toké)aan grootere,
en die van tjitjak aan kleinere vertegen wooi-digcrs
dezer familie gegeven, heeft een klanknabootsende
betcekenis, want deze dieren zijn de eenige Reptie
len met goed ontwikkeld stemorgaan.
Hun spookachtig uiterlijk, hunne vlugge bewegin
gen, het zich dikwerf plotseling laten vallen en het
zich dan krampachtig vastklemmen, doen deze om
het vangen van insecten zeer nuttige, geheel onschadclijkc diertjes bij vele Europeanen en inlanders in
een slechten reuk staan. Hunne groote, glanzende en
vooruitstekende oogen, groote kop, breede bek, die
ze bij gevaar of angst wijd opensperren, en vooral het
doordringende geluid,dat zij mettusschenpoozen van
eenige minuten, tien- a twintigmaal achtereen doen
hooien, steeds langzamer en slepender, totdat het
in een dof gesnork wegsterft, dragen er niet minder
toe bij om afkeer en afschuw op te wekken. Gewoon
lijk vangt men ze door hun wat tabak op een stok
bevestigd onder den neus te houden, ze raken daar
door bedwelmd en laten zich op den grond vallen.
Veel komt het bijgeloof voor, dat de loké’s giftig zou
den zijn; dit bijgeloof vindt men reeds in zeer oude
boeken medegedeeld; o.a. verhaalt Bonlius dat in
’t hospit aal te Batavia over de borst van een matroos
een toké gekropen was en overal een brandvlek ach
terliet, welke hevige etlering veroorzaakte en eindig
de met geheele afsterving dezer plekken; dat ver
gif zou zich in de kleefstof der teenen bevinden. Ook
het speeksel wordt als zeer vergiftig beschouwd;
men meent dat het speeksel, gemengd in een of an
deren drank, huiduitslag teweegbrengt en hiervan
zouden Indische gifmengers gebruik maken om de
schoonheid van jonge vrouwen te vernietigen. Be
halve de huizen bewonen de gekko’s boomen, rot
sen of vertoeven immer op den grond, en komen
vooral als de duisternis invalt te voorschijn. Som
mige koesteren zich evenwel gaarne in de zon, doch
zijn bij regenachtig weder zelden zichtbaar. Vele
soorten hebben beschermende kleuren; zoo vindt
men grijsgrauwe soorten tegen de balken der wonin

gen, groene soorten tusschen hot gras, tegen dc boo
men of tegen de paggers van levend hout, waardoor / .
zij zeer moeilijk te onderscheiden zijn/Zij loopen zoo ',Q '
verbazend snel, dat het schijnt alsof ceaan een touw
tje vast gemaakt zijn en dan in ééns met een ruk
naar een opening worden voort getrokken en plotse
ling verdwenen zijn. Evenals dc Kameleons kunnen
zijde kleur hunner huid veranderen, hoewel niet zoo
snel. De Javanen tellen het aantal keeren dat een
Gekko achter elkaar hetzelfde geluid doet lioorcn en
meenen, dat bepaalde voorspellingen hiermede aangeduid worden. Een ander bijgeloof der inboorlin
gen is dat, ingeval een toké zich aan iemands huid
vasthecht juist op het oogenblik dat een donderslag
valt, het dier nooit meer loslaat. Onderling vechten
zij hevig als nijdige dieren; de broze staart breekt
gemakkelijk af, doch het herstellingsvermogen is
bij hen groot.
Van de verspreiding der Geckoniden geldt het
zelfde, wat reeds van die der Agamiden en Engystomatiden gezegd is. Blijkbaar uit het Aziatisch vas
teland afkomstig, heeft deze familie in N.-Guinca
een nieuw radiatie-centrum gevormd. Indo-Maleia
telt 29 soorten (waarvan 18 eigen), N.-Guinea 22
(waarvan 14 eigen), terwijl in het tusschen liggende
Austro-Maleisehe gebied slechts lb soorten (waar
onder 4 eigen aangetroffen worden).
Laatstgenoemd gebied heeft met het Indo-Maleische 5 en met N.-Guinea 2 soorten gemeen en
draagt dus een overwegend oriëntaal karakter. In
do wcsthelft vertoont Borneo met 25 soorten (waar
onder 11 eigen) een veel grootere soortenrijkdom
dan Sumatra met 14 soorten (waaronder 2 eigen) en
Java met 13 soorten (waaronder geen enkel eigen
soort), terwijl ook op het verschijnsel gewezen mont
worden, dat tamelijk veel voimen doorden geheelen
archipel voorkomen en wel (> (-j- 12%), iets wat
waarschijnlijk samenhangt met de verspreiding door
middel van vaartuigen. De meeste gekko’s toch zijn
niet op het leven,in boomen aangewezen, maar hui
zen bij voorkeur in of in de nabijheid van menschelijke woningen. De 5 soort en rijkste geslachten be
zitten dan ook één of meer algemeen in don
archipel verbreide soorten (Gymnodaclyhis, Ih-midactylus, Gehyra en Lepidodactylu») of vertoonen al
geslacht dat verbreidingsgebied (Gecko). Alleen en
kele zeldzame en soortarme geslachten zijn tot liet
Indo-Maleisch gebied beperkt. Van de 10 in onzen
Oost voorkomende geslachten worden hier alleen
vermeld:
1°. Gymnodactylus, een boomgekko, waarvan de
meeste soorten in de oostelijke helft van den archi
pel voorkomen (10 van de 13 soorten, waarvan 7
alleen daar; zuiver Indo-Maleisch zijn slechts 3 soor
ten). Bij dit geslacht zijn de teenen niet verin eed,
maar zijdelings samengedrukt. Bijna circumtropisch,
alleen in het Aethiopisch gebied ontbrekend. De
meest gewone soort G. marmoratim Kuhl komt door
den geheelen archipel voor (van Malaka tot het
Kersteiland). Het is een vrij kleine vorm (15 cM.,
waarvan de helft staart) met relatief grooten kop, een
onduidelijke plooi tusschen oksel en lies, romp aan
de rugzijde met wratten bedekt. Bovenzijde licht
bruin met donkere vlekken, een donkere slaapstreep.de staart afwisselend met lichte en donkere
ringen, buikzijde gedachtig gekleurd.
2°. IIemidactylus, kleine huisgekko (maleisch
tjitjak). Deze bekende, kleine, sterk van rug- naar
buikzijde afgeplatte diertjes ontbreken in geen
enkel Indisch huis en de inlandscho naam stelt
een niet geheel gelukte nabootsing voor van het
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hooge, snerpende geluid, dat deze dieien, vooral
vechtende maken. De teenen zijn sterk verbreed
en van 2 rijen zuigplaatjcs voorzien. Het laatste,
geklauwde teenkootje ontspringt op cenigen af
stand binnen den rand van het zuigschijfje. Ook
dit geslacht is circumtropisch, maar in dit ge
val herbergt de westelijke helft van den archipel
meer soorten dan de oostelijke (nl. 6 waarvan 3 ei
gen soorten, resp. 3 waaronder geen enkele eigen
soort). De twee algemeen verbreide soorten zijn:
H. frenatus Dum. en Bibr. en II. platyurus Schn.
Eerst genoemde soort, die in het geheele oriëntale
gebied en in Polyncsic voorkomt, is blijkbaar door
hot scheepvaartverkeer naar Mauritius, Madagascar, Afrika en St. Helena verplaatst. Deze vrij klei
ne soort (13 V2 cM.) bezit geen span vliezen tusschen
de teenen, de grijs tot rossig bruine rugzijde is be
dekt met korrels, waartusschen zich grootere, kegeb
vormige wratten bevinden. Soms komen donkere
vlekken en een donkere zijstreop voor. De staart ver
toont 0 overlangsehe rijen van grootere wratten in
dwarsbanden gerangschikt. De tweede iets kleinere
soort (12 J/2 eAI.) bezit span vliezen tusschen de tee
nen en een zijdelingsche huidplooi (valscherm!). De
bovenzijde is gelijkmatig gegranuleerd, de staart
bezit scherpe getande zijkanten.
3°. Gehyra, hoofdzakelijk in het Oosten van den
archipel thuishehoorende boomgekko’s met sterk
verbreede teenen van één rij zuigplaatjes voorzien.
Een vrij groote soort 6'. vnulilala Wiegm.. (bijna 20
cM., waarvan de helft staart) komt door den
gcheclen archipel voor (van Madagascar en Achter
hui ië tot Mexico en Cuba). Zij is gekenmerkt door
kleine span vliezen tusschen de teenen, door een
huidplooi langs de achterpooten en door een mediane groeve aan de onderzijde der teenen. De wisselende kleur der bovenzijde is grijs tot roodbruin
met donkere vlekken.
•1 . OrrhoAv groot e huisgekko of toké. Deze groote
voi men, waarvan het diepe basgeluid zeer goed door
den inlandschen naam wordt nagebootst, zijn niet
•/.oo algemeen als de tjitjaks, maar komen toch in
oude huizen vooral op afgelegen cultuurondemcmingen veelvuldig voor. De teenen zijn sterk ver
breed en dragen aan de onderzijde één rij van zuigplaat jes, terwijl het laatste teenkootje aan den rand
van het zuigschijfje ontspringt. Van dit typisch
Oiientale geslacht konten 2 vertegenwoordigers, G.
woitinrlmx Gum. en Bibr. en G.verlicillatusLaur.door
den geileden archipel tot de Aroe- en Kei-eilandcn
voor. De laatste soort is de gewone groote huisgek
ko of toké (30 e.M. lang, waarvan de helft staart),
die l>l ijk ba ai' door toedoen van menschcn westelijk
tot in Madagascar voorkomt: Zij is gekenmerkt door
een grooten, breeden kop met groote oogen. De rug is
bekleed met korrels, waart usschen zich 12 overlangsche rijen van grootere wratten bevinden, de staart
draagt platte, vierkante schubben in dwars banden
van (> schubben breed gerangschikt. Kleur der boven zijde grijs met rood o vlekken, st aa rt met donkere
<1 warsbanden. Een andere bekende soort, weer tot
de oost helft beperkt, G. viltulus Houttuyn, is iets
kleiner (26 cM.), leeft weer op hoornen en heet in het
Maleisch tjitjak terbang. Zij is van boven grijs
bruin gekleurd en vertoont op den rug een witte,
met zwart afgezotte mediaanstreep en witte ringen om den staart. Zuiver Indo-Malcisoh is G.
stentor Gray een groote soort (37 cM.), in ’t Ma
leisch bewak pongo genoemd en van boven evoneens grijsbruin gekleurd met donkere en lichte
vlekken, de laatste in dwarsrijen gerangschikt. Ook
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de staart vertoont donkere en lichte dwarsbar.den
5°. Ptychozoon, een zeer merkwaardig nacht
dier van spookachtig uitorlijk door do groote huid
plooien aan de zijden van kop, romp en staart, welke
laatste toch reeds sterk verbreed en afgoplat is.
Tusschen do sterke verbreede teenen, van één rij
zuigplaatjes voorzien, komen flinke spanvliezen voor.
Al deze uitgroeiingen van de huid doen natuurlijk
dienst als valscherm. De meest bekende soort Pty
chozoon homaloctphalv.ru Creveldt (19 cM. lang,
waarvan de helft staart) komt alleen in het IndoMaleische gebied voor. Zij is aan de bovenzijde grijs
tot rood bruin gekleurd met golvende, donkere d wars
banden en een donkere zijstreep langs slaap en nek.
Deze boom vormen leggen de ronde eieren met witte
kalkschaal altijd 2 aan 2 op de schors van boomen.
GELAM, (mal., jav., soend.).'Zie MELALEUCA.
GELAM BOEKIT (mal.). Zie LEPT OS PE RMUM.
GELAM TIKOES (mal.). Zie EUGENIA MICHELII.
GELANG (soend., mal.). Zie SESUVIUM en
PORTULACA.
GELANG SOESOE (mal.) Zie EUPHORBIA
PILULIFERA.
GELATIK. Zie GLATIK.
GELD. Zie MUNTWEZEN.
GELDER (JAN ARNOLD DE). Geboren te Assen
31 Mei 1841, in 1858 benoemd tot Adelborst"! e"
klasse, in 1801 tot Luitenant ter Zee. In deze betrek
king wist hij zich (in 1802) bizondcr te onderschei
den in een gevecht met zecroovers bij de Talauteilanden. Het volgend jaar evenwel verliet hij den
zeedienst, na met goed gevolg het — toen nog in
Indië afgenomen — examen voor Adspirant-Inge
nieur bij den Waterstaat en ’s Lands B.0. Werken
in Ned. Indië te hebben afgelegd. Als Ingenieur van
den Wat erstaat was hij o.a. geplaatst, in de Residen
tie Banjoemas. waar hij belangrijke werken tot
stand bracht. In 1873 met verlof wegens ziekte in
Nederland vertoevende kwam hij in aanraking met
den heer Waldorp, wiens advies was ingewonnen
nopens diverse plannen voor een zeehaven ten be
hoeve van Bajavia. Qp aanwijzing van den Minis
ter van Koloniën, vergezelde De Gelder in 1876 Wal
dorp naar Indië, en was hem behulpzaam bij het op
maken van een definitief ontwerp voor de nabij
Tand joon g Priok te stichten haven, dat de goedkeu
ring der Regeering kon verwerven. Het was oorspron
kelijk de bedoeling, dit werk in aanneming te doen
uil voeren, doch toen een uitgeschreven aanbeste
ding mislukte, daar de eonige in aanmerking komen
de inschrijver met zijn bod vele millioonen boven
de begroeting ging, word besloten tot uitvoering in
eigen beheer, en De Gelder — die inmiddels tot Ingeniour 1° klasse was opgeklommen—tot chef der
werken aangewezen (1877). Aan zijne energieke lei
ding,het. bij de uitvoering betoonde beleid —niet het
minst in administratief opzieht—, en zijn orga
nisatorisch talent is het voornamelijk te danken
dat in 1883, toon De Gelder met verlof naar Neder
land tcrugkeorde, de eigenlijke havenaanleg grootendeels was voltooid vooreen beneden de begrootingssom blijvend bedrag. Intusschen was hij in Augus
tus 1878 bij keuze benoemd tot Hoofdingenieur 2°
klasse titulair; in 1879 tot Hoofdingenieur 2° klasse,
en in 1882 1° klasse. (Zie vorder het artikel HA
VENWERKEN).
Dat De Gelder zich ook overigens een grooten naam
had verworven blijkt wel hieruit, dat met hem be
sprekingen werden gehouden over het aanvaarden
van de Ministers portefeuille voor Koloniën, die och-

\

■’

ij
;

i
:

i

i

:
:
■

f

-•

J

w
GELDER (JAN ARNOLD DE)—GELDMIDDELEN.

750

ter niet door hem werd gewensclit. Wèl echter was
hij — in 18S4 — bereid, als Lid in den Raad van
Indië weder naar Batavia terug te keeren. In deze
betrekking had hij een overwegend aandeel in de
invoering van een nieuw Waterstaats-reglement
(zie het artikel: WATERSTAAT), terwijl zijn adviezen op technisch gebied veelal de richting bepaalden, waarin de oplossing van diverse vraagpunten werd gezocht. Dit was b.v. het geval met de
ontwerpen voor de irrigatie van Demak. die door
hem werden besnoeid. In 1886 nam hij zijn ontslag
en keerde naar Nederland terug.
Aanbiedingcn om op te treden als Minister van
Waterstaat en van Marine werden door hem afgewezen: na de afsluiting van zijn ambtelijke loopbaan
wijdde hij zich voornamelijk aan belangen van handel en industrie. Op dit gebied nam hij ook een toonaangevende plaats in. Men vindt hem — behalve
als commissaris van verschillende kleinere maatschappijen, — genoemd als medeoprichter van de

„Droogdok Mij. Tandjong-Priok”, van do IConink
lijke Pakotvaart Mij., van do „Mij. tot Exploitatie
1 van Potroleumbronnen in Ned.-Indië”, waarvan hij
de eerste Directeur, en van de Mij. „Suriname ,
, waarvan hij President-Commissaris was.
'j Hij overleed te ’s Gravenhage 28 Maart 1912.
!
GELDLEENINGEN. Zie LEENINGEN.
GELDMIDDELEN VAN NEDERLANDSCH-INDIË. De uitgaven worden onderscheiden in gewone
en buitengewone. Voorts werden inde jaren 1867 t/m
1877 door verevening ten laste van do Indische be
grootingen bijdragen aan de Rijksmiddelen uitgekeerd tot een gezamenlijk bedrag van / 134.459.000
(Zie BIJDRAGE), en hadden in de jaren 1872 t/m
1S78 en 1888 t/m 1899 aan de middelen uitkeeringen plaats uit de overschotten van vorige dienst jaren (1867 en daarop gevolgde) tot een totaal van
ƒ 70.709.000. Na aftrek van deze laatste uitkeerinvergen wordt het volgende overzicht — tabel A
kregen (in duizendtallen van guldens):
■

Tabel A. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN, MET SPLITSING IN GEWOON EN BUITENGEWOON.
1
Jaar.

Uitgaven.

| Ontvang !

:
!

Verschil
ontvangsten en ge
wone uitgaven

Verschil
geheele dienst

STEN.

Buiten
gewone.

Gewone.

Tezamen, voordeelig. nadeelig. voordeelig.j nadeelig.

2)
137.53S1)
1867
2) 110.4113)
154.842
159.0816)
1877
10.667
146.114
117.896
143.351
4.564 ! 113.332
1887
148.626
129.985
1897
9.959 ! 138.667
246.758 j 4425.020 4806.2376)
1867 t/m 1901 4739.731
185.804
5.120 j 168.456
173.567
1907
190.050
6.808 i 184.514
191.321
1908
9.561 I 191.302
197.488
200.863
1909
221.516
17.757 ! 213.670
231.427
1910
249.790
248.519
16.506 | 233.284
1911
1912
270.550
21.230 i 247.795
269.025
311.354
39.236 | 287.836
327.071
1913
48.342 i 295.282
1914
279.549
343.625
305.032 1 39.079 j 297.829
336.908
1915

41.9833)
8.728 !
30.019 |
314.7117)!
17.348
5.537
6.186
7.846
15.236 I
22.754 !
23.519 |
7.203

:

27.1274)
5) 4.239
25.455
18.641
66.506

8.682
12.228

1.271
3.375
9.911
1.271
1.525
15.733

15.717
64.075
31.876

1) Op grond van het 2de lid van art. 98 der Ind. C. W. is hieronder begrepen het bedrag dat op I
Januari 1868 in ’s Lands kassen voorhanden was aan overschotten van aan 1867 voorafgegane dienst
jaren, zijnde /14.926.000.
2) Niet afzonderlijk op te geven.
3) Met inbegrip van eene bijdrage aan de rijksmiddelen van / 14.856.000.
*) Na aftrek van de vorengenoemde bijdrage. Van het voordeelig verschil ad / 27.127.000 is nog
ƒ16.375.000 rechtstreeks aan de Rijksmiddelen toegevoegd.
s) Hieronder begrepen eene „bijdrage” van / 2.300.000.
•) Met inbegrip van het in den aanvang genoemde bedrag van / 134.4-59.000.
7) Zijnde het overschot van een voordeelig verschil van ƒ 354.008.000 en een nadeelig van / 39.297.000.

De bestemming van de buitengewone uitgaven blijkt uil de volgende tabel B (in duizendtallen van guldens).
Tabel B. BUITENGEWONE UITGAVEN.
1877. 1887.1 1897. 1907.11908. 1909.) 1910. 1911. 1912.! 1913.!
Monopolies.
1. Gouvemements pand
huizen ...........................
2. Zoutfabrieken..............

1914.' J915-

1332! 2466 31251 2504 3112 4283 24441I (>510 1630
109 — |
18! 300! 100 325 319 449 i 820, 306
Zie voor het vervolg de volgende bladzijde.
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BUITENGEWONE UITGAVEN (Vervolg).
Vervolg van de vorige
bladzijde.

1877. 1887. 1897. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915.

1

}

I
i

3. Opiumfabriek................

—

35

75

218

50

<

Producten.

f

4. Caoulchouc-onderneming ! —
5. Ombilinsteenkolenontginning ..........................
—
6. Poeloe Laoet-stccnkolenontginning ....................
—
7. Tinwinning....................
—
8. Ontginning van goudvel
den ..................................
—

35
89

150
372

50

100 - 400

12

10

527

690

141

330

444

575

556

300

3131
360 865

230
699

188
483

i
i

Ni
■

i

t

Bedrijven.
i

i

(

9. Aankoop en aanleg van j
spoor- en tramwegen .. 3787 2926 6279 2357 2766 3300 6000 8965 9150 17519 21251 18448
10. Aankoop en aanleg van
telephoonnetten............
287
420 260 800 1250 11S2
11. Aanleg van het telegraaf 1947 1045
61
net ..................................
23 108 272
90 145 690 596 2705
Best uursuitgaven.
I
12. Kapitaalvcrstrekkingaan
de centrale kas en aan bij
zondere banken ............
13. Terugkoop van het par- :
ticuliere land Kandang- i
hauer ........
.... |
J4. Terugkoop van het par- j
ticuliere land Indrama- I
joc-West.......................... |
15. Voorschotten voor wo- |
ningvcrbetering in het bo- |
lang der pest bestrijding !
10. Aanleg van drinkwater- j
leidingen ........................ ,
17. Bevloeiings- *■) en andere
waterwerken 3)..............
1107 1139 3000;
I
18. Haveninrichtingen tcMakusBor ............................
19. Verbetering haventoe
standen te Makosser ..
20. Verbetering haventoestanden te Soerabaja ..
21. Haven bouw te Soerabaja
22. Verbetering haventoestanden te Semarang ..
23. Aanleg van havenwerken
to Batavia (Tandjoeng- :
5090
Priok)
24. Uitdieping van de haven
te Tandjoeng-Priok ...

!i
;
f

■

448

785

235

3500

i

3500
S09 2661

279'

4S4

160

205

63

164

119

136

15

320

515

33

333

170

161

263

310

293

68

429

985 1890 2087

548

342
20

139 307 153
90
739 2667 4512 4047

(54

256

917

717 1420

435

427

Zie voor hot vervolg do volgondo bladzyde.

l) Mot inbegrip dor Solowerken.
3) Waaronder werken tot beveiliging van Batavia en Semarang tegon overstrooming (1873—1881);
stuwdam in do Sampeanrivior (1873—1876); watorwerkon m'Dfimtdc.(1875—1891); werken tot vorbetering vani het vaarwater in hot Wcstgat van Soerabaja (1882—1S97); workon ten behoeve van het behoud
van .hot vaarwater ten Oosten van Soorabaja (1888—1900).

i
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BUITENGEWONE UITGAVEN (Vervolg).
Vervolg van cL vorige
bladzijde.

1877. 1887. 1897. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915.

25. Verbetering en uitbrei
ding van de haven te
Tandjoeng-Priok............
26. Haveninrichtingen in de i
Pantai Timorbaai (eiland
Bah)..................... .
27. Verbetering en uitbrei
ding van de havenwerken
te Tjilatjap (Banjoemas)
28. Verbetering haventoe
standen te Bclawan (Oost
kust van Sumatra) ....
29. Aanleg van havenwerken
aan de Koninginnebaai
(Emmahaven) ..............
30. Verbetering haventoe
standen te Emmahaven
(Sumatra’s Westkust) .
31. Bijzondere vergoedingen
aan aannemers van ha
venwerken in verband
met het tegenvallen der j
kosten van de uitvoering j
der werken..................... !
32. Bouw van een nieuwe ha
ven- en douane-inrichting
te Telok-Niboeng (Oost
kust van Sumatra)---33. Aanschaffing van groot j
baggermalerieel voor Em-1
maliaven, Tandjoeng- j
Priok en havens in Oost- j
Java............................... :
31. Aanschaffing van eene j
drijvende oOtons kraan j
voor Belawan-Deli .... ;
35. Vervoerdiensten...............
36. Aanleg en doortrekking j
Atjehtrara.....................
37. Zeehaven cn kolenstation
Sabang (Atjeh) ............ j —
38. Aanschaffing van dokken j —
39. Electr. kracht- en licht- I
inrichting
marine-etablissement te Soerabaja
—

■

.
■

i

■

r- i

I
1
123 13161 1342 2665 1561
I
7

34|

391

110

23

75

26

130;

208

959

912|

987

15

108'

91

;

j

1267
I
17.

156

593;

519,

384

- !
71

141
74

133

I

!
!

I
:
175

618

— j 204 213; 536 886 881 597
1283! 92 — j ««! 253! 347: 109
•_ _
455 44öj 695:
8
123;

195

107

1

;

:

*

Totaal

106671 4564 9959 5121 68O81 9562 17758,16507 2J230 39239 18342 3907!)

Zie verder de bijlagen A, B en 0 van de memorie
van Toelichting der begrooting voor 1916. Voor eene
splitsing der uitgaven over de departementen van
algemeen bestuur, zie BEGROOTING VAN NED.INDIE. Meer in het bijzonder voor de buitenbezit
tingen wordt verwezen naar: De buitenbezittingen
A904 tot 1914, Medcdeelingen vanJnrrtJTrre&ïTvoor de
Pëstu urszakerTdër 'BüTfênliëzfHmgeh"''bewefkC dóór
hèf'Ehcyclöpaédisclï Bureau te Batavia'.

Voor een inzicht in de beteekenis van de ontvang
sten en de gewone uitgaven, is eene groepecring van
een en ander noodig ter zake van de monopolies, dc
producten, de bedrijven, de belastingen en dc gewo
ne Landsuilgaven. In duizendtallen van guldens,
(men boude in het oog dat do afronding tot kleine
verschillen met de werkelijke cijfers aanleiding ge
ven), zijn de uitkomsten als aangegeven in de
hierna volgende tabellen C t/m H.
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Tabel G. ONTVANGSTEN EN GEWONE UITGAVEN TERZAKE VAN DE MONOPOLIES.

1

i

i 1867 | 1877 1887 1897 1907 1908 1909 I 1910 191111912!1913! 1914 1915
i
i
■

|

[

Ontvangsten.

)

1. Opium ...
2. Pandhuizen
3. Zout .....

110511 16415 18722 1S772121668 23017 23178 27948 30537 38452 41542 40487 37050
1075 1232 i 457G 5709 7694 10578 11774 5669 7518 9496 10822
373'
5860! 6703 7782 8761! IJ 571 11966 12368 12866 12585 12387 12700 12784 14056

1!

16744 23118127579 28765 37815 40692 43240 51392 54897 56508 61760 62767 61928

I

;

i

Uitgaven.
1. Opium ...
2. Pandhuizen
3. Zout.........

786 3096 1855 1726 4371 4783 4128 9998 12574 14383 16739 11699110871
2555 3796 5545 8288! 9658 3222 3670 4319j 4620
1769 2789 2577 2448 3512 3433 2837 3271 4035 5031 5811 5748! 5757

!

I

) 2555 5885 4432 4174 10438 12012 12510 21557 26267;22636j26220 21766|21248

Saldo.
1. Opium ...
2. Pandhuizen
3. Zout.........

I

!

1»

1 ii1!

] i

U

i

‘i
:
.

i
i
9725 13319:16867 17046 17297(18235 19050 17950| 17963 24069 24804 28788:26179
373 — I 1075 1232 2021 1914 2149 2290' 2116 24471 3847 5178[ 6202
40911 3914; 5205 6313 8059 8533 9531 9595' 8550 7356! 6889 7036 8299

i

1

’

14189 17233(23147 24591 27377:28682 30730 29835j2S630 3387235540 41002 40680

■

I

I

Tabel D. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TER ZAKE VAN DE PRODUCTEN.

Ü

Uitkomsten.

:
1867

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.

I
1877

1S87

1897; 1907 190S 1909' 1910 1911
.
I

i

!:
1915
1912; 1913 1914 (voorl.
j uitk.)

I
Ontvangsten. ;
51112 173209 46333 16042 5887 46771 26S7 1471 1561 2303 3384 2246 3619
Koffie
Kina
187
286 i 224 749 606’ 508 466; 428 362 393 564 435
Tin ..............
5463 I 4271
6446 | 8062 28652 21866:21925 27729,38500 43915 41202 21240 31736
Steenkolen ..
81 1
33 , — | 1609, 3031 2799 3032 3482 3633 3722 4036 5079 5440
Bosch wezen .
362 i 895 • 811 ! 1921 4427 4959 5346 6227 6967 7610 8079 7563 7442
i
3
3
42 173
70 220 197
32
Getah pertja
3
8 157 519 483 367 893
Caoutchouc.,
44
68
9
63
34
19
5
Coca..............

i

1
758011) 898611);572601 )i27858
42749 34907 33512 39470 51487 58565 57831 37275 49601
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uitgaven.
Koffie..........
Kina............
Tin .............
Steenkolen ..
Bosch wezen .
Getah pertja
Caoutchouc..
Coca.............

13376 24494 9258
34
75 | 171
i 2190 2409 2300
91 ! —
151
658 ; 746
358

10232
122
4838
1083
895

I

1732
451
10320
3140
2349
66
3

1982 953 892 674
1580 1357 1327 1403
.158 414 348 321
303 326 339 325
10384 11612 10596 1075912607 12011 11444 10767
3108 2701 3120 3061
2968 3399 4S36 4929
3048 3535 4172 4838
5435 5952 5879 5608
90
80 129 188
195 25Si 250 293
90
84
83
98 230 701 631 500
3
5
2
4
7
3

:

37248») 34863» )j 14883») 17170 18061 19160 19380! 19344 19943123324 24007:24708 23829
i
») Onder de tol aal-cijfers van de jaren 1867, 1877 en 1887 zijn ook begrepen de uitkomsten betreffende
het toenmalige gouvornementsproduct „suiker”, n.1. in duizendtallen.
1867
1877
1887
11.000 3.000
Ontvangsten ............................................................................. 18.000
7.000
2.000
Uitgaven ................................................................................... 10.000
8.000 4.000
1.000
Saldo .........................................................................................
Voorts in 1867: wegens andere producten (zooals indigo, peper enz.) aan ontvangsten 1.000 on onder
de uitgaven nog een bedrag van 11.000 wegens uitgaven in Nederland, welke niet productsgowijze kon
den worden verdeeld, met welk bedrag het saldo van 1867 derhalve is verminderd.

-

■
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:

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TER ZAKE VAN DE PRODUCTEN {Vervolg).

:
Uitkomsten.

:

1887

1915
1897 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 (voorl.
uitk.)

Saldo.
Koffie............ 37736 48715 37075
112
115
Kina.............. — 34
Tin ................ 3273 1862 4086
Steenkolen ... — 70 — 58
65
237
Boschwezen ..
4
Getah pertja .
Caoutchouc...
Coca...............

5810 4155 2695 1733 579 887 724 2027 919 2216
59
68 225 109
102 298 148
94 118 107
3224 18332 11481 10312 17133 27741 31308 29191 9795 20969
526—109—309 331 362 572 754 637 243 511
1026 2078 1910 1812 2055 2128 2175 2127 1684 1834
— 63 — 90 — 77 — 86 — 14—125 — 38 — 52 —261
59 289 —219 —263 392
3 — 90 — 81 — 76
41
63
56
30
16
9

1867

%

;:

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1877

385531) 549981) 423771) 10688 24688 15745 14134 20126 31544 35241 33823 12567 25773

:

i

1) Zie noot op blz. 753.

1
;
::I
Tabel E. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN TERZAKE VAN DE BEDRIJVEN.

1867 1877 1887 1897 1907 I 1908 j 1909 • 1910 ! 1911 1912 1913 i 1914 1915
:
Ontvangsten.

:

1. Landsdrukkerij ...
2. Post-, telegraaf- en
telephoondienst ...
3. Spoorwegen..........

31

110

121

227

385

351

477

373

523

493

475i

591

678

667 1265 1348 2145 3609 3795 4296 5211 5295 6268 6855 7872 8524
4398 10239 19097 19969 21075 23634 26539 29599 32620,35118 35827

■:

•1
Uitgaven.

!

1. Landsdrukkerij ...
2. Post-, telegraaf- en
telephoondienst...
3. Spoorwegen..........
Saldo.

:
.

698 1375 5867 12611 23091 24115 25848 29218 32357 36360 39949 43581 45029
100

227

173

186

309

339

333

359

402

485

518

495

537

1421 2182 2028 1989 3741 4384 4295 5548 5889 6536 8971 9734 10192
2400 6717 11495 11030 12612 14602 13915 18291 19391 20582 18609
1521 2409 4601 8892 15545 15753 17241 20509 20205 25312 28881130811 29339

1. Landsdrukkerij ... — 69—117— 52
41
76
14 122
II 144
8 — 44
96 141
2. Post-, telegraaf- en
telephoondienst ... —754 —917 —680 156 —132 —589
1 —337 —593 —267 -2117-1862 -1668
3. Spoorwegen..........
1998 3522 7602 8939 8462 9032 12624 11308 13228; 14536 17217
—823 -1034 1266 3719| 7546 8361 j 8607 i 8709 12153111048 11068 J2770J5690
i
i

:

f
\
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Tabel G. GEWONE LANDSUITGAVEN (d. z. de gewone uitgaven uitgezonderd die voor monopolies,
produkten en bedrijven) in verband met do rechtstreeks daartegenover staande ontvangsten.

I. Gewone Landsuitgaven.

1908

!

I
1909 i 1910

1911

1912 | 1913 I 1914
i

1915
voorl.
cijfer.)

'

!

n
jl

I
■

;
:

1. Algemeen bestuur (Rcgeering, j
Hooge Colleges en departementen :
van burgerlijk algemeen bestuur)
27351
24241 2630
2. Binnenlandsch bestuur...............
12445' 12905 131561
3465;
3. Vorsten, grooten, afgezanten enz.
4040
3427
2211;
4. Andere bestuursuitgaven ............ j 20391 2056
5. Plaatselijk en gewestelijk zelfbe
4219
4550 4434;
stuur ............................................
3103
6. Rechtswezen .................................
2991
3233!
7. Gevangeniswezen .........................
3249
3481
4220
2355, 2539
2335
8. Politie........................................
9. Andere uitgaven voor justitie, po
862
litie enz...........................................
801
825
10. Rente en aflossing.......................
3875
3975
3907
11. Belastinginning.............................
5130
4662! 4894
12. Pensioenen, wachtgelden, verlofsbezoldigingen en onderstanden
6608!
(burgerlijke ambtenaren) ............
6436
13. Voorschotten (burgerlijke ambte
naren ............................................
1163,
1169
14. Muntwezen ...................................
15' Kredietwezen ...............................
507
769
16. Vervoerkosten van-, naar- en in
Ned.-Indië (burgerlijke ambtena
ren) ................................................
1572
1099
1739
17. Onderwijs.......................................
7379
9150 10063
18. Eeredienst.......................................
758
793
818
19. Burgerlijke geneeskundige dienst
3601
4048
3513
20. Landbouw, veeteelt en visscherij
1312
1278
1039
21. Burgerlijke ppenbare werken (x) ..
11157 14232 16507
22. Haven wezen (sedert 1914) .... • • !
23. Mijnwezen (2).............................
803
871
943
24. Vervoerdiensten .......................
25. Oorlog.........................................
44360 43658 47494
26. Marine .......................................
9027 11452 11792
27. Allerlei........................................
6754
2970
3389

I

3118
11545
3447
2133

3425
12365
3597
2634

3789
13012
3631
2739

4120
14432
3351
2936

4107
14286
3281
2977

4562
3371
4972
4881

5210
3415
5667
6532

52571
3465
5402:
76891

5907
3616j
5866
9311

7114
3951
6257
9581

890:
4191 f
5402;

940
4237
5751

1032;
4431
6012]

1132
6342
6310

1219
7889
6989

70531

7472

7912

8350

821 I

1335)

1569

507 i

I

2023 2244
3) 18412
3703
601
963'
572:

2334
4930
550

2107!
2396 2706 2903
2517
11342, 11820; 13343; 14638 16575
848'
840'
923
9J6
827;
7949!
64961 6332 7738 10110
1424i
1687: 2204: 2659
2417
18173] 20634! 33461 26037 22609
2140
1893
1068)
1140
1316 1392'
1294
— j —
4) 451
605
675
46371
46605 50694 54824 55833
16055
17320 18202 19999 19562
4145
4160 3899 5950
5335
■

1 137589 142173 152201 166869, 176522 219214 217998 223113

;

i

I
K

'Ij

a
'i

(1) Sedert 1914 met uitzondering van: havenwezen, waarvoor toen do cijfers afzonderlijk worden
vermeld.
(2) Uitgezonderd; vaste recht en cijns, welke — als niet rechtstreeks tegenover gewone Landsuitgaven
staande— onder „verschillende middelen” zijn verantwoord. (Zie den laatstee staat.)
(3) Dat deze post eerst op de begroeting voor 1913 voorkomt houdt verband met het feit, dat bij de
wet van 31 Oclober 1912 (Ned. Stb. n° 325. Ind. Stbld. n° 610) tot nadere regeling van het Ned. Ind.
muntwezen de mogelijkheid is geopend om voor Indië grove zilveren munt aan te munten tot uitbreiding
van den geldsomloop en met de daarmede gepaard gaande instelling van een inuntfonds.
(4) Eerst bij de begrooting voor 1913 zijn alle uitgaven en ontvangsten ter zake van de vervocrdiensten op afzonderlijke posten bijeengebracht.

i
1

1

IT. Ontvangsten rechtstreeks tegenover
de gewone Landsuitgaven slaande.
1. Algemeen bestuur (Rcgeering,
Hooge Colleges en departementen :
van burgerlijk algemeen bestuur), j
2. Binnenlandsch bestuur..........
3. Vorsten, grooten, afgezanten, enz.
4. Andere bestuursuitgaven___

1908

28
420

1909

1910 I 1911
1

7
569

7,
566;
6
1

:.

7
834
9;

1912 I 1913 j 1914

9
892
6

3
2260
26

3!
1380!
45
I

1915

4
2396
51

'
GELDMIDDELEN
II. Ontvangsten rechtstreeks tegenover
de gewone Landsuitgaven staande.
{Vervolg).
5. Plaatselijk en gewestelijk zelfbe
stuur .............................................
6. Rechtswezen ..................................
7. Gevangeniswezen ..........................
S. Politie.............................................
9. Andere uitgaven voor justitie, po
litie enz.............................................
10. Rente en aflossing..........................
11. Belastinginning..............................
12. Pensioenen, wachtgelden, verlofsbezoldigingen en onderstanden
(burgerlijke ambtenaren)..............
13. Voorschotten (burgerlijke ambte
naren) ..............................................
14. Muntwezen......................................
15. Kredietwezen..................................
1(5. Vervoerkosten van-, naar- en in
Ned.-Indië (burgerlijke ambtena
ren) .................................................
17. Onderwijs ......................................
18. Eeredienst......................................
19. Burgerlijke geneeskundige dienst .
20. Landbouw, veeteelt en visseherij..
21. Burgerlijke openbare werken (x) ..
22. Havenwezen (sedert 1914) ..........
23. Mijnwezen (2)...........
24. Vervoerdiensten..............................
25. Oorlog..............................................
26. Marine..............................................
27. Allerlei..............................................

1908

1909

485
1306

757

i

1910

1913

1911 i 1912

2

2

2!

520
1589

593
1938

601
2457 j

1914

2

2|

2

2540

707>
3394!:

710
3062
356
113

1

!

1915

683
3036

2
638

293
30

341
28

451
26

481
23;

472
41

464
23

391
110

451

• 473

520

542

590

619

086j

:
;

748

932|

1047

1130

1142

1269

9,
i

101

47

114

1504
3)1S300
80
38

1744
5077;
41

1948
3528
63

751

844

954

S3j
95
448

99
91
454

112
97
480!

1201

135!
621
475

176
68
654
62

1322

1419

1577

186
89
646'

197'
89
493

159
175
790

123!
•») 429j
2380
7882,
20961

167
543!
2522'
9074:
740'

201
682
2451
8983
312

5

!
'i
1

1608
2057j
812'

!

9S0s!

2059
3423
1267

2037
6707
1427

2242
737S
1756

1262S' 13678

18153

20076

1764!
3648;
1051;

42112 28821!; 2S310
I

Voor noten 1), •), 3) en '*) zie blz. 756.
(:>) De „ontvangsten voortvloeiende uit het bedrijf der haveninrichtingen” zijn niet in dezen staat
doch in den volgenden onder „verschillende middelen” opgenomen, omdat zij niet geacht kunnen worden
uitsluitend tegenover gewone uil gaven te staan. (Zie onder HAVEN- EN ANKER AGEGELDEN.) De haven
en ankcragelcj.cn behooron sedert 1910 onder de inkomsten van het departement der Marine in N. I.
III. Netto gewone Landsuitgaven.
(I minus 11).

:

1908

1909

1910

1911

■

!
!

'
i

1912 i

1913

1914

1
iii

I
ïi
!!■

ijf

i
1099

'

1915
, Voorl.
i uitk).

1. Algemeen bostuur (Regeering, i
11 oogc Colleges en departementen
4103
4117
2396 2623 2727, 3111 3416 3786
van burgerlijk algemeen bestuur).
11890
13052
12025 12336 12590 10711 11473 10752
2. Bionenlanclsck bestuur..................
3306
3230
4040 3427 3459 3438 3591 3605
3. Vorsten, groeten, afgezanten enz.
2977
2936
2039 2056 2211 2133 2634 2739
4. Andere bestuursuitgaven..............
5. Plaatselijk on gewestelijk zelfbe
7112
5905
4219 4548
4432 4560 5208 5255
stuur ............................................
3241
2909
2506 2583;
2641 27701 2777 2782
6. Rechtswezen ..................................
2472
3195
2282' 2510j 3127 2366
1943 1892
7. Gevangeniswezen ..........................
9311 i 9581
2335 4881j 6532 7689
2355 2539,
S. Politic..............................................
9. Andere uitgaven voor justitie, po
741
864
468
568
409
508
484.
411
litie enz ..........................................
6232
7776
3877 3847 3949 4168 4169' 4408
10. Rente en aflossing..........................
6310
6989
4662 4894j '5130 5402 5751 6012
11. Belastinginning..............................
12. Pensioenen, wachtgelden, verlofsbezoldigingen en onderstanden
7293 i 7664
5758: 5963 6089 6511
7463
(burgerlijke ambtenaren)........
13. Voorschotten (burgerlijke ambte
300,
193
519
147!
122
33
500
380
naren) ..............................................
3) 112 —13745)6) 1402
14. Muntwezen..................................

!.ii-

il

il
1;

i
;
s

1

1s

!

i
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!
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III. Netto gewone Landsuitgaven.
(Vervolg).

1908

15. Kredietwezen.................................
16. Vervoerkosten van-, naar- en in
Ned.-Indië (burgerlijke ambtena
ren) .................................................
17. Onderwijs .....................................
18. Ecredienst .....................................
19. Burgerlijke geneeskundige dienst.
20. Landbouw, veeteelt en visscherij.
21. Burgerlijke openbare werken (x)..
22. Havenwezen (sedert 1914) ..........
23. Mijnwezen (2).................................
24. Vervoerdiensten..........................
25. Oorlog........................................
26. Marine.........................................
27. Allerlei........................................

730

1909

1910

405

722

1911

393

1912

521

1913

1914

1915
Vooil.
uitk.)

477

531

487

2903
13219
923
7541
2569
25544
2140
106S 1078 1193
1225
— 4)5)—48
62
44334 44363 47430 52302
9348 9942 9248 10925
2719 2405 1803
5210

1572 1699 1739 2107 2396 2706
662S : S306 910S 10243 10619 12021
840
758
793
818
827
848
3430
3501 3936 7814! 6320 6146
944
1187 1215 1362 1618 2114
10709 13778 16028 17700 199S0 24803
871

943

803

42752 41894 45435
6970 7804 8369
5942 1919 2122

127781 129545 138583 148716 156447 166616 189177

■f

:

2517
14899
916
9952
2242
21819
1893
J093
85)
53382
10578
5023
195103

Voor noten *), 2), 3) en 4) zie blz. 756.
(5) Overschot aan ontvangsten.
(6) Het groote verschiltusseken de uitkomsten van 1914 en die van 1915 Iaat zich hoofdzakelijk verkla
ren uit de omstandigheid dat met elkaar verband houdende uitgaven en inkomsten niet ten laste en ten
bate van hetzelfde jaar konden worden geboekt,
Tabel H. OVERZICHT VAN ONTVANGSTEN EN ZUIVERE GEWONE UITGAVEN.
I
i

!

I

1908

Ontvangsten.
Belastingen .................
Saldo monopolies........
Saldo producten........
Saldo bedrijven..........
Verschillende middelen
Totaal

1909 ! 1910

1911

1912

1913

1914

71.350 77.666 83.485 87.054 92.734 102.893 100.507 1
28.682 30.731 29.836 28.630 33.872 35.540 41.002
15.746 14.134 20.126 31.544 35.240 33.823 12.567
8.361
8.607
8.709 12.153 11.048 11.068 12.770 I
9.177 4.593 4.272 4.572 6.307
6.810
6.597

1915
(voor!,
uitk.)

I J2.29K
40.680
25.773
15.690
7.864

133.317 135.731 146.429 163.952 179.201 190.134 173.444 202.305

Uitgaven.
Gewone uitgaven, uitgezonderd die
, voor monopolies, producten en
|
'bedrijven en na aftrek van het be
drag der rechtstreeks tegenover
uitgaven staande ontvangsten .. 127.781 129.545 138.583 j 148.716 156.447 166.6J6 ,'189.177 195.103

_!

Saldo

voordeelig ...
nadeelig ___

5.536

6.186

7.846

15.2361 22.754 23.518

7.202
I 15.732
1

De jongste gegevens, welke bij de bewerking ter
„Landslied rijf” wordt beschouwd, dan zal het over
beschikking stonden, zijn die vermeld in de M. v. T.
zicht uit den aard der zaak in sommige opzichten
ind. Ontwerp-Begrooting, voor 1917; in ’talgeheel anders moeten luiden en tot andere resulta
AJgemeen zijn zij voor de laatste jaren daaraan ont ten voeren.
leend met een kleine afwijking in de groepeering der
Zie voorts Kielstra, de Financiën van Ned. Indie
cijfers. Met de uitkomsten der commerciëele boek- 1904; rapport van do Staatscommissie voor de
\10118 Z™1™ rekening gehouden. Het ligt in verdediging van Ned. Indie 1913 [Bijlagen 17 en 18]: y
ae bedoeling voor Indië eene bed rij ven wet in te voe- overzicht der geldmiddelen van Ned. Indie van' V/
>
A Y) ö
!!!L???ïkoin?tig de V00r NedeiIand gekiende wet
1867 af (Mart. Nijhofï 1916).
/>
y niee1™!*™*?}912
Stb* no’ 85)' 18 zooda"
GELIDIUM, Zie AGAR AGAR.
^
rJLin?»1g i0t 8tand gekomen» en heeft
toeGELPKE (Dr. JOHAN HERMAN FREDERIK
P -wng gevonden ten aanzien van hetgeen dan als | SOLLEWIJN). Geb. te Batavia 22 April 1840. Stu
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GELPKE (Dr. JOHAN H. F. SOLLEWYN)—GEMEENSCHAPPEN.
deerde te Delft voox O.-I. bestuursambtenaar. leegde
als controleur op Java zich inzonderheid toe óp
alles wat met de rijstcultuur in verband staat. In
1872 met verlof naar Europa vertrokken, werd hij
door de Regeering in de gelegenheid gesteld een reis
naar Italië te-doen ter instelling van een onderzoek
naar de rijstcultuur in dat land, waarna hij daar
omtrent en nopens de vruchten van zijn arbeid op
Java een rapport uitbracht in een tweetal stukken,
welke onder den titel „de rijstcultuur in Italië” en
„de rijstcultuur op Java” het licht zagen in de Bijdr.
Inst. T. L. V. 3e volgreeks IX (1874). Zie ook Eco
nomist 1874 II blz. 1149. Deze publicaties leidden
er toe, dat hem bij gelegenheid van het 3e eeuwfeest
der Leidsche Hoogeschool (1875) werd toegekend
het eeredoctoraat in de wis- en natuurkunde. In
Indië teruggekeerd, werd hij 19 Sept. 1874 Ass. Res.
van Ngrowo (Kediri)^ Met ingang van 6 April 1881
werd hij aangesteld tot Hoofdinspecteur van de
suiker- en rijstcultuur, het landelijk stelsel en wat
daarmede in verband staat. Als zoodanig zette hij
het onderzoek voort reeds door den Hoofdinsp. L.
Wessels in 1879 aan gevangen, tot het verzamelen
van gegevens, welke zouden dienen om een ordon
nantie te ontwerpen, definitief de grondslagen vast
stellende voor den aanslag in de landrente en om in
afwachting dier ord‘e alvast in bestaande aanslagen
de noodig geachte wijzigingen te brengen (z.g.
peraequalie). Dc wijze, waarop dat landrcnle-onderzoek door Hoofdinsp. Gelpke werd geleid,stond bloot
aan felle kritiek en gaf aanleiding tot een polemiek
in dagbladen en tijdschriften, welke niet steeds op
de meest waardige en zakelijke wijze gevoerd werd.
In Juli 1885 werd de z.g. peraequatïe op last der
Regeering gestaakt. Gelpke trad af als Hoofdinspeeteur en ging 7 April 1886 met verlof naar Neder
land. De door hem ingediende voorstellen met ont
werp ord on n»c en toelichtende bescheiden („Gegevens
voor eeno nieuwe land rente-regeling, eindresumé
Bat. 1885”) konden niet tot de verlangde definitieve
algemeene land ren te-verordening leiden. In 1887
in Indië teruggekeerd werd Gelpke benoemd tot
Resident van Cheribon, als hoedanig hij 9 Oct.
J 890 te Bandoeng overleed. Behalve de reeds hiervoren vernielde geschriften, schreef hij nog een studie over de Homileia vastatrix koffiebladziektc
(1880) en over de padicultuur der afd. Ngrowo
1875 1877, T. N. en L. N.-I. XXII blz. 241 en ver
scheidene opstellen in de Ind. Gids.

GEMBER. Zie ZINGIBER OFFICINALE.
GEMBILI (jav.). Zie COLEUS TUBEROSUS.
GEMBLOK (jav.). Zie TREWIA.
GEMBOER BATOE (mal.). Zie STROBILANTHUS.
GEMBOR (sokno., jav.). Zie LANDOLPHIA.
GEMEENSCHAPPEN (INLANDSCHE). Wanneer
art. 67 Reg. rcgl. tegenover do van gouvernement» wege „uangestelde” hoofden — d. i. hot inlandsch
bestuur, zie BESTUUR — de van gouvornementswege „erkende” hoofden stelt, dan is deze laatste
categorie volstrekt niet uitgeput met de hoofden
van de desa’s op Java en Madoera en van de daar
mede overeenkomende dorpen in het rechtstreeksch
gebied dor buitenbezittingen (zie DESA en DORP).
Immers naast deze inlandscho dorpsgomeenten
kennen de volksinstcllingcn in onderscheiden
streken nog andere inlandscho gemeenschappen mot
eigen bestuur en eigen vermogensrechten, on wel doels
genealogische (stam, geslacht, familie), deels terri
toriale; en ook met de inheemsche organisaties van
deze soorten heeft ons gezag rekening te houden. Ge

f.
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heel hetzelfde (doch nu buiten verband met art.
67 Reg. regl.) doet zich voor in indirect gebied: on
der het gezag van zelfbesturendo landschappen, die
zelf inlandscho rechtsgemeenschappen zijn, ont
moet men weliswaar inlandsche dorpsgomeenten
(b.v. de gampöngs in de Atjèhsche oelèëbalangschappen buiten Groot-Atjèh, de desa’s in de vroegere rijkjes op Bali), doch bovendien nog andere
rechtsgemeenschappen, deels genealogische deels
territoriale. Doordat van al deze inlandsche ge
meenschappen alleen de inlandsche dorpsgomeenten
op en buiten Java aandacht gevonden hadden bij
de totstandbrenging van het Reg.-regl., heeft het
lang geduurd, voordat ook de overige werden op
gemerkt en erkend; doch sinds het expansietijdperk
der twintigste eeuw zijn zij in het volle licht gekomen.
Erkende genealogische rechtsgemeenschappen
(van hooger naar lager aldus geheeten: stam, ge
slacht, verwan ten wijk, familie, familietak) zijn dan
o.m.: de geslachten in het Gajöland, de verwantenwijken in het Karoland, de families bij de Minangkabauers, d e "ver wan feb wij ken in Djambi en de
Lampongs, do stammen en geslachten op Borneo,
de families in de Minahasa, de stammen op Boeroe
en Ceram, de datïTs’of familietakken op de Ambonsche eilanden, de stammen op Timor, enz.
Erkende territoriale rechtsgemeenschappen, an
dere dan inlandsche dorpsgemeenten, zijn o.m.:
de dorpsbonden of districten (oeroeng, partahian,
koeria, enz.) in de Bataklandon, de dorpsbonden
bij de Minangkabauers, de 7nafgaJ3"bf districten op
Zuid-Sumatra, de soekoe’s op Sumatra’s Oostkust,
de pekasaans of districten in de MmaHasa,' dëornamentschappen op Zuid-Celobes, de soebaks of
waterschappen op Bali enTJójiïbok, enz.
Een aparte plaats bezetten de soekoe’s bij de Mi
nangkabauers, die tusschen het dorp (nagari) en het
geslacht (kampoeng, een groep van verwante fa
milies) in staan; want die soekoe’s zijn geen zuiver ge
nealogische gemeenschappen, doch geslachtenunies,
zooals wanneer te onzent de geslachten Brederode,
Wassenaar, Egmond en Arkel zich tot één geslachtenunio zouden hebben vereenigd (zie SOEKOE).
Aanvankelijk wilde het gouvernement van de
hierbedoelde gemeenschappen niets weten, en de
marga (mega) in de Lampongsche districten is
daaraan ten offer gevallen, hoewel nog heden ten
dage die móga’s met haar bandars of mégahoofden,
zij het niet erkend, voortbestaan in een deel van het
ge weit (Ind. T. v. h. Recht 104 bl. 235). Tegenwoor
dig echter uit zich de erkenning door het gouverne
ment op velerlei wijzen: margakassen, soebakkassen
enz. worden beschouwd als wettig bestaande fond
sen ; districtskassen in de Minahasa worden aange
wezen als bekostigsters van volksonderwijs (Ind. Stb.
1912 n° 579) en die districten betiteld als „rechtsgemeenschap” (Ind. Stb. 1912 no. 582 bl. 6, vgl. 1912 /
no. 526 bl. 3); Bjjbl. 7793.(van 1913) stolt voor de^
samenvoeging van de hierbedoelde „Inlandscho
rechtsgemeenschappen” gelijke regels als voor de
samonvoeging van dorpsgemeouton (over het gevaar
van ondoordachte samenvoeging, zie H. T. Damsté,
Ind. Gids 1910 II); ook verplichte marga- en soebakdionsten worden erkend (Ind. Stb. 1914 no. 717
§ 10, 1913 no. 682 art. 1 § 10 en art. 2).
De tegenwoordige wijze van inlassching in do
Ned.-Indische bestuursorganisatie is dezo, dat öf
— in rechtstreeksch gebied — een door hot gou
vernement geschapen organisatie van demangs
(districtshoofden) daaroverheen wordt gezet (zoo
op Sumatra, zio BESTUUR), of — gelijk in hot Ga-
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jöland, op Midden-Celebcs en elders — daarover
heen wordt gebouwd een eenvoudige organisatie, die
dan als een zelfbesturend landschap of als een groepje
zelfbesturende landschappen met één gemeen
schappelijke ka^ wordt opgevat.
Het verband van deze gemeenschappen met het
Keg.-regl. is nog onzeker. Terwijl sommigen (Mr
C. van_ Vollenhoven. Miskenningen van het adatrëcKtf, 1909, hst. I) meenen. al deze territoriale ge
meenschappen als „inlandsehe gemeenten” (art. 71
Reg. regl.) te mogen beschouwen — zulks tcndeele
in aansluiting op do practijk —, komen anderen daar
tegen onYMr. Ph. Kleintjes, Het staatsrecht van
S N.-I., I, bl. JH), en II bl.-413);-van weer andere zijde
/
wordt gewaarschuwd tegen het verwarrend gebruik
van den naam district voor zulke gemeenschappen
(Mr. J. C. Kielslra, Onze Eeuw, 1915,1 bl. 379). De
erkenning van de agrarische rechten dezer gemeen
schappen en van haar beteekenis voor de in heemsche rechtspraak laat nog te wenschee.
Zie, behalve de reeds aangehaalde geschriften: Mededeelingen v. h. Ercycl. bureau, afl. 4, 1914/<Adatreebt,bundel VT bl. 366 en 3S5 en VII bl. 374^fMr.
CTvanVoIleohovcn, HctadatreCbTv anX?-T., tweede
afdeeling; en Mr. S. F. Duurvoort, Rechtspersonen
in de Ned. koloniën, diss. Leiden, 1910.
GEMEENTEN. ..Inlandsche gemeente” luidt de
benaming, die in art. 71 en art. 109 lid 4 Reg. regl.
gebezigd wordt voor de desa’s van Java en Madoera
en voor de overeenkomstige gemeenschappen op
de buitenbezittingen (zie voor de vraag, welke dit
zijn: DORP en GEMEENSCHAPPEN). De term
is vandaar overgenomen o. a. in de agraiische wet
geving (Eindré.s. III, 188, d).
Het woord „gemeente” wordt voor inlanders
wijders gebruikt in den zin van inlandsche Christen
gemeente, hetzij zending»- dan wel kerkgemeente
(zie CHRISTENGEMEENTEN). Vooral bij samen
stellingen, als b. v. gemeentetuin of gemeenteschool,
is het dikwijls onzeker, welke soort van gemeente
bedoeld wordt.
In de decentralisatiewetgeving ziet „gemeente”
op het locale ressort, dat niet meer omvat dan het
gebied van een stad (Ind. Stb. 1905 n° 181, art. 4),
b.v. de gemeente Batavia, de gemeente Makasscr.
De tegen de decentralisatiewetgeving van 1905
bij herhaling geuite grief, dat zij verzuimd heeft een
hiërarchisch verband te leggen tusschen deze locale
gemeenten eenerzijds en de inlandsche gemeenten
anderzijds, doet zich levendig gevoelen ten aanzien
van de dorpen (kampongs) van grooterc beeld
plaatsen aLs b.v. Bandoeng, Semarang, Palembang.
Op Batavia, Mees!cFTörnelis"en Medan ontbreekt
deze moeilijkheid, zie DECENTRALISATIE.
GEMENGDE HUWELIJKEN. Hieronder kunnen
in de eerste plaats worden verstaan huwelijken tusschen personen van verschillenden godsdienst (bijv.
een protestant met een katholiek)/De wel ge/ ?/?ver heeft slechts voor één geval zich /net deze buC J ' wehjken behoeven bezig le houden, n.l. voor zoover
aangaat de huwelijken van christen-inlanders in het
voormalig Gouvernement der MoluJtscliQ- eilanden
en in Timor, welke huwelijken volgens het desbe
treffend, nog vigeerend, Ind. Stb. 18GI n°. 38, wor
den voltrokken door „den leeraar of schoolmeester”.
Naar aanleiding van in de praktijk gerezen moei
lijkheden in geval de aanstaande echtgenooten behoorden tot verschillende kerkgenootschappen, is
bij Ind. Stb. 1900 n°. 208, met aanvulling van ge
meld reglement, bepaald dat in zoodanig'geval de
huwelijksafkondiging geschiedt in de beide kerken,

terwijl do voltrekking plaats heeft in die kerk, welke
door de aanstaande echtgenooten daartoe zal wor
den aangewezen, en verzet tegen het huwelijk weder
bij den „leeraar ot' schoolmeester” van beide ker
ken kan worden aanhangig gemaakt.
Overigons worden met den naam gemengde hu
welijken meer bijzonder aangeduid die, welke geslo
ten worden tusschen personen, die in Indië „aan
een verschillend recht zijn onderworpen”. Eene
wottelijke regeling hieromtrent kwam tot stand bij
K. B. van 29 December 189b (Ind. Stb. 1898 no.
158), sedert, een paar maal, voornl. bij Ind. Stb.
1901 no. 348, gewijzigd. De staatscommissie in Ne
derland, die deze verordening ontwierp, achtte verscliil in recht alleen aanwezig, wanneer de aan
staande echtgenooten behoorcn tot een der vol
gende bevolkingsonderdeelen: Europeanen en met
hen gelijkgesteld en, Inlanders, Chineezen, Arabieren, . ƒ
andere vreemde oosterlingen (zie mr. I. A. Neder-'burgh „Wetgeving voor NederlandscE Indië’’, in
welk werk de volledige voorgeschiedenis dezer ver
ordening is medegedeeld, I 1899, blz. 1G). Laatstgemelde auteur achtte echter al dadelijk (blz. 111)
twijfel niet uitgesloten, of onder den term ook niet
vielen huwelijken van personen beide tot één dier
rubrieken behoorend maar niettemin aan verschil
lend recht onderworpen (bijv. het huwelijk van een
Javaan meteen Bocginees), zie ook zijn opstel „Het
privaatrecht der Inlandsche Christenen” in Wet ■ »
AdutI blz. G9YMr. J. H. Carpentier Alting („Grondslagen der recïi'tsbedëeliTTg- in NedeiTanrlsch -Tml i<"•''
(J913) blz. 35 noot 1, zie 'ook‘noot 2)'meent, dat on
der de regeling moeten vallen alle huwelijken t
schen personen, die aan een verschillend huwelijks
recht zijn onderworpen. De wetgever heeft deze
twistvraag nog niet opgelost. De regeering, die elk
jaar in het Kol. Verslag een staat van gesloten ge
mengde huwelijken opneemt, (Bijlage E) geeft
daarin slechts cijfers over huwelijken tusschen Eur. >peanen of met dezen gelijkgestelde!) en Inlanders ni
met dezen gelijkgesteld en.
Het aan gehaalde K. B. regelt, behalve de wij/.*
van voltrekking en deformcele eischen, waaraan len
deze moet worden voldaan, voorts ook de recht gevolgen van zulk een huwelijk ten aanzien v,".
de echtgenooten. Artikel 2 bepaalt,dat do vrouw,dn
een gemengd huwelijk aangaat, staande huwelijk
publiek- en privaatrechtelijk den staat, volgt van
haien man; zij behoudt dien staat, ook na de ont
binding van het huwelijk, tenzij hertrouwend mot
een man, die aan een ander recht is onderworpen dan
dat van don vorigen echtgenoot, of tenzij zij bint ion
liet jaar van die ontbinding eene verklaring aflegt,
dat zij tot haar oorspronkelijke!) staat wenseht te
rug te koeren. Kinderen, uit gemengde huwelijken
geboren, zullen aldus vanzelf don staat van don vader
volgen; noodig was alleen een bepaling (thans te
vinden in artikel JI), dat ook kinderen, geboren uit
gemengde huwelijken, voltrokken onder het v
gore recht, publiek- en privaatrechtelijk den staal
van hunnen vader volgen.
Bij de inwerkingtreding van het gemelde K. B.
verviel krachtens uitdrukkelijke intrekking, hot te.
voren gegolden hebbende art. 15 der Bepalingen
omtrent de invoering van enden o verga ng tot de
nieuwe wetgeving (Ind. Stb. 1848 n° 10) houdende
dat personen, behoorendetol de Inlandsche of daar
mede gelijkgestelde bevolking, met Europeanen of
daarmede gelijkgestelde personen in het huwelijk
mochten treden, mits zij zich vooraf hadden on
derworpen aan de gehoele Europecsche wetgeving
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aangaande het burgerlijk en het handelsrecht, even
van het contract met het Gouvernement eindigt op
als ook vervielen de artikelen 12 en 13 van het
10 Januari 1920.
..
'
boven gemelde Ind. Stb. 1861 n°. 38, krachtens het GENDJER (SOEND.). Zie LIMNOCHARIS.
welk huwelijken tussclicn Inlandsehe christenen en
GENDJOERAN (jav.). Zie PASPALUM SCROBIEuropeanen of hunne afstammelingen gesloten zou CULATUM.
GENEESKUNDE. Tot het uitoefenen der genees
den worden overeenkomstig de wettolijke voor
schriften bestemd voorden landaard van den man,
kunst in haren vollen omvang of van de tand heel
voor zoover nl. de laatste, inlander zijnde, zich niet
kunst, of van de artsen ij bereidkunst als apotheker of
apothekersbediende, of van de verloskunst als vroed
aan het Europeesche recht had onderworpen.
vrouw in Ncdcrl. Indië zijn bevoegd zij, die tot de
Bepalingen omt rent het houden van registers voor
uitoefening dier kunst in Nederland bevoegd zijn
gemengde huwelijken zijn opgenomen in Ind. Stb.
volgens de daar bestaande bepalingen (art. 15 van
1904 n° 279.
het Reglement op den burgerlijken geneeskundigen
De bepalingen der regeling omtrent de gemengde
dienst Ind. Stb. 1882 no. 97). Evenbedoelde be
huwelijken hebben aan scherpe kritiek bloot ge
voegdheden kunnen ook in Nederl.-Indië worden
staan : zie o.a. mr. W. A. P. F. L. Winckcl, in „Het
verkregen door het afleggen van praktische exaRecht in Nederlandsch-Indië” XC blz. 3G9 v., Vergelijktórof. mr. Ph. Kleintjes „Het Staatsrecht in
mens (vgj. artt. 17—40 van genoemd Reglement).
Ongeacht het vorenstaande zijn in geheel Nederl.
'Ncd.-Indië”, blz. 132 'noot." Zie verder mr. I. A.
Neclerburgh, Wetgeving TT (1902) blz. 77 e. v.
Indië de officieren van gezondheid in actieven dienst
en die; welke op eervolle wijze den dienst hebben
GEMOETI. Zie GEMOETOE.
verlaten, bevoegd tot de uitoefening van de genees
GEMOETOE ook wel GOMOETI. Zie ARENGA
kunst in haren vollen omvang en de militaire apo
SACCHARIFERA.
thekers in actieven dienst en die, welke op eervolle
GEMOETOE. Op de zeekaart Ysselmuiden gewijze den dienst hebben verlaten, tetde uitoefening
heeten, behoort tot de Salo eilanden, residentie
van de artsen ij bereid kunst (art. 1G van meerge
Tem at e, is hoog + 25 M. en bestaat uit basalt.
noemd Reglement).
GEMOETOE. Zie JUFFERVISSCHEN.
Zie voor de uitoefening van de geneeskunst aan
GEMOLONG. Noordwestelijkste district (van de
boord van op een Ncd.-Indischen zeebrief of jaarpas
Soesoehcenanslandcn) der afdeeling Sragen, resi
varende schepen Ind. Stb. 1914 no. 610 en voor de
dentie Soerakarta. Het district, met gelijknamige
uitoefening van de geneeskunst door buitenlar.dhoofdplaats, telt G onderdistricten met name Gcmosehc medici in dienst van de zending Ind. Stb. 1911
long, Lawang, Tanon, Kalidjambé en Plocpoch
en had op t eind van 1905 een bevolking van
no. 435.
Tot het afleggen van liet praktisch artsexamen
65.000 zielen, o.w. 29 Europeanen.
zijn alleen bevoegd zij, die bedoeld zijn in art. 143
GEMPENG. Vroeger een district van de afdeeling
van de wet tot regeling van het hooger onderwijs
en het regentschap Bangil, residentie Pasoeroean,
of volgens de bepalingen dier wet met de zoodanigen
thans ressorteerende end er het district Bar gil.
gelijkstaan; zoomede zij, die na afgelegd examen het
GEMPOER (jav.). Zie LITSEA POLYANTHA.
recht tot uitoefening van de geneeskunst in haren
GEMPOL. District van de contrölc-afdeeling,
geheclcn omvang in een ander Rijk overeenkomstig
afdeeling en regentschap Ban gil, residentie Pasocde aldaar geldende bepalingen hebben verkregen.
roea n. met 3 onderdistricten en 165 desa’s. Het
Krachtens Ind. Stb. 1905 no. 257 is de gelegen
had op t einde van 1905 eene bevolking van
heid tot het afleggen in Ned.-Indië van de beide na
61.500 zielen, o.w. 20 Europeanen en 640 Chituurkundige examens en van hot theoretisch genees
neczeii. Dc standplaats van het districtshoofd is
kundig examen, voorafgaande aan het praktisch
(Jëmpolsoerai.
artsexamen, opgeheven.
GEMPOL (jav. mal.). Zie SARCOCEPHALUS
De voorschriften voor de examens ter verkrijging
CORDATUS.
van de bevoegdheid tot uitoefening der geneeskunst,
GENDER. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
der tandheelkunst, der artsenij bereidkunst en
MENT’EN.
GËNDING. I.Distriet met gelijknamigehoofdplaats
der verloskunst zijn vastgesteld bij besluit van den
van de afdeeling Krak.siian, regentschap ProboHoofdinspecteur van den Burgerlijken genqeskunlinggo, residentie Pasoeroean. Het heeft vier onder-/-^digen dienst van 18 April 1914 no. 3582 (BijblJ§ÖS8)^^
districten en 69 desa’s on had op ’t einde van J905 A. ' 'Om examen te kunnen afleggen voor EuropeescKe
vroedvrouw moet men eerst zijn ingeschreven als
eene bevolking van 78.000 zielen, o.w.
100 Euro
leerling- vroed vrouw. Voor tle voorwaarden om als
peanen en evenveel Chincezen. Vroeger was Gen
leerling-vroedvrouw te worden ingeschreven en voor
ei ing ook de naam van eene contróle-afdeeling, met
het programma van het examen voor Europ. vroed
standplaats Gending.
vrouw zie Bijb). 5309,—-------’
II. Naam van een zeer uitdrogendon wind, dio
De inlandsehe artsen — ook wel dokter’s djawa
gedurende den Oost-moesson in het regentschap
genoemd —, dat zijn zij, die aan do Inlandsehe art
Probolinggo heerscht.
senschool te Batavia (zie blz. 764) het eindexamen
GENDINGAN. District van de afdeeling, do eonmet gunstigën uitslag hebben afgelegd, zijn be
trólc-afdeeling, en het regentschap Ngawi, van de
residentie Madioon, mot 4 onderdistricten en 57. voegd in Ncdcrl.-Indië de genees- en heelkunde
uit te oefenen, voorts de verloskunde, bijaldien zij
desa’s; op ’t einde van 1905 had het eene bevolking
ter verkrijging van hun diploma ook in dat vak exa
van 52.000 zielen, o.w. 114 Europeanen en 17 Chimen hebben afgelegd, zoomede de artsenijbereidneezen. Het districtshoofd heeft zijn standplaats
kundo, tenzij hierin te hunner standplaats op
te Wali Koekoon, gehucht van de desa Widodarèn
andere wijze is voorzien. Zie voor do bevoegdheid
en gelegen aan de Staatsspoorlijn van Soerabaja
en do verplichtingen van inlandsehe geneeskundi
naar Weltevreden. — Het district lelt 9 crFpacïïts/gen liijbl. 5663*&ttdcr gewijzigd bij Bijbl. 6654 ou
perceelen speciaal voor de cultuur van padi (op een
719.Vpn voor de bevoegdheid en do verplichtingen
enkele wordt ook koffie en kapok geteeld) on 1 houtaankapondernemingj.t.w. een leegkappereeel, waarvan 'inlandsehe vroedvrouwen Bb. 8055
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De rang, de staatsie, het costuum enz. der Inlandsche artsen is vastgesteld bij Ind. Stb. 1903 no. 369.
Behoudens het bepaalde bij Ind. Stb. 1904 no.
329 (en opzichte der officieren van gezondheid in
acticven dienst, en der officieren van gezondheid, die
op eervolle wijze den dienst hebben verlaten, mag
niemand genees-, heel-, verlos- of tandheelkundige
praktijk uitoefenen, zonder daartoe eene akte van
toelating van den Hoofdinspecteur, Chef van den
Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, ontvangen te
hebben. Bij de aanvrage tot toelating moeten wor
den overgelegd de bewijzen, dal de bevoegdheid
is toegekend, of krachtens welke de bevoegdheid
bestaat. Na het ontvangen van een acte van toe
lating moeten geneeskundigen, tandheelkundigen,
en vroedvrouwen hunne bewijzen van bevoegdheid
doen viseeren door het Hoofd van gewestclijk be
stuur in het gewest, waar zij zich vestigen. Zie
ook Bijbl. no. 6578.
Tot uitoefening der artsen ij bereidkunst zijn alleen
bevoegd apothekers en apothekersbedienden, de
laatstcn onder deskundig toezicht, mitsgaders ge
neeskundigen op plaatsen, waar geen apotheek is
gevestigd. Voorde toelating geldt hetzelfde als
hiervoren ten aanzien van genees-, heel-, verlos- en
tandheelkundigen is omschreveu.
Het verleenen van geneeskundigen bijstand, door
verstrekking van Inlandsche geneesmiddelen tegen
zoogenaamde ziekten van het land, i^geen uitoefening der geneeskunst,
GENEESKUNDIG GEBRUIK VAN OPIUM EN
SURROGATEN. Zie OPIUM.
GENEESKUNDIGE DIENST.
A. Burgerlijke Geneeskundige Dienst. De burgerlijke geneeskundige dienst was vroeger niet gescheiden van den militairen geneeskundigen dienst. Deze
toestand bleek op den duur ongcwcnscht. Met ingang
van 16 Jan. 1911 werd de Burgerlijke Geneeskundige
dienst als een afzonderlijke diensttak ingestcld, ressorteerende onder het departement van Onderwijs,
Eeredienst en Nijverheid (sedert alleen van Onderwijs en Eeredienst). Zie Ind. Stb. nos. 648, 649 en
650 van 1910. Heb reglement op den Burgerlijken Geneeskur.digen dienst in Nederlandsch-Indie is opgenomen in Ind. Stb. 1882 no. 97, gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 1894 nos. 190en 273, 1897 nos. 112
en 230, 1899 no. 73, 1901 nos. 1 en 368,1902 no. 127,
1903 no. 375, 1904 nos. 108 en 332, 1905 nos, 257,
409 en 567, 1906 no. 453 (juncto no. 454), 1907 nos.
194,228,236,240, 1910 no. 649, 1914 nos. 610, 690,
en 787, 1916 nos. 455 en 529.
De Burgerlijke geneeskundige dienst is belast met
het geneeskundig staatstoezicht in Nederlandse!)Indië, hetwelk volgens het genoemde Reglement
omvat het onderzoek naar den staat der volksgezondheid, zoomede, waar noodig, de aanwijzing
van middelen tot verbetering van deze en ter bevordering van de toepassing dier middelen; voorts
de handhaving do- wetten en verordeningen, in het
belang der volksgezondheid vastgesteld, De leiding
van dit toezicht wordt uitgeoefend door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen
diensl, die tevens chef is van de afdeeling „Burgerlijke Geneeskundige dienst” van het Departement
van Onderwijs en Eeredienst, en als zoodanig in
zaken den Burgerlijken Geneeskundigen dienst
betreffende, de adviseur van den Chef van dat departement, door wiens tussehenkomst hij zijne
tot de Regeering gerichte brieven indient. De Hoofdinspecteur heeft Batavia tot standplaats, en houdt
zich op de hoogte van den staat der volksgezond-
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heid; hij overweegt alle klachten ter zake van benadeeling der volksgezondheid tot hem gekomen, en
vestigt — voor zoover hij niet zelf bevoegd is tot
het treffen der noodige voorzieningen — de aan
dacht van de Regeering of van lagere autoriteiten,
dan wel van locale raden, op maatregelen, die naar
zijn 001x1601 van overheidswege zijn te nemen in het
belang der volksgezondheid. Zie vorder de Instruc
tie voor dien höofdambtenaar in Bijbl. nos. 7376,
7887) en 8202#
]Jè uitoefening van het geneeskundig staatstoe
zicht is onder leiding van den Hoofdinspecteur op
gedragen aan (Ind. Stb. 1914 no. 7S7 jo. 1916 no.
455):
,4. Inspecteurs, ieder in het hem door den Gouv.
Gen. aan te wijzen ressort, voorts, in enkele gedeel
ten van de Buitenbezittingen, de gewestelijk eerst
aanwezende Officieren van gezondheid en de ter
beschikking van die Inspecteurs en Officieren van
gezondheid gestelde gouvernementsartsen;
B. de Hoofden van gewestelijk en plaatselijk be
stuur, voor zooveel hun ressort betreft.
Bovendien kan de uitoefening van het genecskundig staatstoezicht nog door den Gouv. Gen. worden opgedragen aan andere bizondcr daartoe door
hem aan te wijzen personen.
Met betrekking tot het geneeskundig staatstoczicht worden Java, Madoera, Bali en Lombok verdeeld in 3 geneeskundige afdeelingen: I. West Java,
bestaande uit de residenties Bantam, Batavia,
Preanger-regcntschappen en Cheribon, onder een
inspecteur (den inspecteur van West-Java) met
Batavia tot standplaats; II. Midden-Java, !,<•staande uit de residenties Pekalongan, Semuramr
Banjoemas, Kedoe, Djokjakarta, Soerakarta en
Madioen, onderden inspecteur van Midden-Ja v;.,
met Semarang tot standplaats; III. Oost-Javu,
bestaande uit de residenties Soerabaja, Rembang,
Kediri, Pasoeroean, Besoeki, Madoera en Bali «n
Lombok, onderden inspecteur van Oost-Java, m«-t
Soerabaja tot stand plaats.
~ Tn de Buitenbezittingen geldt voorde uitoefening
van het geneeskundig staatstoezicht hoofdzakelijk
dezelfde indecling in gewesten als voor den milituiren geneeskundigen dienst is bepaald. Bali en Lom
bok rcssortecren echter (zooals reeds vermeld) on
der den inspecteur van Oost-Java, en Bcnkoelen, de
Lampongsche districten, Banka en Ondcrhoorigheden, en Billiton zijn samengevoegd tot één ressort
onder den inspecteur voor de Buitenbezittingen, die
aan het Hoofd bureau van den Burgerlijken Geneeskundigen dienst is verbonden. In de overige gewesten, behalve de Oostkust van Sumatra, treedt als
fungeerend inspecteur van den dienst op de gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid. Als
fungeerend inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen dienst van de Oostkust van Sumatra
treedt op de plaatselijk eerstaanwezend officier van
gezondheid te Mcdan. (Zie de instructies voor al
deze inspecteurs in Bijblad nos. 7376, 7887, 8154
en 8202).//
De Hoofden van gewestelijk en van plaatsclijk bestuur oefenen on middellijk toezicht uit over den ge
neeskundigen dienst en de ziekenin richtingen binnen hun gewest. Zij wijden hunne bijzondere aandacht aan den gezondheidstoestand der ingezetenen
en nemen, in overleg met den betrokken inspecteur,
of den (gewestclijken) eerstaanwezend en officier
van gezondheid, en met de plaatselijke geneesheeren,
de maatregelen, die tot bevordering van den algcmeenen gezondheidstoestand noodig zijn.
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Do taak van den Burgerlijken Geneeskundigen
Dienst kan als volgt nader worden omschreven l):
I. De bestrijding van volksziekten;
II. De bevordering van een op Europccschc leest
geschoeide individueele ziekenbehandeling;
III. De controle op de deugdelijkheid van genees
middelen en het algemeen toezicht op de deugdelijk
heid der voedingsmiddelen en de schadclooshcid van
andere consumptieartikelen;
IV. De zorg voor krankzinnigen;
V. De zorg voor de werklieden bij de Staatsbcd rij ven;
VI. De verstrekking van kostelooze genees- hed
en verloskundige hulp aan de daarvoor in aanmer
king komende categorieën van personen.
I. Bestrijding van volksziekten. De insleping van
besmettelijke ziekten naar het binnenland heeft in
hoofdzaak plaats langs de groote invoerhavens. Op
doelmatige wijze zijn nu langs de groote reisrouten
binnen den Archipel havens gekozen, waar een me
dische quarantainedienst het vrijelijk binnengaan
van lijders aan besmettelijke ziekte tracht te
voorkomen. Gouvernementsartscn doen in die ha
vens onder den aangewezen Inspecteur dienst als
havenartsen. Die havens zijn in verschillende klas
sen ingedeeld, naar gelang zij voorzien zijn van een
meer of min volledig quarantainestation metontrattings- en ontsmettmgstoestellen. Elk der havenart
sen heeft controle uit te oefenen op den sanitairen
toestand der schepen, welke de haven bezoeken
en volgens de gestelde regelen verplicht zijn het
quarantainesein te voeren. Dit is de bestrijding der
epidemiën in eerste instantie (zie EPIDEMIEEN
en QUARANTAINE).
De ervaring leerde dat het binnenkomen van
enkele aan de aandacht van den quarantaine-dienst
ontsnapte lijders aan besmettelijke ziekten vaak
voldoende was om in de groote havens lokale epidemiën te weeg te brengen, welke aldaar gelegenheid
vonden grooteren omvang te verkrijgen om dan van
daar uit zich naar het binnenland uit te breiden. Om
de insleping van epidemiën aldus eerst in de haven
steden en daarna verder in het binnenland tegen
te gaan, heeft men in die steden afzonderlijke lokale
gezondheidsdiensten ingesteld. Deze gezondheids
diensten hebben I . zich nauwkeurig op de hoogte
te houden van de ziektecijfers der inwoners ter
plaatse, ten einde in de gelegenheid te zijn dreigende
epidemiën in den allcreerstcn aanvang te onder
drukken ; 2 . zorg te dragen, dat de sanitaire toestan
den in die steden zoodanig verbeteren, (door verbe
tering van den af voer van faccaliën, verbetering der
woningen, verbetering van de drinkwatervoorzie
ning, dempen van moerassen en poelen enz. enz.),
dat het binnenkomen van enkele lijders aan be
smettelijke ziekten geen aanleiding behoeft te geven
tot epidemiën. Dit is de bestrijding der epidemiën in
tweede instantie.
In derde instantie heeft men dan nog de bestrij
ding der besmettelijke en volksziekten, wanneer zij
eenmaal in het binnenland zijn ingevoerd. Do Inspec
teurs hebben elk aan hun bureau een afdceling voor
storl'te-statistiek. Daar worden, voor zoover Java
betreft, de doodseijfers verzameld van de bevolking
uit ge bied sd celen, onderdistricten genoemd, welke
als eenheid zijn aangenomen en waarvan dit eiland
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er 1500 heeft. Zoodra er onderdistricten zijn, welke
een verhoogd sterftecijfer vertoonen, worden door
den Inspecteur daarheen gezonden Gouvernementsartsen of Inlandscho artsen. Deze hebben na te gaan
welke dorpen tot dit verhoogd sterftecijfer aanlei
ding gaven, de oorzaken daarvan op te sporen en
verder maatregelen te doen treffen en voor te stellen,
ten einde de oorzaken van het verhoogd sterftecijfer
uit den weg te ruimen. De door hen tijdens het onder
zoek verzamelde gegevens worden uitgewerkt in de
kleine laboratoria der gezondheidsdiensten in de
groote havensteden dan wel in het groote centrale
geneeskundig laboratorium te Weltevreden, waar
over hieronder. Zie overigens EPIDEMIËN en ook
GEZONDHEIDSLEER.
Van ééne besmettelijke ziekte, de pestziekte, werd
de bestrijding in eenige gewesten op Java (Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Madioen, Madoera en Soerakarta) en in eenige gedeelten van andere aangren
zende gewesten, zoomede op de hoofd plaatsen Djokjakarta en Se ma rang tijdelijk afgescheiden van den
Burg. Geneesk. dienst (Ind. Stb. 1915 no. 137 en 263
en 1916 nos. 259 en 449). Bij deordic. in Ind.Stb. 1915
no. 136 is opgericht de dienst der Pestbestrijding,
aan het hoofd waarvan staat een chef, wiens amb
telijke positie ongeveer dezelfde is als die van den
Chef van den Burg. Gen. Dienst. Ook de dienst der
Pestbestrijding ressorteert onder het dep. van Onder
wijs en Eercdicnst. De chef heeft tot standplaats
Malang. Zie verder onder art. PEST en PESTBE
STRIJDING.
Als groote hulpmiddelen bij de bestrijding der
besmettelijke ziekten beschikt de Burg. Gen. Dienst
over
A. Het Geneeskundig Laboratorium te Weltevre
den. Tot den werkkring van deze instelling behoort
o.a. het bestudeeren van de in de tropen voorkomen
de ziekten, hare oorzaken, verspreiding en bestrijding,
het geven van cursussen in zgn. tropische ziekten,
het verstrekken van adviezen op geneeskundig en
hygiënisch gebied ten behoeve van !s Lands dienst,
zoomede het verrichten van microscopische en biolo
gische onderzoekingen in het belang der justitie. In
1916 is aan het Gen. Laboratorium verbonden een
chcmisch-pharmaccutischo afdeeling, bestemd voor
het verrichten van scheikundige en artsen ij bereidkundige onderzoekingen en het onderzoek naar den
aard der voedingsmiddelen (Zie Ind. Stb. 1916 no.
2S9). Aan het hoofd van het Laboratorium staat een
Directeur, die door Gouvernementsartsen als labo
ranten wordt geassisteerd. (Ind. Stb. 1888 no. 17,
1901 no. 89, 1911 no. 32 on 1914 no. 786).
B. De Landskoepokinrichting en het instituut Pas
teur te Weltevreden. Dit instituut, waar tevens de
antirabies-bohandeling volgens Pasteur geschiedt,
levert diverse vaccine en sera. Aan het hoofd van
deze inrichting staat een Directeur, terwijl verder
Gouvernementsartscn aan de inrichting verbonden zijn. (Ind. Stb. 1914 no. 786) Zie verder VAC
CINE.
II. De individueele ziekenbehandeling. De Burg.
Gen. Dienst legt zich toe op de bevordering van een
deugdelijke, op Europeesche leest geschoeide zie konbehandeling onderdo bevolking, welke behandeling
door dien dienst wordt verschaft of gecontroleerd.
Zijn streven is in die richting het lokaal en particu
lier initiatief in het leven te roepen on te steunen.
Hij kwijt zich van dat gedeelte van zijn taak door:
') Zie Jaarboek van N. I. uitgave 1910, samen
1° opleiding van medisch personeel naar Wcsgesteld op last van de Ned. Ind. regecring dooi
tersche begrippen, 2° instandhouding en oprichting
de afd. Nijverheid en Handel van hot Dept. van
van zieken in richtingen en het houden van polikliL. N. en H.
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nieken, 3° aanmoediging van lokaal en particulier
initiatief tot individueele zieken behandeling.
Ad lum. Opleiding van medisch personeel.
a) Opleiding van Inlandsche (Indische) artsen.
Te Batavia en te Socrabaja bestaan scholen, tot op
leiding van Inlandsche ënTndischc artsen. De eene,
die te Batavia (Weltevreden), geheeten School tot
opleiding van inlandsche artsen of kortweg
S. t. o. v. i. a. bestaat reeds gcruimen tijd; zij was tot
nu toe alleen toegankelijk voer inlanders. De andere,
die te Socrabaja, den naam dragend van Nederlandsch Indische Artsenschool, of kortweg N. i. a. s.
werd in 1913 ojigericht en heeft dus nog geen ge
neeskundigen kunnen aflevcren. Beide scholen zullen
binnenkort geheel aan elkaar gelijk worden gemaakt
en één jReglement krijgen. Dan zullen beide artsen
scholen toegankelijk zijn voor mannelijke en vrouwclijke leerlingen zoowel van Europeesehen als van Inlandschen landaard. Allen, die hun opleiding hetzij
aan de Scerabajaschc school hetzij aan de gereorga
niseerde Bataviasche school zullen hebben genoten,
zullen dan den titel voeren van Indisch arts.Zij,die een
dienstverband wenschen aan te gaan, waarbij zij zich
verbinden na voltooiing hunner studiën den lande
een aantal jaren te zullen dienen, ontvangen koste
loos onderwijs en eene toelage ter bestrijding van
hun voeding en kleeding, benevens huisvesting. De
artsenschool te Weltevreden bestaat uit eene voor
bereidende afdeeling van 3 jaren en een geneeskun
dige van G jaren. De in 1913 opgerichte artsenschool
te Soerabaja had tot voor kort nog slechts een voor
bereidende afdeeling; in 191G werd de eerste klasse
der geneeskundige afdeeling geopend. Aan het hoofd
van elke school staat een directeur (arts), die wordt
ter zijde gestaan door medische en niet-medische
leeraren, onderwijzers en administratief personeel.
(Ind. Stb. 1915 no. 216 en 1913 no. 365 jo. 1916 no.
556).
b) Opleiding van Inlandsche vroedvrouwen. Deze
geschied tthans nog door gen eesheeren ,d ie daa rtc e ge
schikt geoordeeld worden en die een premie ontvan
gen voor elke opgeleide vroed vrouw: Ind. Stb. 1902
no. 201; de voorschriften bet
ende het examen
vindt men in Bijbl. no. 8056
c) Opleiding van Inlandsen verplegingspersonecl.
Deze geschiedt docr geneeskundigen aan het hoofd
staande van openbare of particuliere burgerlijke
ziekenin richtingen, de laatste voer zoover zij zich
daartoe bereid verklaren en door den Hoofdinspec
teur, chef van den B. G. D., daarvoor geschikt wor
den geacht. Voor iedere(n) opgeleide(ri) mantriverpleger(eegster) ontvangt de opleider een premie.
Het ligt in de bedoeling de sub b en c vermelde
opleiding in de toekomst meer te centraliscercn
en haar in hoofdzaak te doen geschieden in de cen
trale burgerlijke zieken in richting te Semarang, bene
vens aan enkele andere uit te kiezen locale of parti
culiere hospitalen.
Ad 2um. Instandhouding en oprichting van burger
lijke ziekeninrichtingen. Te Batavia, Semarang en
Soerabaja bestaan Gouvernements centrale burger
lijke ziekeninrichtingen, aan wier hoofd een directeur
(geneeskundige) staat, onder wiens leiding naar ge
lang van de behoefte, Europeesclie en Inlandsche
artsen benevens Europeesch en Inlandsch verplegingspersoneel werkzaam zijn. Deze inrichtingen, de
vroegere stadsverbanden, zijn bestemd voorde op
name van behoeftige zieken, zieke gevangenen e. d.
behoorende tot de Inlandsche maatschappij. Zij
zullen eerlang alle drie worden ondergebracht in
groote naar de eischen des tijds ingerichte gebou-

wen. Voor dezelfde categoriön van zieken zijn er,
eveneens in alle andere hoofdplaatsen van gewesten
en ook in grooterc afdcelingshoofdplaatsen gouverncments-ziekenin richtingen. Deze staan gedeeltelijk
onder leiding van de hierna te noemen zg. civiele geneesheeren, gedeeltelijk onder leiding van Inlandsche
artsen, die met den burgerlijken geneeskundigen
dienst ter plaatse zijn belast.
Meer in het bijzonder voor ooglijders bestaat
een grootc inrichting te Bandoeng, n.1. liet Koningin
IVilhdmina Gasthuis voor ooglïjd'eYS, dat indertijd
met alles wat er bij behoorde door het Gouverne
ment werd overgenomen van het Bestuur der Vcreeniging tot verbetering van het lot der blinden in
N.-I. De inrichting dient tevens voor opleiding van
Inlandsche artsen, die zich op het gebied van oog
ziekten, welke in den archipel veelvuldig hccrschen,
willen specialiseeren. Aan het hoofd staat een Di
recteur, geassisteerd door een Inlandsch arts en
verplcgingsperson eel.
Te Buitenzorg vindt men een gesticht tot verple
ging van beri beri lijders, aan het hoofd van welk
gesticht een directeur is geplaatst. Hot is in de eerste
plaats bestemd voorde aan beri beri lijdende dwang
arbeiders, maar ook Inlanders-niet dwangarbeiders
kunnen daarin verpleging vinden.
Te Pelantoengan (Semarang) bestaat een Gouvernements leprozerie, waarvan het plaatselijk be
heer is opgedragen aan het Leger des Heils. O k
vindt men een leprozen gesticht (Semaroong) te
Socrabaja en in 1912 werden fondsen beschikbaar
gesteld ten behoeve van de van bestuurswege op
liet eiland Po Amat (Atjcb en Ond.) opgcriH.tn
leprozenkolonie. De bevoegdheid tot opzei'-' mg
voor rekening van den Lande van lepralijders naar
Pelantoengan en naar andere voor de opneming en
verpleging van die lijders bestemde inrichtingen is
aan den Hoofdinspecteur Chef v. d. B. G. 1).
overgedragen. (Bijbl. no, 0004 en Gouv. besl. 25
Nov. 1910 no. 24 in verband met fnd. Stl I9IO
no. 050).
Op een aantal plaatsen wordt aan <le bev-.lking
voorts gelegenheid gegeven tot erlanging van poli
klinische geneeskundige hulp. De genees! eeren I last met den Burg. Gen. Dienst zijn verplicht poli
klinieken te houden op hunne standplaats en daar
buiten, waar hun dit door den Hoofd inspecteur
wordt opgedragen.
Ad 3um. Aanmoedir/iu// van het locaal en particu
lier initiatief tot individueele ziekenbehandelin//, zich
uitende in:
a) het geven van aanwijzingen en inlichtingen
aangaande den bouw van hospitalen, asylen en
leprozerien;
b) het steunen van aanvragen voor terreii.cn
bestemd voor deze inrichtingen;
c) het verleunen van eene subsidie in eens bij den
bouw, t. w. tot 3/4 van de bouwkosten, en voor uit
rij stingskosten naar gelang van het aantal lijders,
waarop de inrichting berekend is, en tevens van
jaarlijksche subsidiën of tegemoetkomingen in do
verplegingskcstcn, voor medisch en verplegingspersoneel, voor onderhoud van het gebouw en van do
uitrusting en ten slotte voor medicijnen, verbandartikelen en instrumentarium, alles naar verhou
ding van hefaantal bedden. Voorliet bekomen d - i'
subsidiën moeten die inrichtingen natuurlijk aan
zekere vercischten voldoen. Zie suhsidie-regelen in
Jnd. Stb. J90(5, no. 276, 1911, nos. 472 en 654. In
grooten getale zijn dientengevolge zoo op Java als
in de Buitenbezittingen particuliere inlandsche zie-
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henhuizen cn hulpziekenhuizcn opgericht, zoo (loer
VI. Kostelooze genees-, heel- en verloskundige, hulp.
du zending als cloor particuliere ondernemingen. Op
Van gouvernementswege worden vrije geneeskun
het oogenblik (Nov. 1016) bedraagt hun aantal on
dige behandeling cn gratis medicijnen verstrekt aan
geveer vijftig, waaronder vermelding verdienen het
Gouvernementsambtenaren cn gepensionneerden
DiakoncssenhuisTjikini te Batavia cn het Pctronclla
met een inkomen van beneden de ƒ150.— ’smaands
hospitaal te Djokjakarta, een ooglijders ziekenhuis _^cn hunne gezinnen, aan leerlingen van diverse oplei
te Semarang en een dergelijke inrichting te Ngawi.
dingsscholen en aan behoeftigen en eindelijk nog
ann enkele personen bij afzonderlijke Gouvts be
Geldt het bovenstaande de verpleging van zieke
schikkingen genoemd. Zie Ind. Stb. 1906 nos. 213
behoeftige Inlanders, voor de verpleging van zieke
cn 214. Voor deze behandeling zijn als regel aan
behoeftige Europeanen is in Ned.-Indiëdc gelegen
gewezen particuliere geneeshecren (z.g.‘civiele geheid schaarsch. Zij worden hier en daar verpleegd
neesheeren) onder genot van eene toelage. Die par
in de militaire hospitalen (zie onder Militaire
ticuliere geneesheeren zijn tevens verplicht genees
Ziekenverplegi/ig blz. 760), voorts — op beschei
kundige hulp te vcrlcenen aan gevangenen cn heb
den schaal — in het Diakonessenhuis Tjikini te
ben, waar noodig, de Justitie voor te lichten door
Batavia cn in de evenzeer hier voren vermelde
het doen van gerechtelijke secties en het opmaken
Centrale burgerlijke ziekeninrichtingen te Sema
van visa et reperta. Zij zijn onderworpen aan de
rang en te Soerabaja, zij het ook dat deze in
voorschriften betreffende den Burg. Genecsk. dienst.
richtingen daartoe oorspronkelijk niet bestemd
Verder zijn ook officieren van gezondheid met deze
waren, en ook wel in enkele klinieken van particu
diensten belast. Op enkele plaatsen zijn Gouverliere geneesheeren.
nementsartsen voor die geneeskundige hulp aan
III. Controle op de deugdelijkheid van geneesmid
rechthebbenden en behoeftigen aangewezen, terwijl
delen, algemeen toezicht op de deugdelijkheid der
op andere het stelsel van vrije artsenkeuze bestaat.
voedingsmiddelen en de schadeloosheid van andere
Hier en daar zijn Europeesehe vroedvrouwen
consumptieartikelen. Dit onderdeel van de taak
door het Gouvernement werkzaam gesteld, ten
van den Burg. Gen. Dienst wordt behartigd door
einde kostelooze verloskundige hulp te verleenen
den pliarmaceutischen dienst, staande onder den
aan de behoeftige vrouwen uit de Europeesehe en
Jnspectcur-phannaeeut, die het toezicht heeft op
Inlandsche bevolking. Elders verleenen Inlandsche
de in den Archipel aanwezige particuliere en Gouvcrvroedvrouwen, tegen genot van een kleine toelage
nements-apothekcu en do deugdelijkheid der al
uit ’s lands kas, die hulp (Bijbl. 1209]£Elders weer
daar afgeleverde medicijnen onderzoekt. Verder
worden door den Hoofdinspecteur vab den B. G. D.
administreert hij de distributie der geneesmiddelen
jaarlijks Europeesehe en Inlandsche vroedvrouwen
en ustcr.siliën aan de verschillende Gouvernementsaangewezen, tot wie vrouwen, die recht hebben op
en van Staatswege gesubsidieerde hospitalen, ter
kostelooze verloskundige Gouvernementshulp als
wijl ook het toezicht op de voedingsmiddelen tot
mede minvermogende en behoeftige Inlandsche
«lezen dienst is gebracht. Voor de-'instructie van
vrouwen zich ter verkrijging van die hulp kunnen
dien Inspecteur zie Bijbl. 8226.'
wenden. Ind. Stb. 1913 no. 664 cn 1915 nos. 532
I V. Zorg voor krankzinnigen. Twee grootc centrale
en 602.
krankzinnigengestichten, waarvan een gelegen te
Buitenzorg in West .Java en het andere te La wang.»
B. Militaire Geneeskundige dienst. Deze wordt
in i f; st Java nu t een gezamenlijke ruimte voor ver
uitgeoefond door Officieren van gezondheid, mi
pleging van 1 500 patiënten, nemen de krankzinnigen
litaire Apothekers, Apothekcrs-adsistenten, en
op, welke hun van uit den gebeden Archipel worden
militaire Paardenartsen, behoorende tot het Ne
e:i. Aan «leze krankzinnigengestichten
derland sch-Iudisehe leger c. q. tijdelijk gedeta
zi|M werk pl *atse ï en landbouwkolonies verbonden.
cheerd van het leger in Nederland. Somtijds
ll« t pers meel bestaat voor ieder gesticht uit een
wordt bij incompleet die dienst opgedragen aan
Geneeslieer-Direeleur, die in de behandeling der
geneeshecren belast met den burgerlijken genees
krankzinnigen wordt bijgestaan door psychiaters
kundigen dienst, aan particuliere geneesheeren, aan
llll ■I bet noodige vi rplegingspersoncel. Zie Ind. Stb.
Inlandsche artsen (dokters djawa), en c.q. aan
101 ■ no. 780, alsmede 188! nos. 71 en 218, 1897 no.
veeartsen al of niet in burgerlijken dienst.
176. 1 sus w>. 1.70, 1004 nos. 65en 158, 1905 nes. 110
Do Officieren van Gezondheid, die thans in het
i-n 8Mi; voorts 1002 no. 180, 1006 nos. 27 en 414,
leger dionst doen, zijn‘allo eerst gevormd tot arts,
1011 ie . 602 en 1012 no. 2.71. Een reglement voor
cn daarna benoemd tot Officier van Gezondheid
de opneming en de verpleging van lijders in de Gou(mot eene toelage gedurende hun studietijd, of
veniemeiitskrankzinnigengestiditen vindt men in
eene gratificatie bij hunne tijdelijke of definitieve
Ind. Sti-, 1885 no. 130, aangevuld en gewijzigd bij
benoeming). Hieronder zijn ook begrepon gencesInd. Stb. 1888 no. 104, 1802 no. 145. 1805 no. 58,
heoron, opgeleid aan de Geneeskundige School te
1003 no. 14 jo, 101 I no. 107.
! \ ui >rberc.iding is de oprichting van een door Paramaribo (West - Ind ië), en Inlandsche artsen,
afkomstig van do School tot opleiding van In land gangshuis in Midden Java, bestemd voor de voorseho Artsen (S.t.o.v.i.a) to Weltevreden, die aan
loopige inbewaringstelling van krankzinnigen, die
eene Nedorlandscho universiteit hot praclische arts
thans dikwijls te lang in op dat dool niet berekend o
examen hebben afgelcgd; benevons vreemdelingen,
ziekenhuizen en andere plaatsen op opneming moebuiten Nederland tot geneeskundigen gevormd (aan
ten wachten. Zie ver.br KRANKZINNIGENeen dor buitenlandsche universiteiten in Denemar
VERPLEGING.
ken, Duitschlaud, Oostenrijk, oilz.), die aanvanke
V. Zorg voor >le werklieden bij Staatsbedrijven.
lijk voor 3 of 5 jaren zich verbinden voor het NeDeze zorg omvat de bedrijfshygiène cn de individerlandsch-Indische leger, om desgewenscht later
dueele behandeling der werklieden bij het staats
in vasten dienst ovor to gaan.
mijn!,ed rijf en bij spoorwegen in aanlegen in exploi
De militaire apothekers, die thans in het leger
tatie. Zij is toevertrouwd aan door don Burg. Gedienst doen, hebben voor een deel als pharmaceunee.sk. Dienst aangewezen bedrijfsartsen, bijgestaan
tisch kweokeling hunne opleiding te Utrccht.ontvandoor Inlandsche artsen.
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gen, onder toezicht van een der hoogleeraren aan de
Univeraiteit aldaar; anderen zijn eerst opgeleid tot
apotheker, en daarna benoemd tot militair-apothcker (met eene toelage gedurende hun studietijd, of
eenc gratificatie bij hunne tijdelijke of definitieve
benoeming). Ook vreemdelingen, aan een buitenlandsche Universiteit opgeleid, kunnen zich tijdclijk ver
binden tot militair-apotheker bij het NcdcrlandschIndisclie leger, om desgcwenscht later in vasten
dienst over te gaan.
De apothekers-adsistenten, zoowel militaire als
burgerlijke, — de laatsten worden alleen in Indic
naar gelang van de behoefte tijdelijk te werk gesteld
bij den militairen geneeskundigen dienst —moeten
hebben voldaan aan het examen, bedoeld bij Art. 17
der Wet van 25 December 1878 (Ned. Stb. no. 222),
en Artikel 32 van het Reglement op den Burgerlij
ken Geneeskundigen Dienst in Nedcrlandsch-Indië
(Ind. Stb. 18S2 no. 97), en worden in Neder
land door den Minister van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door den Commandant van het Leger,
benoemd. Voor hunne opleiding zijn zij uitsluitend
op particulier ;nitiatief aangewezen.
De militaire paardenartsen zouden ingevolge
Kon. besluit van 8 September 1871 (Indisch Staats
blad no. 9) kunnen worden opgeleid aan de Rijks
veeartsenijschool te Utrecht, waren niet de in dat
besluit vervatte bepalingen onvereenigbaar met de
Wet op het veeartsenijkundig onderwijs, Ned. Stb.
1874, no. 99; zooals dit later is gewijzigd, en het
reglement voor de Rijksveeartsenijschool, zooals dit
is vast gesteld bij Kon. besluit in Ned. Stb. 1894
no. 65, laatstelijk gewijzigd bij Kon. besluit in Ned.
Stb. 1906 no. 228. Het korps wordt dan ook tegen
woordig aan gevuld door oproeping van veeartsen
in Nederland vanwege het Departement van Kolo
niën, op de voorwaarden, die in ’t algemeen voor
de ambtenaren van andere takken van dienst,
waarvoor geen speciale regelingen zijn getroffen,
zijn bepaald.
Alle officieren van den Mil. Gen. Dienst krijgen
bij hunne benoeming den rang van len Luitenant in
het Leger, met den titel van Off. v. Gez. 2e kl.,
milit. Apotheker 2e kl., militair paardenarts 2e kl.
De rangen, van onder'af opklimmende, zijn: off.
v. Gez., milit. Apotheker, of milit. paardenarts 2e
klasse (le Luit.) en le klasse (Kapitein); Dirig. off.
v. Gez.; dirig. mil. Apotheker, of dirig. milit. paar
denarts 2e kl. (Majoor), en le klasse (Overste), be
nevens Kolonel van den Militairen Geneeskundigen
of Pharmaceutischen Dienst, en de Chef (GeneraalMajoor), welke laatste altijd Off. v. Gez. is.
De apothekers-adsistenten der 3e, 2e en Je kl.,
hebben den rang van adjudant-onderofficier. De
laatsten kunnen bij gebleken geschiktheid en vol
doening aan bepaalde examcneischen den rang van
onderluitenant bereiken.
De Officieren van den Milit. Gen. Dienst hebben
tot den rang van dirig. Off. het recht tot uitoefening
van burgerpraktijk. Aan de hoofdofficieren is
slechts toegestaan het houden van consulten, en
het verrichten der daaruit voortvloeiende instrumenteele en manueele kunstbewerkingen. Op vele
plaatsen wordt de burgerlijke geneesk. dienst uit
geoefend door off. v. gez. onder toezicht van dc*n Inspecteurvan den burgerlijken geneeskundigen dienst,
waartoe op Java en enkele der buitenbezittingen
speciale ambtenaren zijn benoemd, terwijl op de
overige buitenbezittingen de gewestelijk Eerstaan
wezende Officieren van Gezondheid tevens als fungeerend inspecteur van den burgerlijken genees-

kundigon dienst optreden, onder leiding van den
Hoofdinspecteur van dien dienst. In alle militaire
hospitalen is de behandeling der daar aanwezige
burgerpatiënten ook aan de Officieren van Gezond
heid opgedragen.
De pharmaceutischc dienst bij den burgerl. ge
neeskundigen dienst is, met uitzondering van een
inspecteercnd ambtenaar bij het hoofd bureau, aan
den militairen geneeskundigen dienst opgedragen.
Tengevolge van een en ander hebben alle militaire
geneeskundigen — met uitzondering van den Chef
— en apothekers daarvoor een vaste maandelijksche
toelage, onverschillig of zij meer of mindere be
moeienis met dien dienst hebben. De Kolonels en
de dirig. Off. v. Gez. ontvangen daarvoor / 100, de
dirig. milit. Apoth. / 60, de subalterne Off. v. Gez.
en mil. Apoth. resp. / 50 en / 40 ’s maands.
Aan alle Hoofd-Officieren v. d. Gen. Dienst en aan
de subalterne Off., voorzoover deze zijn of worden te
werk gesteld bij de Vide afdceling van het Depar
tement van Oorlog (Hoofdbureau v/d Mil. Gencesk.
dienst), wordt door den Legercommandant hunne
standplaats aangewezen, op voordracht van den
Chef; de overige officieren, onderluitenants en ad judant-onderofficiercn worden door den Chef ingedceld. Hunne werkzaamheden zijn bij afzonderlijke
voorschriften bepaald.
Militaire Ziekenverpleging. Op de meeste plaat
sen, waar garnizoen lag, bestonden steeds mili
taire hospitalen of ziekenzalen, wier grootte (rang
schikking in klassen) afhankelijk werd gemaakt van
het aantal militairen in het garnizoen en in de omge
ving, den algemeenen gezondheidstoestand in plaats
en streek, de gelegenheid tot opzending der zie
ken enz.
De militaire hospitalen bieden alle gelegenheid
ook vrouwelijke patiënten op te nemen, en zijn, voor
zoover de verpleegruimte zulks toelaal, ook beschik
baar voor burgerambtenaren en niet-ambtelijke
personen; wal de laatsten aangaat, echter alleen dan,
w'anneer geen burger ziekeninriehting ter plaatse
aanwezig is, dan wel in eene dergelijke inrichting
oogenblikkelijk geen gelegenheid tot opname be
staat.
In de ziekenzalen, waar, behoudens wat gemak kclijk te bereiden zieken kost, niet in de gewone voe
ding wordt voorzien, kunnen slechts militairen be
neden den rang van onderluitenant en hunne vrou
wen en kinderen worden opgenomen; do gewone
voeding voor hen wordt in de keuken van de kazerne
met die der overige militairen bereid.
Onder de oudere hospitalen, in den loop der jaren
aanmcrkelijjc verbeterd, zijn er, die, hoewel zij niet
in nJIe opzichten naar de eischen van den tijd zijn
ingericht, goed genoemd kunnen worden, b.v het
militaire hospitaal le Weltevreden, dat in J9J4/J9IG
grootendeels verbouwd is. Onder de nieuwere
zijn er, die mei de goede in Europa kunnen wor
den vergeleken, zooals b.v. dat de Djokjakarla,
Soerakarta, Tjimahi, Magelang, Koeta-Radja, enz.
De militaire ziekeninrichtingen, w. o. van tijdelijken aard, zijn, met het oog op het beheer, verdeeld
in hospitalen, waarvan zes klassen bestaan, en zieken
zalen, die in vier klassen zijn verdeeld.
Lijders, die in de kleinere ziekeninrichtingen niet
de noodige behandeling kunnen ondergaan, worden
geëvacueerd naar de groot ere in hetzelfde gewest,
dan wel, voor speciale behandelingen klimaatkuren,
van de eene ziekeninrichting naar de andere op Java,
van de ziekeninrichting te Koeta-Radja naar Padang en Batavia, waar o.a. een Instituut-Pasteur

1
en een Zanderinrichting is,of van diedcr gewestelijke
hoofdplaatsen van de overige buitenbezittingen
naar die te Batavia on Soerabaja.
De dienst in do militaire hospitalen is geregeld
in het Reglement voor militaire ziekeninrichtingen,
uitgegeven in 1909.
De verpleging geschiedt door het hospitaal-personeel, en wel in de ziekenzalen bijna uitsluitend
door militaire-, in de hospitalen door militaire- en
burgerverplegcrs. Uit den aard der zaak worden
vrouwelijke patiënten door vrouwelijk burgerper
soneel verpleegd. Bovendien is voor ernstige pa
tiënten in de grootcre hospitalen de verpleging door
in Nederland gediplomeerde verpleegsters ingevoerd.
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C. Geneeskundige commissiën. Er zijn meerdere
soorten van commissiën, die met deze benaming
worden aangeduid, één in Nederland, de overige in
Indië.
I. De Geneeskundige Commissie van het Departe
ment van Koloniën, bedoeld bij Kon. besluit van
29 Augustus 1914, Ned. Stb. no. 436, Ind. Stb.
n° 722, en gevestigd te ’s-Graven hage. Alle amb
tenaren en officieren (uitgezonderd de officieren
opgeleid te Breda en te Kampen), die voorde eer
ste maal naarde koloniën zullen gezonden worden,
moeten eerst door deze Commissie worden goed
gekeurd. Verder moeten voor haar verschijnen alle
met verlof in Europa vertoevende landsdienaren,
die voor een verlofsverlenging wegens ziekte in
aanmerking komen of na expiratie van een ziek
teverlof (verlofsverlenging wegens ziekte) naar de
Koloniën wenschen terug te keeren.
Hetzelfde geldt voor de ambtenaren, die in dienst
komen of zijn van de gewestelijke of plaatselijke
raden in N.-I.
Ten aanzien van de keuringen van den vrijwilligen
kolonialen militairen dienst heeft deze commissie
het suporarbitrium, terwijl ook de definitieve af
keuring (tijdelijk of voortdurend pensioen) van de
uit de koloniën teruggekeerde militairen door haar
geschiedt.
I)i- commissie bestaat uit een voorzitter en vijf
leden, bij voorkeur gekozen uit gewezen genees
kundigen van den militairen of burgerlijken genees
kundigen dienst in N.-f. Verlofgangers of andere
geneesheeren uit Indië- kunnen ook benoemd
worden. De commissie is verdeeld in twee, in samen
stelling wissellende, subcommissies, die zelfstandig
hare beslissingen nemen.
De Minister van Koloniën kan een herkeuring
opdragen aan een herkcuringscommissie, welke
bestaat uit de geheele commissie, aangevuld met
één of meer plaatsvervangende leden.
11. De Geneeskundige Commissiën in Indië. In
de eerste plaats heeft men in Indië Geneesk. Commissiën tot onderzoek en afkeuring van militairen,
en van tot. het JiCger behoorend burgerpersoneel,
gevestigd in verschillende grooto garnizoensplaatsen
Cl' S! unengestold uit drie der oudste ter plaatse aan
wezige Officieren van Gezondheid, van wie minstens
één lloofdollicier. Is in een der bedoelde garni
zoensplaatsen geen dirigeerend OlT. v.Gez.,doch zijn
wel drie of meer subalterne Olï. v. Gez. aanwezig,dan
kan aldaar slechts eene Commissie met zoogenaamde
beperkte bevoegdheid worden gevormd, voorgezeten
doorden plaatselijk Eerstaanwezend Off. v. Gez.; zijn
er slechts twee Off. v. Gez., onverschillig of een van
deze ding. is, dan kan er geen commissie-zitting worTe Batavia is bovendien gevestigd
den gehouden.
een geneeskundige hoofdcommissie samengesteld
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uit o leden, telkens aan te wijzen door den Chef v. den
militairen Geneeskundigen dienst uit de te Batavia
aanwezige militaire gencesheeren, zooveel mogelijk
Opper- en Hoofdofficieren. Alle tot het leger
behoorende personen, zoowel militairen als bur
gers, ten behoevo van wie door eene geneeskundige
commissio tot onderzoek en afkeuring van militai
ren als bovenvermeld, een geneeskundig certificaat,
van welke strekking ook, werd afgegeven, kunnen
op last van den Commandant van het Leger en Chef
van het Departement van Oorlog in NederlandschIndië opgeroepen worden om voor genoemde Hoofd
commissie te verschijnen, welker uitspraak beslis
send is. Zie art. 11 Regl. op den militair geneesk.
dienst .in Ind. Stb. 1909 no. 225.
In de tweede plaats heeft men in Indië de genees
kundige commissiën voor burgerlijke ambtenaren,
die in aanmerking komen vooreen buitenlandseh ver
lof wegens ziekte. Zij zijn ingesteld bij Ind. Stb. 1913
no. 695 en gevestigd alweder op een aantal plaatsen.
Zij bestaan uit drie gencesheeren, van wie als voor
zitter te Batavia, Magelang, Soerabaja en Padang
optreedt de gewestelijke eerstaanwezend officier
van gezondheid of diens tijdelijke vervanger en op
de overige plaatsen de oudste officier van gezond
heid in rang, terwijl die voorzitter zich voor ieder
onderzoek twee leden toevoegt, volgens een roester,
waarop alle ter plaatse gevestigde officieren van
gezondheid en allo stads- gouvernements- en civiele
geneesheeren, en zoo noodig particuliere gences
heeren, voorkomen. Bestaat op de standplaats van
den ambtenaar of op de plaats van zijn werkelijk
verblijf geen zoodanige commissie en is zoodanige
commissie in één dag reizens overland voor hem
ook niet te bereiken, dan wordt met de verklaring
van één geneesheer genoegen genomen. De Gouv.
Gen. kan alsdan echter een nieuw geneeskundig
onderzoek gelasten voor eene Hoofdcommissic te
Batavia, bestaande uit drie leden voor elk speciaal
geval door den Hoofd inspecteur, Chef van den Burg,
Geneeskund. Dienst aan te wijzen.
Voor verloven wegens ziekte, in Indië zelf door
te brengen, is het verschijnen vooreen Gen. Comra.
niet noodig. Wel verschijnen echter voor de laatst
bedoelde geneesk. commissiën de ambtenaren, diezich als hersteld aanmelden na ommekomst van
den termijn, waarvoor hun bij ontslag uit de be
trekking wegens ziekte wachtgeld werd toegekend.
Ten slotte kunnen nog worden vermeld de com
missiën tot keuring van adspirant burgerlijke lands
dienaren, welke tot taak hebben het geneeskundig
onderzoek van Europeanen, on waar het betreft
sommige catcgoriön van beroepen, ook van In
landers, die zich duurzaam aan ’s Lands dienst
willen verbinden. Ook bij tijdelijke indienststcllingen is in het belang van de openbare veiligheid soms
keuring voorgeschreven. Zie Kcuringsroglement
in Ind. Stb. 1904 nes. 200 en 468. 1905 no. 166,
1900 no. 119, 1909 nos. 286 en 527, 1910 nos. 154
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GENEESKUNDIGEN (EUROPEESCHE). Zie GE
NEESKUNDE.
GENEESKUNDIGEN (INLANDSCHE). Onder de
zen naarn worden alleen bedoeld inlanders, die de
zoogenaamde inlandschogcneeskundo uitoefenen, en
op Java ge woon lijk doekoen genoomd worden. Do
inlanders, die een opleiding tot genceskundigo in Europeeschcn zin hebben genoten, dragen den titel van
inlandsch arts. (zij worden ___
ook „ wel dokter djawa
genoemd). Zie GENEESKUNDE.
De doekoon’s (zie ook HEIDENDOM) op-
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Java zijn meestal vrouwen, ofschoon somtijds ook
mannen als zoodanig optreden. Zij worden gewoon
lijk destemeer vertrouwd, naar mate zij ouder zijn.
Hun hulp wordt zoowel bij ziekten als bij bevallingen
ingeroepen, en bovendien houden zij zich bezig niet
enkele bijgeloovige handelingen, zooals het bezorgen
van d j i m a t ’ s, het uitleggen van droomen, het
aanwijzen van schuldigen bij diefstal, het uitzoeken
van padi pen g anten bij den rijstoogst enz.
Vele doekoens ontleen en hun aanzien aan het bezit
van krachtige rapal’s of tooverspreuken en spooken ziekteverdrijvende poesaka’s, waarmede zij ten
gerieve van het volk werken; vaak t reden zij op als
voorgangers bij offerfeesten. Niet zelden worden zij
geraadpleegd over de middelen om veel kinderen te
krijgen, of om liet krijgen van kinderen te voorkomen,
terwijl soms het afvijlen der tanden door een doe
koen plaatsheeft. Ook pidjit en oeroet
behooren tot hun werkkring. Alle ziekten worden
door hen in koude en heete verdeeld, en de genees
middelen daarnaar gekozen. De kennis dier genees
middelen hebben dcdoekoen’s zichzelven toegekend,
of zij hebben die verkregen door overlevering. In
het algemeen kan men zeggen, dat zij van heelkunde
(chirurgie) geen begrip hebben. De verschillende
aandoeningen, die daartoe worden gerekend (zooals
beenbreuken, ontwrichtingen, ingewandsbreuken
enz.), worden met uit- en inwendige middelen be
handeld, maar bijna nooit door operatiën, verban
den en dergelijke. Eigenlijke operaties doen dc d o ekoen’s niet. Men kan, met eenigen goeden wil,
de besnijdenis onderdo operatiën rekenen, maar die
wordt in den regel door geestelijken verricht. Een
enkele maal gebeurt het, dat een zieke een vinger,
hand of voet, die lang ziek was en hem hindert, een
voudig afhakt, hetgeen desnoods ook als eene opera
tie kan worden aangezien. Wonden of zweren wor
den met plantaardige pappen (tapék), of met een
doekje bedekt, terwijl in sommige st reken wel troesi
(zwavelzuur koper) uitwendig wordt gebezigd.
Ais oorzaken tot het ontstaan van ziekten vindt
men bij de verschillende volkeren in den Ind.-archi
pel verscheidene denkbeelden, die zich laten terug
brengen tot de drie volgende hoofdgroepen: le de
invloed van geesten (zie o.a. Gen. Tijdschr. v. N. I.
X. 215, en XXII 243); 2e. winden, die zich in het
lichaam hebben gevormd, en zich daar verplaatsen;
3e. wormen. (Zie o.a. Gen. Tijdschr. v. N. IX. 1).
De geneesmiddelen worden in verschen en in ge
droogde» toestand gebruikt, hoewel door do zieken
zelf gewoonlijk aan de versche de voorkeur wordt
gegeven. De doekoen ’s Lebben daarvan een
voorraad voorhanden, terwijl niet zelden bij gegoede
Javanen een soort van huisapotheek wordt gevon
den, die den naam botekkan draagt. De vor
men, waaronder de geneesmiddelen worden toege
diend, zijn de volgende: als versche kruiden, alleen
of onder elkaar gemengd, somtijds met water fijn
gewreven, zoodat er een pap onstaat, die uit- of in
wendig wordt gebruikt. Dat fijnwrijven geschiedt
tusschen steenen, waarvan de eene een langwerpig
vierkant en, de andere een meestal cylindrischen vorm
heeft ( b a t o e p i p i s a n). Somtijds wordt zulk
een pap uitgeperst, en het vocht gebezigd. Vele krui
den worden met koud of warm water afgetrokken;
andere worden gekookt, en dan het afgegoten vocht
gebezigd, waarbij hoogst zelden wordt gefiltreerd,
maar meestal wordt aan geraden het vocht een nacht
in den dauw te laten staan. Vele bladeren of bloe
men worden eenvoudig tusschen de vingers gekneed,
zoodat zij zacht worden, en dan op wonden onz. ge-

legd. Onderdo gonccsmiddelcn, die veel worden ge
bruikt, ook ter voorkoming van ziekten, bekleed on
do d jamoe’ s een groot c plaats. .Dit zijn zeer
samengestelde mengsels, die, op verschillende wijzen
bereid, worden ingenomen, waarbij niet zelden wa
ter wordt gebezigd, dat in een reuk van heiligheid
staat. Zulke d j a ra o e ’ s worden toegediend aan
kraamvrouwen, aan zieken, maar ook aan gezonden,
om een goede kleur te houden, sterk te worden, ma
ger te worden enz.
Op grond der reeds genoemde verdeeling der ziek
ten in koude en boete, worden ook de geneesmidde
len in die twee rubrieken verdeeld, maar het komt
niet zelden voor, dat de eene doekoen een mid
del warm noemt, dat door een anderen onder de kou
de wordt gerangschikt.
Behalve de geneesmiddelen, die de doekoen ’s
in voorraad hebben, koopen z 'y die ook bij de tockang’s rem pa-rem pa, die men drogisten
zou kunnen noemen. Deze zijn niet zelden Chineezen
(te Batavia alleen Chineezen), die hun voorraad bij
inlanders opkoopen, of dien krijgen uit Arabic,
Britsch-Indië, China, en ook wel van Europeesche
handelaren.
De kruiden, die door inlanders (t-oekang
akar-akar) worden gezocht, worden aan die
drogisten geleverd, of op de passers verkocht.
Verder zijn er nog vrouwen, die klaargemaakte
geneesmiddelen verkoopen, en daarmede langs de
huizen gaan; zij hebben vooral verschillende d j a mo e ’ s te koop.
Nu moet worden opgemerkt, dat het gebruik van
geneesmiddelen niet steeds op dezelfde wijze plaats
vindt, hoewel de verschillende manieren als inlandsche geneeskunde worden beschouwd. De inlanders
gebruiken, zonder steeds den raad der d oekoen ’s
in te roepen, vele versche plantcndeelen als genees
middel, die men inlandsehehuismiddeltjes zou kun
nen noemen; de doekoen ’s gebruiken zeer sa
mengestelde recepten, waarin vele ged.oogde krui
den voorkomen; de Jndo-Europeesche vrouwen, die
zich met het behandelen van zieken bezighouden,
bezigen de beide genoemde manieren, maar boven
dien Europeesche huismiddeltjes en geneesmidde
len.
De bepaling der hoeveelheid van de te gebruiken ge.
neesmiddclen geschiedt op ongeveer dezelfde wijze als
bij de volksgeneeskunst en deoudepharnmeiein Eu
ropa, zooals: c en handgreep,een vingergreep, t ei leng
te van een vinger of van een vingerlid (waarbij steeds
de hand eener inlandsehe vrouw wordt bedoeld),
het gewicht van een oude duit, van een reaal, van
één of meer bidji saga (de roode zaadje-, waar
van men rekent, dat er 13 even zwaar zijn als ecu
duil), ter grootte van een kemiri of een 1 e r c k,
van een kippekop; somtijds wordt het aantal schijf
jes genoemd enz. (Bijzonderheden daaromtrent, in
liet bock van Njonja van Blokland).
De d o e k o e rï ’ s zijn geheel vrij in de uitoefe
ning hunner kunst. De wet vóórziet daarin, want in
het Kegl. op den Burg. geneesk. Dienst in N. I.
(Ind.Stb. 1882 no. 07) is in art. 41 bepaald :„het ver
leen en van geneeskundigen bijstand, door verstrek
king van inlandsehe geneesmiddelen tegen zooge
naamde ziekten van I et land is geene uitoefening
„der geneeskunst”. Daar nu de wet niet aangeeft wat
inlandsehe geneesmiddelen zijn, noch wat verstaan
moet worden onder zoogenaamde ziekten van het
land, mag iedereen, en mogen dus ook de doe
koe n’s, geneeskundige praktijk uitoefenen. Ook
mogen zij geneesmiddelen leveren, want volgens
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art. 83 van datzelfde reglement wordt „de verkoop
van Chineesche en zoogenaamde inlandsche genees
middelen” niet als uitoefening der artsenij bereid kunst aangemerkt.
Literatuur: o.a/^Vcth, Java I, 326, 485, 524; Crawfurd, Hist. of the Ind. Archipelago I, 328; Olivior,
Land- en zeetochten I, 140; Tijdschr. v. N. I. 1869
II, 375; 1870 I, 278—332; M. Grcshofï, Eerste ver
slag v. h. onderzoek naar de plantenst. in N. I. 2;
Vorderman, Kritische beschouwingen enz. 1880;
V. d. Burg, De gencesdi. in Ned. Ind. I en III; njonja Van Blokland, Doei oen djawa, oetawa kitab dari
roepa-roepa o bat” enz. 1886; Gen. Tijdschr. v. N.I.
X, 215, XXII, 243, XXXIV. 269.
_A
GENEESMIDDELEN. Over de bereiding en toedic' '. . (r ning van inlandsche geneesmiddelen wordt reeds een
en ander medegedeeld in het artikel over GENEES
KUNDIGEN (INL.). Voorts zijn in deze Encyclopaedie alle meer belangrijke medicijnen kortelijk
beschreven, elk onder den eigen naam, of onder
dien van de plant of hel dier, waaraan zij ontleend
zijn. Biographischc aanteekeningen, en lijsten der ge
schriften van de voornaamste onderzoekers op dit
gebied, zijn mede in dit werk opgenomen. Hier
vinden dus nog slechts eenigc algemccne beschou
wingen over Indische geneesmiddelen eene plaats.
De voorziening met E uropcesc b e m e d ie ij n e n geschiedt in Indiö van gouvernementswege uit 'h Rijles Magazijn van Geneesmiddelen te
Bandoeng, dat niet alleen al de militaire apotheken
voedt, doch ook voorziet in de behoeften van den
burgelijken geneesk. dienst; en van particuliere
zijde door de civiele apotheken, of door directe ont
bieding uit Europa. In sommige Indisehc toko’s
vindt men voorts eene rijke keuze kwakzalversmid
delen en zg. spécialité’s. Over het algemeen is tegen
woordig de ho e d a n i g h e i d der geneesmiddelen in de apotheken van Indiö goed; vroeger echter
waren klachten algemeen en Waitz beweert, dat in
zijn tijd (1830) de helft der medicijnen ontbrak of
bedorven was. Evenwel laat ook thans nog de tij
dige v e rs trekking van medicijnen, vooral
in afgelegen plaatsen, wel cens te wensehen over.
Van de Kuropeesehc geneesmiddelen zijn behalve
kinine (o b a t d e m a m) nog eenigc andere medi
cijnen bij de inlanders gezocht, zoo ricinusolie
(m i n j a k k a s l r o 1 i), santoninekoekjes (o bat
t j a t j i n g), jodoform (o b a t ko e n i n g), lauda
num. Bleeker’s drank enz.; ook gelden ledige
inedicijidle.sehje- allerwegen als zeer begeerlijke
aanwinsten van de Kuropeesehc beschaving.
Over bet algemeen evenwel legt de inlander meer
terughouding aan den dag bij zijne appreciatie der
Europeesehe medicijnen, dan de Europeaan in In
diö pleegt te doen bij de beoordcoling dor inland
sche o bat. Do moest fantastische verhalen van
wonderbaarlijke genezingen door deze, worden grif
geloofd, en men is daarbij steeds direct bereid, allo
kritiek te laten varen. Veelal geldt echter van de
toediening der inlandsche medicijnen nu nog, wat
eertijds met eenig recht ook van onze artscnijlccr
weid beweerd, nl. dat zij was de kunst, om kwalen,
die men niet kende, te genezen door „stoffen, waar
van men weinig wist, te brengen in een lichaam,
waarvan men nog minder wist”. Immers is de ken
nis van den bouw on de verrichtingen van het menschel ijk lichaam zelfs bij den besten Javaanschon
doekoen minimaal; zijn geneesmiddelsysteem berust
nog op de oude leer van het „koud” on „warm”
(p mias en d i n g i n), en bij de toepassing
zijner medicijnen hecht hij meer aan het uilwon-
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dig gebruik van smeersels en pappen, dan aan
ccne goed gedoseerde inwendige toediening — of
schoon, opvallend genoeg, de diaetetiek zeer in ccre
is, en de verbodsbepalingen, om in deze of gene
ziekte dit of dat te eten, legio zijn.
Bij de inlandsche medicijnen speelt voorts het
b ij g c 1 o o f cenc groote rol. In het bijzonder uit
zich dit als de zgn. signaturen- en transmigratieleer, die beide ook in de geneeskunst van andere
volken aan te wijzen zijn, en eertijds mede de be
ginselen waren van de pharmacologische weten
schap in Europa.
De signaturenlcer neemt aan, dat aan den bij
zonderen vorm, de kleur enz. van een natuurvoort
brengsel te zien is, tegen welke ziekte het dienstig
is; dus dat de medicijnen, zooals de natuur ons die
aanbiedt, door de wijze beschikking van den Schep
per voorzien zijn van een duidelijk leesbaar signa
tuur. De hier volgende voorbeelden van dit bijge
loof zijn ontleend aan een opstel van den als onder
zoeker der Indische artsenijen welbekenden voormaligen Inspecteur v/d burg. geneesk. dienst, A. G.
Vorderman. Zoo heet de bloedroode zwamsoort
cl j,a moer m é r a h aangewezen als middel tegen
bloedstortingen; de gele wortelstok temoc Iaw a k als middel tegen geelzucht, het roode kernhout set jang tegen bloeddiarrhosa; het aan de
windzijde der woudboomen - welig groeiend baardmos rasock angin tegen flatulentie enz.
De transmigratieleer neemt aan, dat sommige
genees- of toovermiddelen het vermogen bezitten
om werkzaam te zijn door ovei’gang hunner zicht
bare eigenschappen in het lichaam van den gebrui
ker, met het gevolg dat diezelfde eigenschap zich
ook daar gaat openbaren. Zoo wordt de zwakke
sterk, en tot hot dragen van zware lasten in staat,
als hij eet van de stevige vezelachtige stengels van
het plantje sidagori le la ki; de uitwerpse
len van dysentcrielijdcrs zullen normaal worden,
als patiënt de naar faecc3 riekende daoen kesemboekan (k c n t o e t) eet; kinderen zullen
rustig slapen als een takje van daoen tidoertidocran onder het hoofdkussen ligt, enz. Ook
aan het dierenrijk worden dergclijkc transmigratie-middelen ontleend: ronggengs, die zich schor
geschreeuwd hebben, eten sondar i-wormen,
omdat deze een hoog geluid plegen te maken; de
tjitjak geldt als middel tegen lepra, om zijn
regeneratie-vermogen van huid en staart. Vele
inlandsche schoonheidsmiddelen, aphrodisiaca, en
toovermiddelen (gocn a-g oena) staan met dit
zelfde geloof aan signatuur en transmigratie in verbancITC^
Gróote geneeskracht wordt voorts toegekend
aan het op ritueelc wijze bespuwen, belezen en be
zweren der zieke doelen, ten einde den ziektedaemon aldus uit te drijven. Ook heeft men te denken
aan de psychische invloeden bij de toediening der
medicijnen, aan do rol der suggestie — on er is reden
om aan te nemen, dat die rol bij oostersche volken
bijzonder groot is. Juist het feit, dat volgens den
inlander vele medicijnen eerst door bovonnatuurlijkcn invloed hunne waarde krijgen, verklaart,
waarom zoo vele stoffen uit het dagolijkscho leven
als geneesmiddel worden gebruikt, bijv. rijst, pi
sang, peper, tabak, gember, sirih en sirihkalk,
klapperolie enz. Voorts gelden de planten als be
zielde wezens, met voranderlijke wilsuitingen ten
opzichte dor menschen. Hot zal dus duidelijk zijn,
dat de Indische medicijnen niet zoo maar dadelijk
geschikt zijn om door den Europeeschen medicus
49
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aan het ziolcbed toegepast te worden; wie zulks
verlangt, gaat de geneeskunst als proefondervin
delijke wetenschap prijsgeven voor blinde empirie.
Er moet dus eene zorgvuldige triage voorafgaan,
zoo mogelijk eene, die op intieme kennis van taal,
land en volk berust, maar in ieder geval is noodig:
een onderzoek langs den weg der analyse on der
physiologische proefneming. Dat de inlandsche
medicijnen zulks verdienen, is buiten twijfel. Neemt
men de dikke schil van bijgeloof weg, dan blijft nog
over een niet te verwerpen kern van goede waar
neming en aloude ervaring. Ook vergete men niet,
dat de Indische geneesmiddelen in lioofdzank ont
leend zijn aan diezelfde tropische flora, die ons
reeds tal van kostelijke artsenijen heeft verschaft,
en die in haren onuitputtelijken rijkdom nog een
overvloed van werkzame plantenstoffen bezit. Aan
de meeste Indische geneesmiddelen uit het dieren
rijk daarentegen, wordt in dezen tijd weinig waarde
gehecht, sedert men de overeenkomstige producten
uit de Europeesche apotheken reeds lang als waar
deloos heeft leeren verwerpen. De belangstelling,
die thans weder aan het onderzoek der Indische
plantaardige artsenijen wordt geschonken, is alles
zins te verdedigen; alleen is dit nu geworden een
phytochemisch onderzoek, eene analyse der Indi
sche planten elk afzonderlijk, meer dan eene studie
der Indische artsenijmcngsels. Men wil leeren, wat
de natuur ons aanbiedt, niet wat de poespas der
doekoens is. Trouwens, de gewone inlander pleegt de
planten uit zijne omgeving op zeer eenvoudige
wijze toe te passen, en alleen de lieden van profes
sie maken gebruik van gecompliceerde recepten,
gelijk zulks ook de vele Indo-europeesche dames
doen, die in geneeskunst liefhebberen.
Behalve het gebruik van versche plantendeelen door de kamponglieden, is er in Indië ook
een bloeiende en belangrijke handel in drogerijen.
Op de hoofdplaatsen is deze meest in handen van
Chineesche drogisten (toekang rempa-remp a), die hun simplicia gedeeltelijk van elders uit
den archipel ontvangen, of wel aan de deur opkoopen van kruiden zoekers. Arabieren en Mooren, die
op hunne handclstochten geregeld Britsch-Indië
bezoeken, leveren saffraan, mastik, aloë, galnoten
enz.; uit China komen steranijs, chinawortel, costuswortel enz., terwijl Europeesche import firma’s
hen voorzien van minerale stoffen als zwavel, aluin,
loodebromaat enz. De inventaris van een dergelijken drogerij-winkei te Batavia, is beschreven
door A. G. Vorderman (Javaansche geneesmidde
len I en II, Gen. Tijdschr. v£-N.-Ind. 1894, Deel
XXXIV en 1900, Deel XL)'&> e voor Europa het
meest belovende medicijnen/heeft men echter niet
daar te zoeken, maar ond^r de talloozc Indische
gewassen, die bijna alle ook eenigerlei toepassing
als medicijn vinden. Voor het onderzoek dezer
Indische gewassen werd in 1888 te'Buitenzorg op
gericht het Chemlsch-Pharmacologisch Laborato
rium, als onderdeel van ’s Lands Plant en tujja. Bij
Gouv. Besl. van 18 Aug. 1888 N°. 31 werd Dr. M.
Greshoff toegevoegd aan den Directeur van ge
noemden Plantentuin tot het instellen van een
chemisck-pharmacologisch onderzoek naar de plan
tenstoffen in Nederl.-Indië, in het bijzonder met
het oog op hare betcekenis voor de geneeskunde.
De uitslag van die onderzoekingen is neergelegd
in de Mcdedeelingen uit ’s Lands Plantentuin '
1890, Deel VII en 1898, Deel XXV, onder den
titcl: Eerste verslag van het onderzoek naar de
p h enstoffen van Nederlandsch-Indië, en Tweede

verslag enz. Aan het cloor Dr. Greshoff verrichte
chemisch onderzoek der indische plantenstoffen
werd de botanische verwantschapdcrgewassen, waar
uit deze stoffen verkregen werden, ten grondslag
gelegd. De indische plantcnfamilicn zijn systema
tisch geanalyseerd, en de planten zooveel mogelijk
in haar natuurlijk verband ter hand genomen.
Bij het vertrek van Dr. Greshoff naar Nederland
werd de voortzetting van dit onderzoek opgedragen
aan Dr. W. G. Boorsma. De resultaten van diens
onderzoekingen zijn verzameld in een reeks mono
grafieën, onder den titel van Indische Planten
stoffen I, II, III en IV, verschenen in de MededeeJingen uit ’s Lands Plantentuin 1894, Deel XIII;
1897, Deel XVIII; 1899, Deel XXXI en 1902, Deel
LIL In N°. 3 dezer verhandelingen is tevens ver
slag gedaan van den arbeid in het bovengenoemde
laboratorium van den Groningschen Hoogleeraar
P. C. Plugge, die helaas na een kortstondigen ar
beid in de tropen, alwaar hij eerst den 3en Mei 1897
was aangekomen, op den 29en Juni van datzelfde
jaar plotseling te Buitenzorg overleed. Het moge
hier nog worden vermeld, dat het oude ChemischPharmacologischc Laboratorium in 1898 werd ver
vangen door een nieuwe, geheel naar de eischen
van den tijd uitgeruste inrichting.
Aan dit résumé moge een overzicht toegevoegd
worden der literaire hulpmiddelen bij de studie
der inlandsche medicijnen. Als uitgangspunt dezer
studie wordt natuuilijk geëischt eenige kennis van
den stand der volksgeneeskunst in Ned.-Indië.
Een afzonderlijk werk over dit onderwerp bezitten
wij helaas nog niet. Men moet de gegevens verzame
len uit een zeer groot aantal tijdschriften en boek
werken. Inderdaad is daarin echter reeds zéér veel
en zéér kostbaar materiaal opgehoopt, dat slechts
op den medicus-elhnoloog wacht, die het tot één
geheel verwerken wil. Ter algemeene oricntecring
kan intusschcn reeds het in 1893 verschenen werk
dienen van Dr. M. Bartcls „Die Medicin der Natnrvölker, Ethnologischc Beitrage zur Urgcschiehte
der Medicin”, in welk boek ook eenige hoofdstuk
ken aan de artsen ijleer zijn gewijd. Onderdo reizigcis
in Ned.-Indië, die met voorliefde in hunne werken
aanteekeningen over de volksgeneeskunst vei za
melden, noemen wij o. a. E. VV. A. Lüdeking (Am
boina), A. L. van Hasselt (Midden-Sumatra), .J.
Jacobs (Bali, Atjeh), C. Snpuek Hurgronje (Atjoh),
E. Modigliani (Nias, Kngano), J. O. F. Riedel (Mn
lukken), Dr. Kleiweg de Zwaan (Nias).
Tal van opmerkingen over inlandsche genees
middelen uit de praktijk der Europeesche artsen,
alsmede chemische analyses door militaire- en burgcrapothekers (meest uit de schooi van wijlen G. J.
Mulder, en van H. YVefers Bcttink), vindt men
voorts in het geneeskundig Tijdschrift voor Nederl.
Indië, in Haaxman’s Tijdschrift voor pharmaeie,
en in het Tijdschrift voor chemie, pharmaeie en
toxicologie. Uit den laatst en tijd worden hier alleen
vermeld de onderzoekingen van Dr. G. Grijns over
den invloed van Katjang hidjoe bij polyneurilis
gallinarum (Geneesk. Tijdschr. voor Nederl. Indië
1901, Deel XLI; 1909, Deel XLIX, 1910, Deel L;
en 1911,* Deel LI), van Dr. D. J. Hulshof! Pol:
Over Bcri-Beri en Katjang hidjoe (Ibidem 1900,
Deel XLVI), en over Xzuur, het tegen Beri-Beri
werkzame bestanddeel uit de Katjang hidjoe (Ibidem 1907, Deel XLVII), van Dr. G. VV. K ie wiet
de Jonge: Onderzoekingen over beri-beri en Katjang hidjoe (Ibidem 1909, Deel XLIX), van den
zelfden schrijver over Gambir hoelan tegen Mala-
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ria (Ibidem 1903, Deel XLIII), van Dr. J. B. C.
Pcrsenaire over indischc abortiva (Ibidem 1911,
Deel LI), van Dr. W. G. Boorsma: Eenigc waar
nemingen betreffende de werking van bidara oepas
bij glycosuric (Ibidem 1908, Deel XLVIII). Het in
Nederland verschijnend tijdschrift „Janus, Archives internationalcs pour 1’histoire de la médecine
et do la géographic médicale”, behandelt ook de
Indische volksgeneeskunst en volksmedicijnleer.
Eene volledige verzameling van Bataviaasche
drogerijen, deels door Vorderman, deels door Booisma c. a. bijeengebracht, is aanwezig in het Kolo
niaal Museum te Haarlem en in de Pharmaceutisclie laboratoria der Univcrsiteiten te Leiden en te
Utrecht. In de geschriften, door het Koloniaal Mu
seum te Haarlem uitgegeven (beschrijvende cata
logus, bulletin en extra-bulletin, jaarverslag), vindt
men verschillende bijdragen tot de kennis der Indi
sche geneesmiddelen. Een aantal voorwerpen, mid
dellijk of onmiddellijk met de inlandsche genees
kunst verband houdend, zijn geborgen in ’s Rijks
Ethnographisch Museum te Leiden.
De beschrijving der Indische geneeskrachtige
planten en hare gebruikelijke deelen moet men grootendeels samenlezen uit de BOTANISCHE LITE
RATUUR van vroeger en later tijd; er zij hier dus
verwezen naar het uitvoerig opstel dienaangaande
in deze Eneyclopaedie voorkomend. Het aloude
standaardwerk op pharmacognostisch gebied is
het „Amboinsch Kruidboek” van Rumphius, een
boek, dat ons den oogst heeft gegeven van een lang
en ongestoord leven, geheel gewijd aan de eenvou
dige en zuivere waarneming der Indische natuur.
Toen Rcinwardt, de stichter van den Buitenzorgschen plantentuin, in 1815 naar Java toog, gaf de
beroemde natuurphilosoof L. Oken hem een pro
gramma van natuurkundige werkzaamheden in
Inflië mede, en ving dit aldus aan: „Vor Allcm ist
Rumpf an Ort und Stelle und Stück für Stück
naehzu.-ammeln und nachzubeobachtcn !”Nog heden
mag men, ook voor de beschrijvende geneesmiddel
leer, deze taak den Indischcn naluurvorscher
voor oogen houden, want vele hedendaagsche ge
schriften over dit onderwerp staan verre achter bij
die van Rumphius, wiens uit gebreide en veelzijdige
kennis zelden is overtroffen, en wiens folianten
maar al Ie vaak eerst uil de tweede of derde hand
worden geraadpleegd. Natuurlijk zijn Rumphius’
opgaven vaak verouderd, maar in hoofdzaak geven
zij toch nog de som van nuttige kennis weder,
waarover de inlander beschikt ten opzichte der plan
ten en haar gebruik.
Eerst in het begin der 19e eeuw, bij de herleving
van het natuuronderzoek in Indië, is men weder
begonnen nieuwe kennis van inl. geneesmiddelen
te verwerven. In do vele geschriften van C. L.
Blumc (en later in die van J. K. Hasskarl, J. E.
Teysmann en G. J. Filet) vindt men dienaangaande
lal van aanteekeningen.
Een der eerste monographiën over Ind. medi
cijnen verscheen in 1819, nl. een opstel van Th.
Horsfiekl, „Short account of the medicinal plants
of Java” (Vcrh. Bat. Gen. Dl. VIII). Horsfiekl
neemt een aantal middelen die ook nu nog in ecre
zijn:
widara pail,
poe 16 pandak,
p r a n a d j i w a, 1 e r a k, k o n d a 1, k è 1 o r,
t j i n l e k a (Phimbago), k a j o e s a n a, patje,
ponggaga, daoen moniran, k a 1 i t j i,
karangéa n, gandapoera, kras t o olang, koewalot (Brticea), g a j a m, d j o-
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1 a w e, d jankang, o.a. Deels ontleende Horsfield zijne gegevens aan Rumphius, deels aan be
richten der inlanders.
Van meer crvaringswaarde nog was een werkje
van den Scmarangschen geneesheer F. A. C. Waitz,
in 1829 te Amsterdam uitgegeven: „Praktische
waarnemingen over eëriige Javaansche geneesmid
delen, welke niet alleen vele uithcemschc medica
menten, die thans nog van Europa naar Java moe
ten worden overgezonden, kunnen vervangen, maar
dezelve ook tegen eenigc ziekten, op het eiland Java
hccrschendc, in werkzaamheid overtreffen”. Dr.
Waitz behandelt uitvoerig cenige inlandsche mid
delen, welke hij in zijne praktijk als deugdelijk had
leeren kennen: d a o e n b i n t a r o als purgans,
onrijpe ananas en daoen lagoendi als
diuretica, djepana, semboeng en daoen
s e 1 a s i h als diaphoretica, b 1 o e n t a s, poelasari, sintok en m a s o i als aromatica,
kajoc tai als nervinum, ketjoeboeng en
sirih als narcotica, antawali en koelit
p o c 1 é als amara, soerèn („een goddelijke bast,
waarmede ik het geluk gehad heb cenige mijner
natuurgenooten het leven te redden”), k a j o o
timor, koelit b o e a h manggis, akar
djamboe bidji, bongol bas, en daoen
soclcoed jaram als adstringentia, daoen
waroe („in plaats van onze meestal beschimmelde
en van wormen doorknaagde borst kruiden”), bid
ji s c 1 a s i h en k e n a r i als emollicntia, a nd o 1-a n d o 1 (de Indische Spaanschc vlieg Mylabris Cichorii) als vesicatorium, daoen kemad o e h als irritans. Voorts noemt Waitz een 90-tal
Europecschc simplicia, die op Java algemeen ver
krijgbaar zijn, bijv. uit het delfstoffcnrijk roode en
gele zwavelarsenik (warangan mérah en
k o c n i n g), salpeter (s e n d a w a), krijt (ka
poer b 1 a n d a), kopersulfaat (t r o e s i), ferrosulfaat (t o e n j o e n), zwavel (w a 1 i r a,g), aluin
(t a w a s) enz.
In de volgende decenniën der vorige eeuw zijn
voortdurend nieuwe gegevens over inl. geneesmid
delen bijeengebracht, die, als gezegd, deels nog ver
spreid zijn in botanische werken en reisverhalen.
Uit den lat eren tijd noemen wij het bekende werk
van Dr. C. L. van der Burg, „De geneesheer in
Ned.-Indië”, waarvan het derde en minst geslaagde
deel de „Materia medica” behandelt, maar vooral
ook de kleinere, doch zeer waardcvollc, geschriften
van A. G. Vorderman, bepaaldelijk diens „Kriti
sche beschouwingen” (I88G), de reeds geciteerde„Javaansche geneesmiddelen” (1894) en vele op
stellen in Indische Tijdschriften, o. a. in „Teysmannia”. In de 4de uitgave der Nederlandscho
Pharmucopoc zijn een aantal grondstoffen voor do
bereiding van inlandsche geneesmiddelen beschre
ven. Van een 10-tal dezer grondstoffen behandelde
Dr. H. W. de Boer de mieroskopischo structuur in
eene door den Leidschcn Senaat bekroonde verhan
deling. Eindelijk zij gewezen op de in 1913 versche
nen „Aantcokcningen over Oosterscho geneesmid
delen” van Dr. W. G. Boom ma, en op het „Be
knopt overzicht der in Nederlandsch-Indic gebruikto geneesmiddelen” door J. van Dongen, in
hetzelfde jaar verschenen. Ook uit lcokcnhanden
zijn boeken verschenen over inlandsche geneesmid
delen, zoo van Njonja van Blokland : Doekoen djawa
atawa kitab dari roepa-roepa obat jang terpakej
di tana djawa; van Njonja van Gent-Detelle: Boekoo obat voor orang toewa dan anak-anak, Djokjakarta, 1S83; en van Mevrouw van Klopponburg.
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Van belang voor de kennis der Indische genees
middelen is ook, hetgeen in naburige gewesten op
dit gebied wordt aangetroffen. Van het vasteland
is oudtijds naar de Indische eilanden een goed deel
der artsen ij kennis gekomen, en nog heden vóórziet
het den archipel van tal van drogerijen. De zeer
uitgebreidc literatuur over dit onderwerp in BritschIndië is op voortreffelijke wijze samengevat in een
uitvoerig werk van Dymock, Warden en Hooper:
„Pharmacographia Indica, a liistory of the principal drugs of vcgetable origin met with in British
India, 1890—93”. Dit boek, dat bewerkt is op de
wijze van een bekend standaardwerk voor genees
middelen in het algemeen, nl. Flückinger en Hnnbury’s „Pharmacographia”, geeft volledige botani
sche, chemische, medische, historische en commercieelc informatie over een groot aantal medicijnen,
en maakt de raadpleging van oudere werken veelal
overbodig, vooral indien men er naast raadpleegt:
Watt, „A dictionary of the economie products of
India”, die mede in 1893 gereed gekomen is. Nog
verscheen in 1896 te Calcutta een werk van Kanny
Lall Dey: „The indigenous drugs of India”, terwijl
door eene Britsch-Indische staatscommissie gege
vens over inlandsche medicijnen verzameld worden
en ecue nieuwe uitgave der „Pharmacopoeia of
India”, in 1868 uitgegeven, wordt bewerkt. Voor
Cochinchina vindt men eenige gegevens over ge
neesmiddelen in de werken van Loureiro en van
Pierrc.
Het nauwst echter sluit zich bij onzen Ned.Indischen plantaardigen artsenijschat aan die van
het schiereiland Malaka, welke, te oordeelen naar
de opsomming van 138 stuks, door den Engelschen
pharmacognost E. M. Holmes gegeven, uit middelen
Ïxïstaat, welke bijna alle ook op Java bekend zijn,
zij liet ook deels onder andere namen. Zoo bijv. heet
b o e n g a la wang te Batavia de vrucht van
Cinnamomum Parthenoxylon Meissn, te Singapore
die van Illicium majus Hook. Andere afwijkende
artsenijnamen uit dit gebied zijn bijv. nog b o e a h
roekem (Sphaerocarya), t a h i a j a m (Oalcndula), gadoeng ootan (Mtüdera), nasi-nasi
(Eugenia), semboeng (Elcphantopus), die alle
in Ned.-Indië aan geheel andere gewassen gegeven
worden.
Over de nuttige aanwending van planten der
Filippijnsche eilanden vindt men vele gegevens in
de groote uitgave van Blanco „Flora de Filipinas”,
bepaaldelijk in het geschrift „Libro de medeeinas y
deelarae. de las virtudes”, door Mercado, dat in
Deel IV van genoemd werk voorkomt. In 1892 ver
scheen nog te Madrid het werk „Plantas medicinales de Filipinas”, door T. H. Pardo de Tavera, dat
een goed overzicht van den Filippijnschen artsen ij schal geeft. Bedoelde berichten verdienden uit het
Spaansch in onze taal overgebracht te worden, als
vormende eene zeer bruikbare aanvulling op de ge
gevens uit den Ind. archipel. Want ook de controle
der inlandsche namen en aanwendingen, in Malaka
aan de eene zijde, en in de Filippijnen aan de andere
zijde, is een niet te verwerpen hulpmiddel bij het
aanwijzen der Indische medicinale planten.
Nog is voor de kennis der inlandsche medicijnen
van waarde die der Chineesche genees
middelen, door de aloude en nog steeds onver
minderd voortdurende innige relaties lusschen
China en den Indischen archipel. De meest bekende
Europeesche geschriften over Chineesche genees
middelen zijn D. Hanbury’s „Notes on Chinese
Materia Medica” (in zijne „Science Papers”, 1876),

voorts F. Portcr Smith, „Conlributions towards
the materia medica and natural history of China”
(1S71), alsmede E. Bretschn cider, „Botan icon Sinicum” (I, 1881; II, 1S93).
Vorderman publiceerde in 1889 een opstel over
de ook op Java wel toegepaste Chineesche behan
delingswijze van keoldiphthcrifcis (De chineesche
behandelingswijze van keeldiphthcritis. Geneesk.
Tijdsohr. voor Ned.-Indië 18S9, Deel XXIX), en
deelde bij die gelegenheid ccnigc bijzonderheden
mede over de Chineesche geneesmiddelen en apothe
ken in Ned.-Indië. Eene nadere studie van deze
blijft echter nog te doen.
Zie voorts over geneesmiddelen, behalve de reeds
geciteerde opstellen uit deze Encyclopaedie, nog de
artikelen
PHARMACIE,
PLANTENN AM E N.
VERGIFTEN. ' *
GENNEP (Mr. JAN VAN). Geboren te Rotterdam
14 Febr. 1830, promoveerde hij te Leiden 25 Juni
1853 tot doctor in de beide rechten en verkreeg 28
Juni 1854 het radicaal voor ambt. Ie klasse voor
N.-Indië te Delfk.,In 1855 kwam hij in Indië aan,
bekleedde korten tijd de betrekking van lid in den
landraad der stad en voorsteden van Batavia,
maar kreeg meer lust in de advokatuur, vroeg en
ontving ontslag uit zijne betrekking, werd eerst
(23 Sept. 1856) tot advokaat en procureur te Socrabaja, daarna (27 Jan. 1857) te Batavia be
noemd. Ofschoon een drukke praktijk uitoefenende,
toonde hij voortdurend groote belangstelling in de
openbare zaak; daarvan getuigden o a. de oprich
ting met den notaris te Batavia J. II. Kleyn van het
Ind. Weekbl. v.h. recht (Juli 1863), en het rapport
door hem als secretaris eener commbsie uit de Handelsvcreeniging te Batavia uitgebracht over het
wetsontwerp op den in-, uit- en doorvoer in N.-Indië.
In verscheidene betrekkingen was hij te Batavia in
het algemeen belang werkzaam, o. a. als secretari
van de Kamer van Koophandel en curator van le t
gymn. Willem III, waar hij van Sept. 1865 tot Juli
1866 de betrekking van leeraar in de stat., de staal huishoudkunde en het Ncd. staatsrecht tijdelijk
waargenomen had. Van Juli 1866 tot Juli 1868 trad
hij op als redacteur van de Javabodc. In 1869 naar
Nederland vei-trokken, vertoefde hij daar tot 1871,
maar zag zich in 1873 wegens gezondheidsredenen
genoodzaakt, voor goed naar liet vaderland terugte keeren, waar hij zich eerst te Dordrecht, en in
1875 te Rotterdam vestigde. Sinds bekleedde hij verschillende openbare betrekkingen, waarvan wij hier
slechts vermelden die van lid van den gemeenteraad
en wethouder van financiën te Rotterdam, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal (1878—1888
en 1894—1897) en van de Eerste Kamer der
St. Gen. (1888—1894), en lid en voorzitter eener
Staatscommissie, belast met het doen van voorstel
len met betrekking tot de wetgeving van N.-I.
op privaatrechtelijk gebied, terwijl hij boven
dien als Commissaris van verschillende nijver
heids- of handelsondernemingen optrad. Hij werd
in 1897 benoemd tot lid van den Raad van State,
welke betrekking hij tot zijn dood toe vervulde.
Hij overleed 8 Juni 1911 te ’s-Gravenhage.
Veel werd door hem gepubliceerd in tijdschriften
en dagbladen; voordrachten werden door hem ge
houden in het Ind. Genootschap over het onderwijs
in N.-Indië en over de financ. verhouding tusschen
Indië en het moederland (22 Febr. 1876). Van zijne
hand verscheen nog: Nederland en Indië, eene financieele beschouwing, Jlott. 1883, hoofdzakelijk ten
doel hebbende om tegenover dreigende tekorten op
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de Staats- en Ind. begrootingcn op de lichtzijden van
den toestand te wijzen en te waarschuwen om niet in
reactionnairc maatregelen, maar in doelmatige her
vormingen in Indië, waaronder financieel© decentra
lisatie, heil te zoeken. Als Indisch journalist en speci
aliteit in do Stat.-Gen. heeft hij steeds voor Indië do
liberale staatkunde voorgestaan, met meer geavan
ceerde denkbeelden dan, bij zijne eerste benoeming
tot lid der Tweede Kamer, door sommigen aan zijne
constituenten ton aanzien van Indië werden toege
schreven. Een Open Brief van Mr. N. P. van den
Berg aan zijn adres Bat. 187S, daarop dooiende,
heeft indertijd tot eenige polemiek in de pers aan
leiding gegeven.
GENOOTSCHAPPEN. Hieronder volgen de als ge
nootschap opgerichte instellingen, welke bevordering
der wetenschap met betrekking tot Ned.-Indië ten
doel hebben. Zie ook COMITÉ, INSTITUTEN,
MAATSCHAPPIJEN, SYNDICATEN, VEREENIGINGEN.
Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen, onder
de zinspreuk „Tot nut van ’t algemeen”. Dit genoot
schap, het eerste van dien aard dat door eene Europeesche natie in hare koloniën of overzeesche bezit
tingen werd gevestigd, werd opgciicht 24 April 1778.
Blijkens het voor bericht voor het eerste deel der
werken van het Genootschap, dat van zijn oorsprong
verslag geeft, is het Bataviaasch Genootschap eene
dochter van de Hollandschc Maatschappij der We
tenschappen te Haarlem. Bij gelegenheid van het
25jarig bestaan dier Maatschappij, 21 Mei 1777,
werd hel plan gevormd tot oprichting van een oeconomischen tak van die Maatschappij, ook in de over
zeesche gewesten. Maar dit denkbeeld heeft men
reeds terstond laten varen. „De verre afstand van
Europa — dus leest men in bedoeld voorbericht —
en de uitgebreidheid der bezittingen, kantoren en
resident icn der Oost-Indische Compagnie, op de
vaste kusten van Azië en op de eilanden, vorder
den, dat men die instelling van den oceonomischen
lak in een afzonderlijk Genootschap veranderde, om
er in de oeconomie van ons Ncdcrlandsch-Indië de
beste en aangenaamste vruchten van te plukken en
levens, als ’t ware, geheel Nederlandseh-Indiö tot de
belangen der Hollandschc maatschappij op de ge
schild sic wijze over te halen”.
Als oprichters en eerste bestuursleden van het
thans zelfstandig optredend Genootschap slaan
bekend: directeur J. C. M. Radcmacher, raad
extra-ordinair van N.-I.; dirigeerer.de leden: Mr.
Jaeob de Moyer, Josua van Iperen, J. Hooyman,
8 Bartlo, Mr. W. van Hogendorp, H. N. Laclé,
Jacobus van der Steege, Mr. Egbert Blom
hert, Mr. 1\ Gevers en secretaris E. baron von
Wurm Ij.
De oprichters stelden zich voor in do eerste plaats
binnen den kring van des Gonootschaps onderzoe
kingen te bevatten alle onderwerpen, die zouden
kunnen strekken ton nutte van landbouw, koophan
del en do bijzondere welvaart van NcderlandschIndiö, vorder de bevordering van alle kunsten en
wetenschappen, en zij zouden gretig alles ontvangen
„wat betrekking heeft op de natuurlijke historie, de
oudheden, zeden en gewoonten der Indische volken”.
Uitdrukkelijk werd in het vastgcslelde programma
verklaard dat liet Genootschap geheel en al buiten
den kring zijner onderzoekingen sluit „alle borichten, die de Öost-Indische Compagnie eonigszins zouden mogen aangaan”.
In 1878 heeft hel Genootschap zijn honderdjarig
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bestaan gevierd, bij welke gelegenheid is uitgege
ven een door den toenmaligen voorzitter, Mr. T.
H. der Kinderen, bewerkt Gedenkboek, waarin de
lotgevallen van het Genootschap uitvoerig zijn
vermeld.
Evenals alle dergolijko instellingen heeft ook dit
Genootschap met afwisselend geluk gearbeid. Het
heeft tijden van groote werkzaamheid, maar ook tij
den van indommeling gekend. O.a. het tijdvak dat
aan het Engelsche tusschenbestuur voorafging, ken
merkte zich voor het Genootschap door een staat
van kwijning en verval, waaruit het werd opgehe
ven door Rafïlcs, een warm vriend van letteren en
wetenschappen, die doordrongen was van de nood
zakelijkheid om de kennis van de Oostersehe volken
uit te breiden. Door de samenwerking van Raffies
met zijne letterkundige vrienden Horsfield, Mackenzie, Leyden, Crawfurd en anderen was echter de Nederlandsche wetenschap genoegzaam geheel uit het
Genootschap verdrongen, zoodat de beide onder
het Engelsche tusschen bestuur uitgegeven deelen
der Verhandelingen geen noemenswaardige bijdra
gen van Nederlandschen oorsprong bevatten. Door
den schok, welke het vertrek der Engelsche leden
veroorzaakte, zakte het Genootschap schier geheel
ineen, maar door de belangstelling van den Gouverneur-Generaal Van dor Capellen werd het tot
een nicu\y leven gewekt. Het bestuur van den Com
missaris-Generaal Du Bus kenmerkte zich door be
zuiniging bij uitnemendheid en vandaar ook een
stilstand in de werkzaamheden des Genootschaps
van 1820—1830. Onder het protectoraat van den
nieuwen Gouverneur-Generaal J. Van den Bosch,
ziet men de belangstelling in den arbeid van het
Jx(it Genootschap weer ontwaken. Bijzonder gunstig
echter was het tijdvak na 1843 te noemen, omdat
hetgeen het Genootschap sedert dat jaar in het
licht heeft gegeven, ver overtreft hetgeen de vroe
gere jaren hadden opgeleverd. Het nieuwe leven,
waarmede het Genootschap werd bezield, was voor
een groot deel te danken aan Dr. W. R. Baron van
Höevell.
Het programma van actie, dat in den loop der ja
ren menige wijziging onderging, omvat thans be
vordering van de kennis der oudheid, geschiedenis,
taal, land- en volkenkunde van den Indischen Ar
chipel. De archeologische en ethnographische ver
zameling, de numismatische afdeeling, het kabinet
van preciosa en de bibliotheek zijn ondergebracht
in hot in Grieksch-Dorischcn stijl in breed front óp
getrokken Museum te Weltevreden, gelegen Ko
ningsplein Westzijde.
Het Genootschap heeft dadelijk na zijn ontstaan
do uitgave ondernomen van Verhandelingen. Daar
van zijn tot en met 1910 verschenen 01 deelen.
Van het Tijdschrift voor Indische taal-, land- en
volkenkunde, waarvan do uitgaaf in 1853 aanving,
zijn verschonen 57 deelen en van do Notulen, in 1857
aangevangen, 53 deelen. Tevens zijn uitgegeven:
Catalogus dor bibliotheek met vervolgen; Catalo
gus dor ethnologische verzameling; Catalogus der
numismatische afdeeling; Catalogus der archaeologischo verzameling (alle deze catalogi thans zeer
verouderd); Verslag van eene verzameling Ma leischc, Arabische, Javaansche en andere handschrif
ten; Codicum arabicorum; Lijst van land-, zee-, ri
vier-, wind-, storm- en andere kaarten; alsmede
jaarrapporten en kwartaalverslagen van don oud
heidkundigen dionst.
Blijkens de Indische begroeting ontvangt het Ba
taviaasch Genootschap jaarlijks eene subsidie van
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jv* Wel Gouvernement. Tot gewone-leden worden alfj 'J * leen benoemd personen in N.-I. woonachtig, zij
jCLe betalen eene contributie van ƒ40.— ’sjaars, be_ halve de ass. residenten en gewestelijke sccretaris)£*sen» <^e f ^0 en
controleurs B.B,. die / 20 ’s ja ars
f-p. betalen.
Indisch Genootschap. Dit Genoot
schap werd 26 Mei 1854 te ’s-Gravenhage opgericht.
-In afwijking met het eenige jaren to voren tot stand
gekomen Kon. Instituut voorde taal-, land- en vol
kenkunde van Ned. Indië, dat een zuiver weten
schappelijk karakter droeg, was het doel van het ge'nootschap gelegenheid te geven tot beoefening en
bespreking van economisch-politische onderwerpen.
Volgens het laatst in de algemeenc vergadering van
30 Mei 1914 vastgestelde reglement tracht het ge. nootschap de gemeenschappelijke belangen van dc
Nederlandschc Koloniën en het moederland te be
vorderen, in het bijzonder door a. het verspreiden
van kennis op koloniaal gebied, b. het verzamelen
van hetgeen over koloniale staatkunde en staathuis
houdkunde in druk verschijnt, c. het onderhouden
van betrekkingen met instellingen en personen in
binnen- en buitenland, wier arbeid geheel of ten
deele ligt op koloniaal gebied. Van de Handelingen
van het Genootschap verschenen van 1854-1861
zeven octavo deeltjes, die, behalve verslagen van
gehouden vergaderingen, ook tal van biographiën
bevatten van personen, die met Indië in betrek
king hadden gestaan. Deze uitgaaf werd in 1861
veranderd in eene geregelde openbaarmaking van de
stenograpliisch opgeteekende verslagen der avond
vergaderingen, die vrij geregeld in de wintermaan
den plaats hebben.
De bibliotheek van het genootschap vormt met
die van het Kon. Instituut hiervoren genoemd één
•
geheel onder de benaming „Koloniale Bibliotheek”.
De contributie der leden bedraagt / 8 ’s jaars, dc lcden-donateurs, betalen ƒ 500 in eens of tenminste
, / 25 per jaar. Het genootschap stond 1 Mei 1915
'met 40 instellingen door ruiling van werken in ver■■■
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Koninklijk Neder la ndsch Aard •
rijkskundig Genootschap, gevestigd
te Amsterdam, werd in 1873 opgericht onder den
naam Aardrijkskundig Genootschap, die in 1884 ge
wijzigd werd in Nedcrlandsch Aardrijkskundig Ge
nootschap, waarop in 1888 vergunning werd verkre
gen het predicaat „Koninklijk” aan te nemen,
hetgeen bij de Statutenwijziging van J890 is ge
schied.
Hel genootschap trachtte van den beginne, naast
andere zustervereenigingen, een belangrijk deel zij
ner werkzaamheid aan het onderzoek van Ned.
Indië te wijden. Dit bleek, aanvankelijk uit de keu
ze van den Voorzitter Prof. P. J. Velh, later uit de
meermalen gewijzigde redactie der Statuten.
Langs verschillende wegen is het genootschap in
die richting werkzaam geweest.
Reeds op de eerste bijeenkomst werd besloten den
Minister van Koloniën te vei^oeken aan de expedi
tie naar Atjeh wetenschappelijke onderzoekers toe
te voegenjrKort daarna begonnen de langdurige be
.moeiingeh des genootschaps om de kennis van
Nieuw-Guinea te vermeerderen en werd de onder
zoekingstocht naar Midden-Sumalra voorbereid,
die in 1877 tot uitvoering kwam. Later werden de
onderzoekingen op de Keygroep door den Heer II.
O. W. Planten, op Celebes, Floresen elders van Prof.
Wichmann en dc reizen van Dr.*H. Ten Kate door
het genootschap bekostigd, gesteund of door aan-

vragen om subsidie bij de Regeering in dc hand
gewerkt. Op de periode door de bovengenoemde
reizen ingenomen, is een tijdvak gevolgd waarin
het genootschap zijn krachten meer op het onder
zoek van Wiest-Indië concentreerde; het verloor
echter Oost-Indië niet uit het oog, getuigen de
Zuidwest-Nicuw-Guinea-expeditic door R. Posthu
mus Meyjes en E. J. de Rochcmont (1904 ’05) en
het onderzoek van Midden-Celcbcs door den mijn
ingenieur E. C. Abendanon (1910/11). Tot een in
samenwerking met de „Maatschappij ter Bevorde
ring van het Natuurkundig Onderzoek der Neder
landschc Koloniën” te ondernemen onderzoek van
dc eilanden tusschen Celebes en Nieuw-Guinea (met
inbegrip van den zoogenaamden Vogelkop) is in be
ginsel besloten; het zou reeds ondernomen zijn, zoo
dc Europcesche oorlog niet tal van zwarigheden had
in den weg gelegd. Dit onderzoek zal nog jaren lang
op de agenda blijven, daar het niet uitsluitend aard
rijkskundig zal worden opgevat. Mede is in voorbe
reiding een geomorphologisch onderzoek van Atjeh
en Onderhoorigheden, waartoe ook de bovenge
noemde Maatschappij zal medewerken en waarme
de, behalve de rechtstreeksche uitkomsten, ge
streefd wordt naar het verkrijgen van eene land
schapsbeschrijving, die als model voor andere gewes
ten zal kunnen gelden.
Voorts richtte het genootschap, reeds kort na de
stichting, aan ambtenaren in de Koloniën een aan
tal vragen tot leiding van het onderzoek der door
hen bestuurde gewesten en noodigde hen uit de re
sultaten van dat onderzoek in het tijdschrift des genootschaps te publiceeren. Dc Indische hydrogra
fie, cartografie en de geografische diensten wer
den in het tijdschrift en in de vergaderingen meer
malen ter sprake gebracht; eene beschrijving van
den Archipel uit oceanografisch oogpunt be
schouwd, waaraan verschillende deskundigen hunne
medewerking hebben toegezegd, is in bewerking. De
belangen van het ethnografiseh Museum te Dó
den werden, door de verschillende expedities, naar
vermogen behartigd. Ook de ethnologie werd binnen
den kring der genootschapsbemoeiingcn getrokken,
laatstelijk (1910) door de uitzending van den Heer
J. E. Krccmer tot een nadere studie der bevolking
van Atjeh en Onderhoorigheden. Ook dit onderzoek
geschiedt met medewerking van de bovengenoemde
Maatschappij, doch geheel onder leiding van het
Atjeh-instituut. Over de triangulatie van Sumatra
werden adressen tot de regeering gericht; reizigers
en geleerden, die indië voor hunne studiën bezoch
ten werden bij de Regeering en ambtenaren aanbe
volen; vraagpunten op kolonisatie en emigratie be
trekking hebbende weiden door deskundigen inge
leid en besproken. Dat het tijdschrift dezer Vcrccnigingdus vele oorspronkelijke bijdragen en kaarten
over Ned.-indië kon publiceeren, volgt uit al het
bovenstaande vanzelf. Zoo werden in de allerlaat
ste jaren de uitkomsten van de Militaire exploratie
van Nieuw-Guinea, met den meesten spoed, in hel
tijdschrift gepubliceerd; voorloopig blijft dat daar
voor de beste en feitelijk eenige bron. Nevens het
tijdschrift zagen velschillende afzonderlijke werken
over gedeelten van Ned.-Indië het licht. Onder
handen is thans het werk: „Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes” door
E. C. Abendanon, waarvan het tweede deel op het
laatst van 1915 verschenen is.deAtlas kwam in 1910
gereed.
Een Atlas van de Nederlandschc Koloniën (Oost
en West) is thans in bewerking en zul binnen enkele
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iaron wel in don handel gebracht kunnen worden.
Behalve over de gewone inkomsten, beschikt het
genootschap over die van twee door belangstellenden
bijeengebrachte fondsen: het Veth-Fonds en hot
Junghuhn-Fonds. De bestemming dier fondsen is
dat zij aan de ontwikkeling der kennis van de kolo
niën ten goede moeten komen.
Do latere Voorzitters van hot Genootschap, de
HH. Versteeg, Kan, Groeneveldt en Ijzerman, hiel
den het onderzoek van Ned.-Indië steeds hoog op de
agenda der werkzaamheden en volgden de vanouds
getrokken lijnen door het steunen van reizigers, het
aanknoopen van verbindingen met Indië, het doen
houden van voordrachten, het voorzien in de rege
ling der schrijfwijze van plaatsnamen, het doen bebespreken der literatuur over Ned.-Indië enz. De
jongste krachtige poging tot het verspreiden van
kennis en het opwekken van belangstelling was de in
1913 te Amsterdam gehouden „Koloniaal Aardrijks
kundige Tentoonstelling”, waarvan de catalogus
eenige blijvende waarde heeft.
Het tijdschrift verscheen aanvankelijk in kwartoformaat, later in octavo. De eerste serie (18761883) bevat zeven doelen en drie deelen Bijbladen.
De tweede serie, die tot op heden voortloopt, brak
met het stelsel van bijbladen en verscheen in octavo
formaat. De eerste zes deelen dezer serie (1881899) waren verdeeld in „Verslagen en Aardrijks
kundige mcdcdeelingen” en „Meer uitgebreide ar
tikelen”; de splitsing is later niet meer gevolgd. De
meeste jaargangen verschenen in twee deelen; die
van den allerlaatst en tijd kunnen, door gebruik van
kleinere letter en dunner papier weder tot een deel
gebonden worden.
Hot genootschap heeft eene bibliotheek van circa
5000 nummers, welke in beheer en bruikleen is bij
die der LJniversiteit van Amsterdam. Behalve de
boeken zijn talrijke serieën van dc sedert jarcn, door
ruilverkeer, ontvangen buitenlandsche tijdschrif
ten aanwezig; aan die serieën ontleent dc Biblio
theek eigenlijk hare waarde. Ook bezit het genoot
schap eene kaartenverzameling van eenige tienduizondo nummers, die terzelfder plaatse bewaard
wordt, maar nog niet geheel geïnventariseerd is. Deze
laatste zeer belangrijke verzameling is, sedert de op
richting van liet genootschap, juist op Nederlandsch
koloniaal gebied, nogal volledig bijgehouden.
Geologisch M ij n 1) o u w kundig G c n o o t h c h a p v o o r N o d e r 1 a n d e n Ko o n i e n.

Deze Veroonigiiig onstond uit de samensmelting
rler reeds respectievelijk sinds 9 Juli 1904 en 11
Nov. 1911 bestaande Ned. Mijn bouwkundige Vg en
Ncderl. Geol. Vg, welke daarbij werden omgezet in
de Mijnbouwk. en Geologische sectiën van het Geol.
Mijnbouwk. Genootschap voor Nederland en Kolo
niën. De oprichting had 9 Maart 1912 te Delft plaats
voor den tijd van 29 jaar, de zetel der Verceniging
is te ’s-Gravenhago gevestigd. Hot doel van hot ge
nootschap is blijkens de statuten onder meer het be
vorderen der mijnbouwk. en geol. wetenschappen
in den meest uitgebreiden zin, vooral met betrekking
tot Nederland en Koloniën, het opwekken in ruimen
kring in Nederland en Koloniën van belangstelling
voor mijnbouw en geologie.
De contributie bedraagt / 5 voor eene sectio, / 8
voor twee sectiën. Het genootschap geeft uit een jaar
boek en wctcnsch. verhandelingen van mijnbouwk.
of geol. aard, die op ongeregelde tijden verschijnen.
Einde 1914 had het aantal leden (cere, gewone en
buitengewone) het 1000-tal overschreden.
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GENOTRECHT, zie GROND (Rechten op den).
GENTENG. District met gelijknamige hoofdplaats
van de contröle-afdccling van dien naam, afdeeling
en regentschap Banjocwangi, residentie Bcsoeki.
Het heeft eene oppervlakte van bijna 2000 K.M.2
en telt 30 desa’s. Aangezien het district in 1905
(waarin de laatste volkstelling gehouden is) nog
niet bestond, kan het aantal inwoners, dat tenge
volge van transmigratie uit Midden- en Oost-Java
jaarlijks aanzienlijk blijft toenemen, niet’opgegeven
worden. In dit district komen vele crfpachtsperccelen voor, waarop voornamelijk koffie, rubber en
klappers verbouwd worden. De bevolking bestaat
hoofdzakelijk uit Javaansche emigranten en hunne
afstammelingen, die de woeste gronden ontginnen.
Op de erfpachtspcrceclen werken uitsluitend Madoereezen.
Door de spoorlijn Banjoewangi-Djcmber. is de
geïsoleerde ligging van'déze streek opgeheven, ter
wijl door wegenaanleg, verbetering van irrigatie en
het aanleggcn van een smalspoorlijn (RogodjampiTjloering-Genteng-Kalisetaïl) de Regeering veel
doet om deze uiterst vruchtbare streek in ontwikke
ling te brengen. Vooral het onderdistrict Kalibaroe
heeft veel handel en vertier gekregen.
GENTENG (OEDJOENG), zuidwestelijke kaap
van de bergachtige zuidkust der Preanger Regent
schappen. Dicht hierbij wordt de gchëel öhbëwbondë
kust' nu en dan bezocht voor de inzameling van de
eieren van zeeschildpadden (vgl. J. F. van Bemmelen, uit Indië, blz. 179 vlg.)
GENTI’SCH. Zie TORADJA’SCHE TALEN.
GENTOENGAN (jav.). Zie BISCHOFIA.
GENUEEZEN IN DEN MALEISCHEN ARCHI
PEL (DE). Ook Genua heeft getracht, inden Maleischeri Archipel als concurrent der Nederlandscho
Oost-Indische Compagnie op te treden. In 1647 was
daar kapitaal bijeengebracht, grootcndeels door Nederlandsche kooplieden, te Amsterdam en te Genua
verblijfhoudende, waarvoor te Zaandam twee sche
pen werden gebouwd, die in October van dat jaar bij
Texel zeilree lagen. De Bewindhebbers onzer O.-I.C.
waarschuwden Gouvemeur-Generaal en Raden, wat
hun te wachten stond, en gelastten hun, indien Ne
derlanders aan boord van die schepen in Indië moch
ten worden aangetroffen, deze daaruit to lichten,
krachtens de bepalingen door de Staten-Generaal
op dit punt gemaakt; terwijl hun tevens werd
aangeschreven, die schepen niet toe te laten in de
streken in ons bezit of in handelplaatsen, waar
mede wij monopolie-contracten hadden gesloten.
In Maart 1649 kwamen de schepen na een moeite
volle reis aan de Westkust van Sumatra. Zij deden
Tikoe, Priaman en Salida aan, heschen do Nederlandsche vlag en de inlanders, op die schepen zoo
vele Nederlanders ziondo en daaronder personen,
welke reeds vroeger daar met de schepen der O.-I.C.
waren geweest, zagen die bodems voor Nedcrlandschc aan. De scheepshoofden trachtten hier handel to
drijven, ginds roofden en plunderden zij inlandscho
vaartuigen. Dit baarde grooto onrust onder de be
volking niet alleen, maar ook bij dc Atjchscho regcering, waaronder de door do schepen bezochto gedeel
ten van Sumatra’s Westkust behoorden. Op die
kust werden op verschillende plaatsen versterkingen
tegen de vermeondo Nederlandscho schepen opge
worpen en in At joh worden om deze en andere rede
nen do Nederlandscho resident en zijnoondergeschik
ten zóó zorgvuldig bewaakt, dat hot aan gevangen
schap deed donkon. Niet zondor mocito word lator
on op dc Westkust èn in Atjoh hot wantrouwen te-
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gen dc Nederlanders, door deze liun niet te wijten
handelingen opgewekt, weggenomen.
Inmiddels waren de beide schepen 15 April in
Straat Socnda aangekomen. Hier werden zij opgewaclit door Nederlandschc jachten en naar Batavia
opgebracht. Het bleek, dat twee-derden der beman
ning Nederlanders waren, daaronder de „comman
deur” en meest al de scheepsofficieren en handels
commiezen. Zij werden van de schepen gelicht en dc
meerderheid ging in dienst onzer O.-I.C. over. De
niet-Nederlanders werden daarop, evenals dc sche
pen, in vrijheid gesteld, maar het verzoek der op die
bodems aanwezige Genueesche edellieden, welke
hulp verzochten, nu zij te zwak van volk waren ge
worden, om den terugtocht te aanvaarden, werd af
geslagen. Ten slotte moesten zij de schepen verkoopen en gingen hoofden en bemanning als passagiers
op de bodems der Compagnie terug naar Europa. Dc
onderneming was geheel te niet geloopen, en de vrees
van de bestuurders der O.-I.C. dat de Genueezen
vasten voet zouden krijgen, ook op Macao en in Ja
pan, was weggeuomen. Toch werd de houding van
Gouvemeur-Generaal en Raden tegenover de Nederlandsche schepelingen door de Bewindhebbers af
gekeurd ; zij hadden „verkeerde barmherticheijt gebruijekt, ende al te slap geproccdeert”. Op die wijze
zoude het den „ondercruijpers van Compagnies han
del noijt aan volck gebreecken”. Het blijkt echter
niet, dat de Genueezen ooit weder daartoe pogin
gen hebben in ’t werk gesteld.
Literaiuur'/TS. P. van den Berg, De Oost-Indische
Compagnie der Edelen van Genua (1G48—3 649) in
fièTTTv. h. Bat. Gen., XXIV (1877), bl. 442-^174;
J. E. Heeres, Bouwstoffen voor de geschiedenis der
Nederlanders in den Maleischen Archipel, III, bl.
Lrv, 459, 463 vv., 490, 494, 499.
J. E. H.
GEOLOGIE. De kennis omtrent de geologische ge
steldheid van de Nederlandschc bezittingen in den
Oost-Indischen Archipel is nog min of meer frag
mentarisch en het onderzoek verkeert nagenoeg nog
geheel in het eerste stadium, dat van algemeene ver
kenning. Wanneer men de groote uitgestrektheid
van het gebied, de versnippering in talloozc grootcre
en kleinere eilanden en dc dikwijls moeilijke toegan
kelijkheid daarvan in aanmerking neemt, bestaat er
geen reden zich hierover te verbazen; men bedenke
slechts, hoeveel vragen betreffende dicht bevolkte
en intensief ontgonnen cultuurlanden nog onbeant
woord zijn geblevep. Als de pioniers van het geolo
gisch onderzoek in Nederlandsch-Indië uit de eer
ste helft der vorige eeuw moeten Reinwardt, Ilorner,
Schwaner, Macklot, Hasskarl, Korthallen bovenal F.
W.Junghuhn (f 1864) genoemd worden; na 1850 be
ginnen langzamerhand dc exploraties naar het voor
komen van nuttige delfstoffen door de ambtenaren
van het Indische Mijnwezen in bijna alle deelcn van
den Archipel. Vooral in de laatste drie decenniën Ls
onze kennis in dit opzicht zeer sterk vermeerderd
dooi talrijke onderzoekingstochten, waaraan de na
men der ingenieurs 6'. J. van Schelle (f 1909), Ti. Fennema (f 1897), N. Wing E aston, R D. M. Verbeek, Tl.
A. Brouwer en van zoovele anderen roemvol verbon
den zijn. Behalve door deze direct vanwege liet Gou
vernement ingestelde onderzoekingen is de uitbrei
ding van onze kennis ook krachtig bevorderd door
den arbeid van een groot aantal andere natuuronder
zoekers, van wie ais enkelen der meest op den voor
grond tredenden genoemd moeten worden: F. von
Hochstelkr (f 1884), K. Martin^ A. Wichmann, G
Boéhm (t 1913) G. A
Mólengraa}}, J. Wanner,
K. Deniwjer, P. en F. Sarasin, J. Eiberl, A. Tob-

Ier, IK. Volz, E. C. Abendanon, L. Ruiten enz.
Uit het bovenstaande is op te maken, dat er
reeds een zeer omvangrijke literatuur over de geo
logie van Nederlandsch-Indië bestaat, waarvoor
hier tor plaatse verwezen kan worden naar de vol
ledige bibliographie aangaande dit onderwerp, die
wij van de hand van R. D. M. Verbeek bezitten:
„Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw
van Nederlandsch Oost-Indic,” door Dr. R D. M.
Verbeek m. i., Verhandelingen van het Geologisch
Mijn bouwkundig Genootschap voor Ned. en Kol.,
Geol. Serie, Deel l, Tweede stuk, ’s-Gravenliage,
Dec. 1912 (2665 nummers). Een eerste vervolg
op deze literatuurlijst verscheen eveneens in de bo
vengenoemde „Verhandelingen” als Deel I, Vijfde
stuk, Maart 1914 (101 nummers), een tweede ver
volg als Deel I, Zevende stuk, Februari 1915 (88
nummers), een derde vervolg als Deel II, Derde
stuk, Maart 1916 (110 nummers).
Een eerste geologische overzichtskaart van Ned.Indië, tevens diepzeekaart, werd in 1914 samen
gesteld door E. G. Abendanon m. i. en als Wandkaart
op schaal 1 : 2.500.000 uitgegeven door het Kon.
Ned. Aardrijksk. Genootschap. In do volgende
bladzijden is getracht, zoo beknopt mogelijk, een
algemeen overzicht te geven van den hukligen stand
onzer kennis.
Alvorens echter de verschillende vormingen,
waaruit de bodem van den O. I. Archipel is opge
bouwd, in hunne natuurlijke volgorde tc bespreken,
willen wij eenige hoofdtrekken aangeven betreffende
dc geleidelijke ontwikkeling van dit deel der aard
korst, vanaf het zeer verre verleden tot op het tegen
woordig oogenblik. Hiervoor is liet echter noodig
vooraf even de nieuwere opvattingen betreffende de
ontwikkeling van de aardoppervlakte en dc verdecling van land en zee in vroegere geologisch,e perioden
te vermelden; dc beknopte uiteenzetting daarvan
is grootendeels ontleend aan Verbeek's „Mólukkcnverslag” (Jaarb. v. h. Mijnw. in Nederl. Oost-Indic
1908, wetenschappelijk gedeelte).
Door E. Sxiess werden de streken op aarde, waarde
boven-carbonlsche „Glossopterisflora” aangetroflen
is, tot één reusachtig continent vereenigd, dat zich in
jong-palaeozoïschen tijd van Zuid-Amerika, over
Afrika en Zuid-Azië, tot Australië zou uitgestrekt
hebben. Tegen liet einde der triasperiode werd dit ge
weldige land in een oostelijke en een westelijke helft
verdeeld; het oostelijk deel, van Madagascar tot Au
stralië, word door hem Gondwana-land genoemd. Dit
hypothetische vasteland is thans bijna geheel bene
den den zeespiegel weggezonken; slechts Mada
gascar, Voor-Indië en Australië vormen er de over
blijfselen van. Ten Noorden daarvan bevond zich
een lange zeegordel over Aïidden-Amerika, het Middellandsche Zeegebied en den Ilimalaya naar Nederlandsch-Indië, waarvoor Suess in 1893 den naam van
„Tethys” invoerde. Totdezo voorstelling wordt men
geleid door de verwantschap, welke bestaat tusschen
de boven-palaeozoïsche en mosozoïschc mariene
dierenwereld van Nedirlandsch-Indië en die, be
waard in lagen van gelijken ouderdom in BritschIndië en Zuid-Europa; en zoo is men tot de onder
stelling gekomen van het bestaan van een ononder
broken zeeverbinding tusschen dc genoemde streken
gedurende het boven-palaeozoïcum en mosozolcum.
Volgens Martin bestond in' eocenen tijd die open ver
binding niet meer en was toen het gebied van den Ar
chipel door tusschcngelegen land van dc Tethys algescheiden, want deeoceene weekdier-fauna van Java
toont reeds groote verschillen met die van Voor-lndië
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en Europa. Noordelijk van de mesozoïsche „Middel*
landsche zee” lag weer een complex van landmassa’s
en ondiepe binnenzeeën. Uitgaande van het denk
beeld, dat de hooge plooiingsgebergten ontstaan op
zwakke strooken van de aardkorst, die door de inzinkendc beweging der omringende vaste schollen—
een gevolg van het algemeene inkrimpingsproces der
aarde — samengeperst worden, kwam E. Havg in
1900 tot het aannemen van vijf groote „continentale
blokken”, die in mesozoïschen tijd door breede zee
armen gescheiden waren, waarin een sterke sedimen
tatie plaats greep. Dcor bewegingen der aangrenzen
de „continenten” werd de dikke reeks van sedimen
ten in de voormalige, zeearmen in tertiairen tijd sa
mengeperst en tot hooge gebergten opgeplooid en wij
zien inderdaad, dat de jonge plooiingsgebergten
(Nieuw-Guinea, Himalaya, Alpen, Andcs enz.) zich
juist ter plaatse dezer oude zeearmen of „geosynclinale strooken” bevinden. De mesozoïsche Tethys
valt samen met óen dezer geosynclinalen en de OostIndische Archipel ligt in het ontmoetingsgebied van
deze „alpine” geosynclinale strook met de „circumpacifieke”. Passen we deze gedachten nu nader op
het gebied van onzen Archipel toe, dan rijst dus de
vraag, in hoeverre de ligging en de aard der afzettin
gen met deze opvattingen zijn te rijmen. In de eer
ste plaats leert dan het karakter der sedimenten, dat
hier ter plaatse sinds den boven-carnonischen tijd
(de daaraan voorafgaande ontwikkelingsphasen
buiten beschouwing gelaten) steeds een eilanden we
reld — een zee met verspreide grootere en kleinere
landmassa’s - bestaan heeft, want we treffen zeer
veel mariene vormingen aan, die in ondiepe tot ma
tig diepe zeeën ontstaan zijn en van het land afkom
stige bestanddeelcn bevatten Intusschen zijn wer
kelijke diepzeosedimenten (afzettingen op den bodem
van meer dan 1000 a 5000 M. diepe zeeën) eveneens
vertegenwoordigd (o. a. in Centraal-Borneo), doch zij
t reden stellig op den achtergrond tegenover de groote
meerderheid van afzettingen in zeewater van veel
geringere diepte en in de nabijheid van kusten. In
' Ik geval is de werkelijke toestand, voor zoover tiaarovei thans te oordeelen valt, niet met de boven ver
melde 1 heorie in strijd. Maar het zijn vooral de tcctoni-elie verschijnselen van geologisch jongen datum,
die erop wijzen, dat het gebied van den Ncdcrl.
Jndi -ehen Archipel werkelijk deel uit maakt van ccd
der labiele strooken van de aardkorst. Reeds de praecarbonisehe lagen waren aan samenpersing en plooiing onderworpen geweest vóór de afzetting der boven-carbonihche en permlsche lagen; de krachtige
bodem bewegingen (vorming van breuken en daar
langs plaats hebbende opheffingen en afschuivingen
der afzonderlijke schollen), waaraan de Archipel in
hoofdzaak zijn tegen woord igen vorm te danken
heeft, zijn echter zeker post-eoceen en zelfs grootendeels posl-mioceen Voornamelijk uit jong-tertiairen
en kwartairen tijd dateert de geleidelijke opheffing
der eilanden in het oostelijk dcc 1 van den Archipel
en de verzakking der tusschengelegen schollen,
waardoor de diepe zeestraten en zeebekkens in de
Molukken ontstaan zijn. Gewezen zij hier slechts op
de geweldige zeediepten om Celebes en Timor on op
do groote diepte van de Banda-Zeo. De zeer belangrij
ke hoogteverschillen, die men aldaar aantreft, zijn to
verklaren als een verschijnsel van breukvorming,
van een vorming van naast elkaar gelogen horsten
en slenken, hetgeen weer een gevolg is van samen
persingen (plooiingen) der lagen op groote diepte.
De reeksen van opgeheven eilanden (horsten) correspondcercn met do plooiruggen in de diepte, de groote

zeediepten daartusschen met de plooidalen. Daaren
tegen vinden wij in het westelijk deel van den Ar
chipel, dat door zeer ondiepe zcecn met het vaste
land van Azië samenhangt, die verschijnselen van
zeer recente opheffing (opgehoven strandriffen) niet
en het. schijnt dus, alsof de bodembewegingen zich in
den allerjongsten tijd beperkt hebben tot het gebied
tusschen Borneo en Australië, terwijl de opheffingen,
waardoor de jong-tertiaire vormingen van Java,~Sumatra en Borneo boven den zeespiegel gebracht zijn,
van iets ouderen datum zijn. Het ontbreken van
rifkalklerrassen bijv. aan Java’s zuidkust is intus
schen ook te verklaren door de nawerking van in de
richting der kustlijn Ioopende breuken. Dat het hier
besproken gebied inderdaad deel uitmaakt van éón
of meer der bewegelijke zónes in de aardkorst, waarin
de jongste geologische perioden tot op heden in de
diepte geweldige samenpersingen en plooiingen der
aardlagen plaats vinden, blijkt evenwel voldoen
de uit do besproken verschijnselen, die ook met
de vulkanische verschijnselen in nauw verband
staan. De Oostelijke Archipel staat onder den zijdelingschen druk van de Aziatische landmassa’s eenerzijds, waartoe Sumatra, Java en Borneo behooren,
en de Australische landmassa’s anderzijds.
In een werk als de Encyelopaedie van Nederlandsch-Indië, dat niet in de eerste plaats voor vak
geleerden bestemd is, moet een artikel over de geolo
gie zich tot de hoofdzaken beperken en mag de be
handeling zich niet verliezen in detailbeschrijvingen,
die toch uitteraard onvolledig zijn en gedeeltelijk
ook op onderstellingen beneden, waarvoor nog geen
volstrekte zekerheid bestaat. Alleen bij inachtne
ming van groote beknoptheid kan het hier medege
deelde ook voor den belangstellenden leek leesbaar
blijven en op deze wijze eonig nut stichton.
Het oudste lagencoinple:\, dat we in Nederlandsch
Indic kennen en dat vooreerst nog niet verder ondcrverdceld kan worden, wordt als één geheel sa
mengevat onder den naam van „oude schaliege■steenten” of „ov.de schieferformatie” (de „Maleische
formatie” van W. Volz). Fossielen zijn er tot dus
verre niet in gevonden en wij kunnen met zeker
heid alléén zeggen, dat deze sedimenten vóór het
boven-carboon zijn ontstaan; vermoedelijk zijn ononder dezen naain dus zoowel archaeïsche als oud
en raidden-palaeczoïschc gesteenten vereenigd. A6endanon is van meening, dat do kristallijno schistcn en
de echte „oude schiefers” van archaeïschen en praeeambrischcn oudordom mooton zijn en in oud- cn
middcn-palacozoïschen tijd een continent gevormd
hebben, dat in hot gebied van den Archipel eerst in
boven-carbonischen (respect, onder-permischcn) tijd
weder onder zeeniveau gedaald was; de afwezigheid
van fossielen ware hiermede afdoendo verklaard.
Hij noomdodit continent, hetwelk ook gedeelten van
Z.O. Azië cn Australië omvatte, Aequinoctia. De
ze lagonreeks bestaat uit gneizen, glimmer- en amfiboolschlsten, phyllieten en klcischalies, grauwacken,
zandsteenen, kwartnieten en kiczclschalies enz.;
ook komoti hier cn daar tussehengoschakolde kristal
lijno kalksteenbanuen voor. Voor het grootste gedeelte
hebben wij in deze gesteenten dus met (meer of min
der gemetamorfoseerde) echte sedimenten te doen,
enkele andere kunnen aLs metamorfe stollingsge
steenten beschouwd worden. In het algemeen is hun
ne ligging sterk gestoord (opgoricht, geplooid, verbro
ken). De „cude schiefcrformatie” is reeds bekend
van een groot aantal eilanden der Molukkcngroep,
van Celebes, Borneo, Banka, Billitoo, Sumatra enz.,
dus over een uitgestrekt gebied van £en Archipel. In
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verbinding hiermede komen zure en basische stol
lingsgesteenten voor: granieten, diabazen, gabbro’s,
peridotieten, serpentijnen enz., die voor een deel
klaarblijkelijk van iets jongeren datum zijn, omdat
ze door de oude sedimenten heen zich een weg ge
baand hebben, voor een ander deel echter stellig van
gelijken ouderdom zijn als de oude schalies zelf,
waarvan ze dan een integreerend bestanddeel uitmaken. De granieten, die in de Molukken hier en daar
ook gangvormig in basische gesteenten voorkomen,
zijn iets minder algemeen verspreid dan de laatstge
noemde stollingsgesteenten, maar zijn niettemin
reeds op een groot aantal eilanden (Nieuw-Guinea,
verschillende eilanden der Molukken, Celebes, Bor
neo, Banka en Billiton, Sumatra) aangetroffen; op
Java komt graniet daarentegen voor zoover bekend
slechts zeer sporadisch aan de oppervlakte. Op Ban
ka en Billiton zijn de granieten en de daaruit langs
pneumatolytischen weg gevormde gr eisen gesteen ten
van groot practisch belang als moedergesteenten van
hettinerts, dat aldaar gewonnen wordt. Verschillen
de granietvoorkomens zijn in den laatsten tijd echter
als veel jonger opgevat; zoo is b.v. een gedeelte der
granieten van Sumatra stellig jonger dan de boven
genoemde, daar zij mesozoïsche sedimenten contactmetamorf veranderd hebben, en in Midden-Celebes
zeffs lagen van zeer waarschijnlijk jong-cretaceïschen en zelfs oud-eoccenen ouderdom.
De oudste lagengroep, waarvan de ouderdom door
de aanwezigheid van fossielen met eenige nauwkeu
righeid kon bepaald worden er die de „oude scha
lies’1 discordant- bedekt, behoort tot het boven-carboon of het onder-perm: fusulinenkalksteenen van
Midden-Sumatra (Padangsehe Bovenlanden, Djam
bi), kalkgesteenten met trilobieten, crinoïden en ko
ralen van Noord-Sumatra, waarvan de fauna een
opmerkelijke verwantschap vertoont met de bovencarbonische mariene fauna van Europa en Voor-Indië. Buiten Sumatra zijn deze lagen nog niet met
zekerheid in den Archipel teruggevonden; daaren
tegen zijn van Timor, Letli, Rotti, Savoe en waar
schijnlijk ook van andere Molukken, permische lagen
(kalksteenen, mergels en zandsteenen) bekend, die
op Sumatra schijnen te ontbreken. Het is intusschen
volstrekt niet uitgesloten, dat men ten onrechte
een ouderdomsverschil van eenige beteekenis heeft
aangenomen tussclïen het jonge palaeozoïcum van
Timor en dat van Sumatra en dat in de toekomst
een gedeelte van deze gesteenten op laatstgenoemd
eiland eveneens als permisch zal opgevat worden.
Blijkbaar zijn deze sedimenten reeds spoedig na hun
ontstaan eveneens geplooid en gestoord en gingen
deze tectonische verschijnselen weder gepaard met
uitbarstingen van diabazen en andere basische erup
tief-gesteenten.
Vormingen uit de nu volgende triasperiode kennen
wij thans reeds op een groot aantal, ver uitéóngelegen vindplaatsen (Boeroe, Ceram, Timor, Rotti, Savoe, VVest-Borneo, Oost-Sumatra.cnz) die grootendeels tot de boven-tri as 'moeten gerekend worden
blijkens de daarin voorkomende fossielen, die nog
steeds, evenals in den bovcn-carbonisehen en permischen tijd, overeenstemming vertoonen met de
aequivalente fauna van Voor-Indië en Europa. Van
Timor zijn echter thans ook fauna’s van midden- en
onder-lriassüchen ouderdom bekend geworden. De
door deze boven-triassische transgressie afgezette
gesteenten, die op de reeds geplooide oudere lagen
werden gevormd, zijn als kalksteenen, mergelige kleischalies, zandsteenen en kiezelgesteenten met radioJariën (volgens Verbeek gedeeltelijk als verkiezelde

kalksteenen op te vatten) te omschrijven. Lagen van
rhaetischen ouderdom zijn inden Indischen Archipel
nog niet bekend; sommige lagen van Sumatra (Padangsclie Bovenlanden), die tot de rhaetische forma
tie gerekend werden, behooren volgens de jongste on
derzoekingen van Wanner en Krumbeck tot de opper-trias. Gedurende de Juraperiode ontstonden
eveneens over belangrijke uitgestrektheden kalk
steenen, mergels en kleisclialies, welker aanwezigheid
reeds vastgesteld is op Sumatra, Borneo, O. Celcbes,
Taliabo, Mangoli, Misooi, Nieuw-Guinea, Bocrr e,
Timor enz. De dichte kiezelgesteenten met radiolaricn, die Molengraaf} onder den naam van „Danau-formatie” uit Centraal-Borneo beschreef, zijn
vermoedelijk diepzeesedimenten uit den Juratijd.
Op Java zijn jurassische lagen nog niet bekend. De
Krijt}ormalie is o. a. vertegenwoordigd door de
vondsten op Taliabc, Mangoli en de Noordkust van
Nieuw-Guinea (kalk-, mergel- en kleigesteenten). die
tot het oudeie krijt behooren en door een dikke
reeks van paarsroode kleisebalies in Midden-Gelebes,
die volgens Abcndanon van jong-eretaceïschcn
ouderdom moeten zijn (bijv. westelijk van het Latimodjong-gebergte). Verder westelijk zijn op Borneo
verschillende etages der krijtformatie goed ontwik
keld, hoofdzakelijk in den vorm van zandsteenen,
waarvan de jongste een brak- en zoetwatervorming
is; op Sumatra (Djambi) is het voorkomen van neccoora aangetoond, op Java dat van cenomaan. Ge
lijktijdig met de vorming der genoemde sedimenten
uit het mesozoïsche tijdvak hadden doorbraken en
injecties van allerlei eruptiefgesteenten plaats, die
door Verbeek in twee groepen, die, der oud-mesovulIcanische en die der jong-mesovulkanische, verdeeld
worden. Tot de eerste groep worden door hem gere
kend melaficren, diabazen en porfierieten van Ambon, Timor, Halmahcra* Borneo, Sumatra en Java,
benevens sommige granieten van Sumatra, tot de
tweede groep andesieten en dacieten van Ambo») en
de Oeliassers en diverse basische eruptiva van Bor
neo en Java.
Wij zijn thans genaderd tot de kaenozöLscbe vor
mingen, die voor een groot gedeelte de oppervlakte
van den Indischen bodem uitmaken. Sedimenten
uit den oud-terliairen tijd (eoceen en oligoccen) spe
len in onzen archipel een belangrijke rol en zijn als
allerlei kalkgesteenten met nummuliolen, orthophragminen (orbitoïden met rechthoekige mediaankamers) en alveolinen bijv. van Boeroe, Ceram,
Halmahera, Nieuw-Guinea, Gele bes, Misooi, Timor,
Borneo en Java bekend; de fossielrijke mergels van
Nanggoelan (Residentie Djokjakarta, Java) wor
den door Martin aLs boven-eoccen beschouwd. In het
westelijk deel van den Archipel (Sumatra, Java,
Borneo, West-Celebes) neemt dit lagencomplex aan
de basis een littorale en limnische facies aan en is n is
zandsteenen met kleisclialies en koollagon ontwik keld, die in het oostelijk deel geheel schijnen te ontbreken, terwijl omgekeerd op Sumatra de numniulietengesteenten nog niet zijn aangetroffen. Het eoceen van Nederlandsch-Indië maakt deel uit van de
langgestrektc zone van oud-tertiaire zeevormingen,
die zich van Nieuw-Caledonië in het Oosten over den
Indischen Archipel en Voor-Indië naar Zuid-Euro pa
en Noord-Afrika uitstrekt. Na de vorming der oudtertiaire lagen hadden weder ingrijpende wijzigingen
in de verdeeling van land en water plaats, aLs gevolg
van bodembewegingon, die gepaard gingen met
erupties van stollingsgesteenten; land verbindingen
verdwenen door verzakking onder den zeespiegel en
elders werd de zeebodem door oprijzing drooggelegd,
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zoodat kleinere eilanden tot één geheel vercenigd
Sumatra mot de daarmede verbonden brecciën en
werden. Het raeercndeel der tegenwoordige eilanden
tuffen, voor zooverre ze tenminste niet kwartair en
bevond zich toen echter nog grootendcels beneden
recent zijn, als mioceen. De jonge gelaagde vulkaanhet zeeniveau, zoodat vormingen uit den mioccenen
bergen zijn grootendcels opgebouwd in den plistoceetijd bijna overal in den Archipel een groot aandeel
nen tijd en groeien gedeeltelijk ook nog in den tegenin de vorming van den bodem hebben. Nu eens be
woordigen tijd aan (werkende vulkanen); de uit
staan de mioceere lagen geheel uit tot afzetting gekovloeiende lava’s bestaan uit pvroxeen-andesiet en
basalt en worden vergezeld door fijnverdeelde en tot
men, over of fijner gruis van oudere gesteenten
?.r conglomeraten, zandsteenen), dan weder afzetting
(brecciën,
gekomen vulkanische producten (brecciën,
puimsteen, tuffen, asch) van daarmede overeenis het fijne gruis met een kalkbindmiddel verbonden
en ontstaan fossielrijke mergels en kalksteenen met stemmende samenstelling. Zeer bekend zijn de groote vulkanische kegelbcrgen van Java en Sumatra;
foraminiferen [lepidocyclinen (orbitoïden met ronde
in het oostc-lijk deel van den Archipel zijn ze in 4
of spatelvorraige mediaankamers), miogypsina’s en
groepen te verdeden: de vulkanen der kleine Soentalrijke andere]. Ten gevolge van krachtige bodembewegingen werden deze lagen daarna geplooid en
da-eilandcn, de kringvormig gerangschikte vulkanen
verschoven, en verrezen op de ééne plaats door op in de Banda-Zoc, de Mcnado-groep en de Halmahera-groep.
heffing boven dc zee, zoodat men ze tegenwoordig
soms op aanzienlijke hoogte aantreft, terwijl zij op
Ter wille van de overzichtelijkheid mogen thans
andere plaatsen op dalende aardschollen tot groote
nog de belangiijkstc onderdeden van hot gebied van
diepte wegzakten. In den plioceeren en plistoceenen den 0. I. Archipel afzonderlijk besproken worden,
tijd bleven deze bewegingen in de aardkorst voort waarbij men dus de op elk eiland betrekking hebben
duren : nabij de kusten der langzaam uit de zee oprij de feiten, die in het bovenstaande algemeene over
zende eilanden in den oostelijken Archipel vormden
zicht vermeld zijn, samengevat en aangevuld vindt.
zich lagen, hetzij van_grint, zand, klei en mergel,
■Java. Afgezien van de Karimon-Djawa eilanden,
óf van koraalriffen, die tenslotte boven het zeenidie administratief tot de residentie Semarang behoor
veau werden opgeheven; daarna herhaalde zich het ren, zijn de „oude schaliegcsteentcn” op Java nog
niet met zekerheid aangetoond en komen de met
zelfde sedimentatieproces, tot de nieuw gevormde
hen verbonden grauietgesteenten hier slechts
lagen op hunne beurt buiten bereik van het zeewater
uiterst sporadisch aan de oppervlakte. (De genoem
kwamen te liggen, enz. Op deze wijze is te verklaren,
de eilanden vormen het Z.oostelijk uiteinde van de
hoe op de meeste eilanden in het oostelijk deel van
den Archipel een geheele reeks van terrasvormig bo reeks van oude gesteenten op Malakka, den RiouwLingga archipel, Singkep, Banka en Billiton, die
ven elkaar gelegen, ongeveer horizontale rifkalken
ongeveer evenwijdig aan dc lengterichting van Su
(verbonden met mergels, oesterbanken en andere
matra gerangschikt liggen en geologisch ook nauw
kustvormingen) ontstaan is, waarvan de ouderdom
bijeen behooicn). Ook Trias en Jura schijnen nergens
stijgt met den afstand tot den zeespiegel en die de
op Java de oppervlakte te bereiken. Van cretacëische
oudere gesteenten als in een pantser insluiten en om
sedimenten (ccnomaan) kent men enkele ligplaat
korsten. Verbeek vatte deze lagen onder den naam
sen, bijv. in de Prcangcr en op do grens der resi
van „koraalkalkformatie” samen; de lager gelegene
denties Banjoemas en Kedoe. Oud-tertiaire lagen
bobooien stellig reeds geheel tot het plistoceen, de
zijn reeds van meer beteekenis voor Java’s op
hoogere rifkalken zijn of geheel of grootendcels pliopervlakte. Het zijn vooral allerlei kalk- en niergelee<*n. Voor deze rifkalktcrrassen wordt ook wel den
gesteenten met nummulieten; voor de aan gastroponaain „karang” gebruikt. Dat zich in dc kedendaagden rijke mergcls en kleilagen van Nanggoelan (resi
nrhe periode aan de kusten eveneens nog afzettingen
dentie Djokjakarta) kon Martin een boven-eoceenen
van conglomeraten, zanden, mergels, schelpgruisouderdom vaststellen. Aan de basis van het oudbanken en organogene kalksteenen vormen, behoeft
wi-l nauwelijks vermelding; ook de recente afzettin tertiair komt een lagencomplex van zandsteenen en
kleischalics met ingesloton koollagen voor. Een zeer
gen der rivieren en grondwateren worden slechts
groot gedeelte van de oppervlakte van Java’s bo
• -ven aange tipt. Op Borneo, Java en Sumatra.spelen
dem — men sprak wel eens van bijna 99% — is jon
jong-teri iuii'o en kwartaire vormingen, dikwijls in
ger dan palacogecn. Jong-tertiaire mariene sedimen
-/.'•••! aanzienlijke «likten, eveneens een belangrijke
ten (miöceen en pliocecn) bereiken in den onder
rol, maar z • vertoonen niet den terrassenbouw der
grond van het laagland en heuvellandschap in het
oo t< lijln- eilanden, hetgeen in verband staat met de
Noorden van het eiland geweldige dikten en nemen
geringe diepte der zeeën, die deze eilanden van het
eveneens in aanzienlijke mate aan de samenstelling
vasteland van Azië scheiden. In jong-pliocenon en
van het bergland deel, waar ze tot groote hoogten
kwartairon tijd was het westelijk deel van den Ar
boven zeeniveau zijn opgeheven en in verbinding met
chipel zelfs met Azië verbonden, blijkens daar ge
overblijfselen van mioceone vulkanen worden aangevonden fossiele vertebraten.
trofïen. Hot mariene miocecn rust hier vaak op oudDc tertiaire formatie bevat zeer belangrijke delf
vulkanisch gesteente (andesiot) en is ook grootenstoffen, en wel het oud-tertiair of 'eoccon de goede
Indische steenkolen, de mioeeenc formatie de petro deels uit grover en fijner gruis dezer gesteenten opge
bouwd, dat in een ondiepe zee word afgozet en, door
leum.
toetreding van een kalkceinent, mergcls en kalkstceDe krachtige bewegingen in de aardkorst, dieinhet
nen vormde, terwijl deze lagen met marione fossielen
gebied van den Oost-lndischen Archipel sinds het
ook in nauw verband met oud-vulkanische sedimonoud-tertiair met afwisselende intensiteit plaats had
ten zonder dierlijke resten (brecciën, tuffen, asch- en
den, gingen en gaan ook nog heden — gepaard met
puimsteen lagen)1 voorkomen. Do eveneens zeer ver
vulkanische erupties en het te voorschijn treden van
breide plioueene zeevormingen (mergels, zandmerallerlei oruptiefgesteenten met de daarbij behoorengels en kleilagen) vertoonen in ’t algemeen dezelfde
de losse uitwerpselen (tuffen). Verbeek beschouwt de
ondiep-water facies als de miocenc gesteenten. Vol
le.ueiet- en nefelicngesteenten van de westkust van
gens Hutten vertoonen deze neogeno lagen ovoral op
Celebes als oud-mioceen, de andesieten en basalten
Java als regel zeer intensieve plooiing in scherpe
van diverse Molukken, Celebes, Borneo, Java en
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synclïnalen en anticlinalen en is zwakke plooiing uit deus en na hunne vorming hadden uitbarstingen en
injecties van eruptiefgosteenten (amfibool- en pyrozondering; blijkbaar zijn ze na hun vorming nog
xeenandesieten, basalten) plaats, die, met de begelei
aan krachtige drukwerkingen blootgesteld geweest.
dende tuffen en brccciën, één geheel met de jong-tcrDaarna begint de vorming der jonge vulkaanbergen,
tiairc formatie vormen. Dezo gesteenten komen in
die het tegenwoordig reliëf van het eiland grootendeels beheersclien, want de oudere (mioccnc) vul den regel als afzonderlijke ruggen en zelfstandige
koepelvormigc vulkaanborgjes in het landschap
kanische gesteenten komen niet hooger dan tot
circa 2000 M. cn dc miocene gelaagde vormingen
voor. Door Ii. Hirschi werd onlangs gewezen op den
gunstigen' invloed van deze doorbraken van andcniet hooger dan tot circa H00 M. voor. Do grooto
hoeveelheid van het door de jonge vulkanen uit sieten enz. in Zuid-Sumatra op de qualiteit der omringende, jong-tertiaire bruinkolen; door de contactgeworpen materiaal, door het stroomende water
werking is in breedo zones om de stollingsgesteenten
verder over den bodom uitgebreid, hoogde den
een kool ontstaan van belangrijk hooger verbranbodem op, vulde de oponingen tusschen do afzon
dingswaarde dan de onveranderde bruinkool.
derlijke vulkaaneilanden, en deed aldus het langgeEvenals op Java dateeren de hooge kegelvorinige
strekte Java ontstaan. In dc ondiepe Java-zee heeft
jonge vulkanen uit kwartairen tijd en hunno produc
ook nog voortdurend aanslibbing aan dc Noordkust
ten bedekken dus allenvege het jong-tertiair; in uit
van het eiland plaats, zoodat een alluviale vlakte
gewerkte en verstopte kraters ontstonden laterde be
ontstaan is, die zich hier en daar in de rivierdalen
kende kratermeren. Het overvloedige vulkanische
ook verder het land in voortzet.
Sumatra. De kern van den Sumatraanschen bo materiaal werd door de rivieren verder getranspor
teerd en over de lager liggende landstreken uitge
dem wordt gevormd door de „oude schaliegesteenten” van prae-carbonischcn, doch overigens niet na spreid, zoodat de uitgestrektc plistoceene en recente
afzettingen langs de Noordkust ontstonden, die zich
der te preciscercn ouderdom. Terwijl deze lagen in
het oostelijk verlengde van Sumatra, het eiland Ja nog voortdurend zeewaarts uitbreiden. De ophooging van den bodem in de groote, moerassige laag
va, nergens meer de oppervlakte bereiken, is dit op
Sumatra op talrijke pla?tsen het geval; zij zijn verge vlakte tot buiten bereik van het zeewater is dus van
zeld van graniet en kwartsporfieren en van talrij geologisch zeer jongen datum.
Borneo. In Westelijk en Centraal-Borneo is de
ke basische stollingsgesteenten, namelijk olivijngeaanwezigheid der„oudcschahegcsteenten”over groo
steent-en, gabbro’s en serpentijnen, die misschien
te uitgestrektheden aangetoond, terwijl hun voorko
voor een deel reeds jonger (mcsozöisch) zijn. In
men in Zuidoost-Borneo nog eenigszins onzeker Is.
Noord- en Midden-Sumatra volgt hierop dlscordant
Daar boven-carbonische en permische lagen tot dus
een complex van boven-carbonische kalksteenlagen
verre nog niet zijn gevonden, kunnen we aangaande
met fusulinen en crinöiden; lagen van permischen
ouderdom zijn tot dusverre op Sumatra nog niet aanhun ouderdom slechts zeggen, dat ze zeker ouder
getoond, tenzij men het genoemde bovencarboon
zijn dan triasslsch. Het zijn hier vlaksplijtende phylinderdaad als onderpermisch wil beschouwen, waar lieten met talrijke kwartssnoeren in sterk gestoorde
voor palaeontologisch wel iets te zeggen valt . Daar ligging, en in contact met deze gesteenten treden
entegen zijn zandstcenen en kleischalics, die blij groote granietmassieven aan de oppervlakte Daarop
kens de daarin voorkomende fossielen tot de bovolgen kleischalics en zandsteenen van de boven-triven-trias behooren, in dc residentie Sumatra’s
as, vergezeld van talrijke stollingsgesteenten, die nu
Oostkust en in de Padangsche Bovenlanden gevon eens als plaatvormige intrusieve massa’s en dan
weder gangvormig of zelfstandig reliëfvormend voor
den, en vermoedelijk zal in de toekomst blijken, dat
sedimenten van liet oudere mesozöicum algemeener
komen. In West-Bornco wordt deze lagengroep oonvoorkomen dan thans bekend is. Hetzelfde geldt
cordant bedekt door een reeks van zandsteenen,
voor de afzettingen van de Jura-»periode, die op Su
klei- en mergelschalies, waartusschen ook kiezclgematra reeds op verschillende punten zijn aangetoond;
steenten met radiolariën liggen; volgens Wiiuj
Tobler heeft geconstateerd, dat een gedeelte van
Banton vertegenwoordigt dit complex do onder-Bias
hetgeen vroeger tot de „oude schiefers” werd gere
en is mogelijk acquivalent met een deel der Danaukend inderdaad als metamorfe Jura is op te vatten.
formatic van Centraal-Borneo, die analoog samen
Ook afzettingen uit het cretacëische tijdvak zijn
gesteld is. Op de oudere Lius rusten in West-Borneo
aangetroffen, waarvan de eerste vertegenwoordigers
in onderlinge concordantie verschillende jongere
in Djambi zijn gevonden (neocoom volgens Tobler).
Jura-horizonten (boven-Lias, Dogger, misschien ook
Het oud-tertmir neemt een belangrijk aandeel aan
Malm), bestaande uit zandsteenen, klei-en mergel
de samenstelling van den bovengrond en zal zich
schalies, met enkele ingesloten kalksteen ban ken,
waarschijnlijk onder de bedekking van jongere lagen
waarin verschillende fossielhoudende niveau’s waar
nog veel verder uitstrekken. De hiertoe behoorende
genomen zijn. De cretacëische sedimenten bezitten
nummulietenkalksteenen zijn opmerkelijkerwijze op
een dergelijk petrografisch kaïakter, doch de zandSumatra nog onbekend en schijnen geheel vervangen
8teenen zijn sterk overheerscliend. Het voorkomen
te zijn door de paralische (in lage moerassige vlak
van tot het onder-krijt behoorende lagen is twijfel
ten gevormde) Jagengroep van zandsteenen. kleiachtig; daarentegen is dat van boven-krijt met ze
schahes en ingesloten koollagen, die we ook op Ja kerheid vastgesteld (cenomaan in West- en Ccnva onder de eocene kalkgesteenten aan troffen. De
traal-Borneo, senoon in Oost-Borneo) «mi tot het
kool van het bekende, van Gouvernementswcge ont jongste krijt schijnt een in Gent raai-Borneo voorko
gonnen Ombilien-kolenveld behoort tot deze for mende zoetwatervorming te behooren. Tusschen de
matie; aan dc basis daarvan volgt een oudere
krijtlagen komen banken en platen van eruptiefgeétage van inergelige leien met afdrukken van
steenten voor. Het oud-tertiair treffen wc in Zuidvissclien en planten, die wellicht niet meer eoceen,
Oost-Borneo weer aan als de ook van Java en Sumamaar reeds jong-cretaceïsch is. De jong-tertiaire latra bekende zandstcenétage met koollagen (o a. op
gen (kleilagen, mergels, kalksteenen met orbitoiden) het eiland Poeloe Laoet); opk het voorkomen der iets
zijn zeer algemeen verspreid en reiken bijv. in de Pajongere kalk- en mergelgesteenten met nummulieten
dangsche Bovenlanden tot 1100 M. boven zee; tijis op Borneo geconstateerd. In Wcst-Bomeo schijnt
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het oud-tertiair te ontbreken ten Wo3ten van den
meridiaan van Tajan, maar het verkrijgt verder
oostolijk een groote ontwikkeling in don -vorm
van een brakwaterafzofct.ing (zandstcenen on klei
lagen met Cyrenen en Melaniën), waarin ook hier
en daar weder koollagen voorkomen, zooals bij
Sanggau en Sintang. Het jong-tertiair in do nabij
heid van de oostelijke en zuidoostelijke kusten be
staat wederom uit zandsteen, klei en morgcllagen;
in Centraal- en West-Bornco treedt een mioceene
zandsteen op, die wegens zijne discordante ligging
op de oudere lagen als „transgredeerende zand
steen” of ook wel als „plateauzandsteen” wordt
onderscheiden. Iets jonger zijn doorbraken van bazalten en andesieten, die men aan de oppervlakte als
stroomen en kocpelbergen aantreft en die vergezeld
gaan van de bijbehoorende tuffen en brecciën. Met
het te voorschijn treden dezer eruptiefgesteenten
werd de vulkanische werkzaamheid op het. eiland
Borneo afgesloten; want de kwartaire vulkaankegcls, die in het bijzonder op Java zulk een groote rol
spelen, komen hier niet voor. Rivier- en zeeafzettingen uit plistoceonen en recenton tijd bedekken de
uitgestrekte laagvlakten aan. den benedenloop der
rivieren en langs de kusten.
Oostelijk deel van den Archipel tot de Nieuw
Guinea-groep. In den oostelijken Archipel hebben de
prae-permische „oude schaliegesteenten” blijkbaar
een zeer wijde verspreiding, want hunne aanwezig
heid is reeds op een groot aantal der hiertoe behoorende eilanden vastgesteld; het zijn hier voorname
lijk phyllicten, kwartsieten, gliinmerselnsten en
schilferige amfiboolgesteenten, welke laatste volgens
Verbeek als dynamo-metamorfc gabbro’s zijn te be
schouwen. Gneis is eveneens in dit lagencomplex hier
en daar aangetroffen. Gedeeltelijk wellicht van don
zelfden ouderdom als de „oude schiefers”, gedeeli •lijk vermoedelijk belangrijk jonger, zijn talrijke
(hetzij als injectie tusschen of als uitbarsting door
lagen) waargenomen peridotieten, serpentijnen,
gabbro’s en diabazen, die o. a. van Nieuw-Guinea,
Babar, Timor, Kotti, Socraba, Ambon, Ceram,
lin' !•>(•, Obi. Batjan, Halmahera en Celebes bekend
zijn. Op laatstgenoemd eiland bestaat bijv. de kern
■ >i. liet Lalimodjong-gebergte uit metamorfe get' i.ti-D (verin, dia baast uffen, die in epidootalbietgie-i zijn veranderd), terwijl Jiet Verbeek-gebergte
in- eben Midden- en Zuidoost-Celebes volgens
Abendanon door één enkele peridotietplaat van
geweldige dikte (een batholiet) wordt gevormd,
waarvan de ouderdom niet nader te bepalen is dan
ab prae.jurassisch, doch vormoedolijk benedenliia iseh. Rondom het peridot iel massief komen
hier omhullende schalen voor, eerst van gabbrogesteenton, daarna van diabazen en eindelijk van
dialma-tuffen en -brecciën. Op Ambon, Dai, Wetter
en I.irang is het voorkomen van gangen van granitiseh gesteente in deze basische gesteenten waarge
nomen, terwijl op andere eilanden graniet ook
zelfstandig optreedt, zooals in oostelijk Celebes,
op do Soela-eilanden, Nieuw-Guinea, enz Het
gebied der echte kristallijne schiston schijnt evonwol nergens in den Archipel zoo n groote opper
vlakte in te nemen als in Gent raai-Celebes van do
golf van Boni tot dier van Tomini, ton 0. en ton
W. van het Poso-meor (het Fonnema-geborgto
van Abendanon). Hun gezamenlijke dikte is hier
zeker op vele duizenden motors te schatten; van
beneden naar boven zijn in dit lagencomplox te
onderscheiden: een reeks van glimmerschiston mot
gneizen nabij de basis, een reeks van kwartsiet-
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schistcn en con rcoks van phyllicten met inschake
ling van glaukofaan- en talkschistcn en glimmerkalksteen. De oudste fossielhoudende sedimenten,
die we uit dit gedeelte van Ncd.-Indië kennen, be
lmoren tot de perm-formatic en zijn op Loeang,
Lcti, Timor, Rotti en Sawoc gevonden; boventriassische lagen zijn, behalve op ^Timor, Rotti
en Savoe, ook op Ceram, Bocroe en in oostelijk
Celebes aangetroffen, terwijl van Timor thans
ook de aanwezigheid van midden- en ondertrias met stelligheid is aangetoond. Van de Juraformatie zijn thans reeds verschillende étages uit
lias, dogger en malm vertegenwoordigd door fossielvondsten op de Soela-eilanden, den oostarm van Celobes, Bocroe, Misooi, Nieuw-Guinea, Rotti, Timor,
Babar enz.; de krijtformatie ontbreekt in de ocstelijke helft van den Archipel al evenmin, zooals op de
Soela-eilanden, Centraal-Celebes en Nieuw-Guinea
gebleken is. Deze opsomming van de verspreiding der
thans bekende vindplaatsen van afzettingen uit het
raesozöische tijdvak doet vermoeden, dat het toe
komstige onderzoek het voorkomen van vormingen
van dezen ouderdom ook op andere eilanden aan het
licht zal brengen en dat wij hier, evenals op Sumatra
en Borneo, ten slotte een belangrijk deel van de op
pervlakte tot het mesozoïcum zullen moeten bren
gen. Dat daarbij ook aan de stollingsgesteenten een
rol van eonige beteekenis zei moeten worden toege
kend , laat zich thans eveneens met groote waarschijn lijkheid voorspellen. Het oud-tertiair is in den ooste
lijken Archipel hoofdzakelijk in den vorm van kalk
en mei’gclgestecnten met nummulieten, orthophragminen (orbitöiden met rechthoekige mediaankamers)
en alveolinen ontwikkeld; do zandsteenétage met
steenkoollagen komt nog aan den Westkant van Ce
lebes en in Z. Celebes voor, doch schijnt verder ooste
lijk te verdwijnen, waarschijnlijk door den overgang
in de mariene facies. Van het Z.westelijk deel van
Midden-Celebes zij nog cene geplooide formatie (het
Quarlcs-gebergte van Abendanon opbouwend) ver
meld van mariene tuffen, welke tot eene dikte van
ruim 2000 M. zijn opgcstapeld en tot het BenedenEoceei moeten worden gerekend. Lcuciethoudende
tuffen spelen in deze formatie een zeer groote rol en
wel in de middenste niveaux daarvan. Na het ont-,
staan der eoceene (en oligoceene) lagen constateeron
wij do vorming van tallooze barsten en scheuren, on
het optreden van krachtige schollen-bewegingen on
samenpersingen, met als gevolg een steeds voortgaando vorschcrping der hoogteverschillen door opboffingon on inzinkingen; deze tektonische verschijnselen
zien wij gepaard gaan mot hot te voorschijn komen
van gloeiend vloeibaar materiaal, dat wij thans als
eruptiefgesteente inden vorm van langgestrekterug
gen of afzonderlijke vulkaanbcrgjes tcrugvinden.Zoo
brengt Verbeek do eruptie dor leuciet- en nefeliengestcenten aan de Westkust van Celebes in verband met
het eerste ontstaan van de diepe zeestraat tusschen
Celebes en Borneo, die een geleidelijk dieper wegzak
kende bodemstrook vormt. Andesieten on basal
ten, met de begeleidende tuffen en brecciën, zyn
vooral op de kleinere der tegenwoordige eilanden algomeon verspreid en komen ook in verband met
mioceene vormingen van het strand en de ondiepe
kustzone voor. Volgons Molengraaff on Brouwer zijn
dc eilanden van don Timor-Ccramboog gekenmerkt
door grootsche ovorschuivingen, die in mioconcentijd
ontstonden door tcctonischo krachten, dio vanuit
hot diopo bekkon van do Banda-Zee op den omtrek
daarvan werkten, terwijl aan de buitenzijde van
dezen boog do reeks Soela-oilandon-Obi-Misool
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r minder geootnpliceetd is gebouwd en geen overf-. <* f*€chuivirgmectoniek vertoont, een verschil, dat aan
11/den bouw der sterk samengeperste en overschoven
C £■•y Alpen ketens en hun eenvoudiger geplooid voorland
£■**■** * [' ‘herin nert^Maar ook na het mioceen zien wij, hoe
1
de bodoinbeviegingen in den oostelijken Archipel
****
/*r ■ 'zich voort zet ten en de snelle afwisseling van het
" reliëf van land en zeebodem waarschijnlijk nog steeds
doen toenemen: een overtuigend bewijs van de ge
leidelijke oprijzing der meeste eilanden in het jong
ste geologisch verleden vinden wij in de terrasvor
mig boven elkander liggende rifkalkcn, waarvan de
hoogste en oudste zeker tot in het plioceen (zoo niet
tot in het bovcn-mioceen) reiken en de laagste en
jongstefaan de recente riffen langs dc kusten aan'ïl .. 0 sluiten. Deze omkorsting met jonge strandvormin/ {:■ O- Sl‘' gen ontbreekt in het algemeen slechts op de jong-vul
kanische eilandjes en aan de kusten, die, langs breuk
lijnen, min of meer rechtlijnig afgesneden zijn. De
(plioceen-plistoceene) „koraalkalkformatie” reikt
volgens Verbeek op West-Ceram bijv. tot 350 M., op
de Babar-cilanden tot S00 M., op Midden-Timor
zelfs tot circa 1200 M. boven zee. Op andere plaatsen
blijkt de recente oprijzing van het land uit de hooge
ligging der kwartaire rivierterrassen in de kust
strook (bijv. bij Paloppo aan de golf van Boni).
Gelijktijdig met deze schollenbewegingen zien wij
op tal van punten jonge vulkanen ontstaan, wier
ophouw uit de door hen \iit ge worpen producten
(pyroxeen-andesieten en basalten met bijbehoorende
tuffen enz.) hoofdzakelijk uit kwartairen tijd da
teert en die een meer of minder duidelijk kegelvor
mige gedaante bezitter. In dit deel van den Archipel
zijn zij tot 4 groepen te vereenigen • a. dc vulkanen
op de kleine Soenda-eilanden, die de oostelijke
verlenging van de vulkaan reeks gjunatra-Java
vormen, b. de vulkaansche eilandjes in de Bandazee, wier rangschikking min of meer concentrisch is
met den omtrek van dit diepe zeebekken, c. de vul
kanen van de Minahasa, de Siau- en Sangi-eilanden,
zich voortzettende in de Philippijncn, d. de vulkaanreeks van Halmahera, loopende van den grooten Tobelo-vulkaan over Ternate en Tidore tot
Makjan. Ook in Centraal-Celebes werden in den
Iaatsten tijd de sporen van vulkanische werkzaam
heid in het kwartaire tijdvak aangetoond, even
als in Zuid-Celebes.
Nieuw-Guinea. Hoewel dit eiland in de laatste
10 a 15 jaren door talrijke militaire en andere explo
ratietochten langzamerhand beter bekend is gewor
den, is onze kennis van den geologischen bouw nog
hoogst onvolledig en gebrekkig, omdat het ver
zamelde feitenmateriaal nog te weinig verwerkt en
geordend Is en verreweg het grootste gedeelte van
het eiland bovendien nog volkomen on onderzocht is.
De voornaamste uitkomsten der achtereenvolgende
expedities betreffen de topograpliic van NieuwGuinea, den loop der rivieren en den vorm der ge
bergten. In het volgende is getracht een korte op
somming te geven van de belangrijkste geologische
gegevens,, die van het Nederlandsch gedeelte van
Nieuw-Guinea bekend zijn.
Vormingen, die waarschijnlijk met het van elders
bekende, praecarbonlsche palaeozoicum in ouder
dom overeenstemmen, zijn hier en daar in meer of
minder duidelijke sporen aangetroffen. In het Cen
trale Bergland kunnen hiertoe gerekend worden
schaliegesteenten zonder fossielen en van ouden
habitus, en steil opgeriehte mergels en zandsteenen
met brachiopoden, die op devonischen ouderdom
schijnen te wijzen. Als permisch is misschien de
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in liet Hellwiggebergtc aan getroffen kalksteen te be
schouwen, terwijl van het optreden van triassische
lagen op Nieuw-Guinca nog niets vermeld wordt.
De juraformatie is daarentegen niet zekerheid ge
signaleerd door A. Wichmann en G. Boehm aan
de westkust van de Geel vink baai in den vorm van
kleischalies met ammonieten; ze is zeer waarschijn
lijk eveneens vertegenwoordigd in het bergland ten
O. van de Etnabaai, in het stroomgebied van de
Mamberamo en van andere aan de Noordkust uit
mondende rivieren, blijkens de aldaar gevonden
rolsteenen van ammonieten. De mogelijkheid be
staat, dat op eenige vindplaatsen de aangetroffen
schalicgesteenten met kwartsgangen, wier ouderdom
voorloopig niet nader te bepalen was, als metamorfe
juralagen zijn te beschouwen, die dan een niet onbe-langrijk aandeel zouden nemen in den opbouw van
het geheele centrale bergstelsel van Nieuw-Guinea.
Oud-tertiaire alveolinen- en nummulictcnkalksteenen spelen stellig een rol van beteekenis; ze
werden o.a. gevonden inde noordelijkekustgebergten
ten O. van de Mamberamo, in de omgeving van
de Triton- en Etna-baaien aan de Zuidkust en merk
waardigerwijze ook op de hoogste kammen van
het centrale hooggebergte. Jong-tertiaire sedimen
ten (zandsteenen, kleischalies en mergels) zijn even
eens bekend uit het Mambcramo-stroomgebied en
van verschillende punten van de Westkust (o.a. bij
Fak Fak). Recente aanslibbingen bedekken overi
gens op vele plaatsen de kusten en rivierdalen en
verbergen den ondergrond in de geweldig uitgestrek
te, moerassige laagvlakten. Hier en daar, zooals bij
de Humboldtbaai aan de Noordkust, in het Arfakgcbergte en op de westelijke kusteilanden verraden
opgerezen jonge rifkalkterrassen een geleidelijke
bodemopheffing in het jongste geologisch verleden.
Wat de op dit eiland voorkomende stollingsge
steenten betreft, bekend is de aanwezigheid van
graniet in liet gebied van de Angi-meeren aan de
Westzijde van de Geclvinkbaai, verder van verschil
lende basische gesteenten in liet bergland ten W. van
de Humboldtbaai, van basalt inhetGautier-gebergte
oostelijk van de Mamberamo, van andesiet en diabaasinhet bergland ten O. van de Elna-baai. In den
vorm van rolsteenen, dus in het afgerokle gesteentepuin, dat door de rivieren uit het binnenland werd
aangevoerd, zijn bijv. op het westelijk schiereiland
kwartsporfieren en andesieten gevonden, in zuid
westelijk Nieuw-Guinea ook nefelicnsycniet en diabaas. Van hcdendaagscho vulkanische werkzaamheid'
is op het eiland zelf niets bekend.
GEOLOGISCH MIJNBOUWKUNDIG GENOOT
SCHAP VOOR NEDERLAND EN KOLONIËN. Zie
GENOOTSCH A PP EN.
GERECHTEN. Zie RECHTSWEZEN.
GERECHTSHOF (HOOG EN HOOG MILITAIR).
Zie RECHTSWEZEN.
GEREFORMEERDE KERKEN (ZENDING DER .
Hun arbeidsvelden zijn: A. Java, de residentiën
Banjoemas, .Kedoe, en de beide vorstenlanden met
7 zendingsposten, en B. het eiland Soemba met 1
zendingsposten. Zie verder ZENDING (Protestantsche).
GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND, gevestigd te Utrecht. Zijn arbeidsveld is dc onderafdeelingen PaJopo, Rantepao en Makale van het. Gou
vernement Celebes en onderhoorigheden, waar de
Bond thans twee zendingsposten heeft. Zie verder
ZENDING (Prolest an tsche).
GERICKE (Dr .JOHAN FRIEDRICH CARL).
Duilsch taalkundige, die zich door zijne studiën over
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het Javaansch zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Ge
boren omstreeks 1800 kwam hij in 1827 op Java, als
afgevaardigde van het Ned. Bijbelgenootschap, en
werd in 1832 verbonden aan het Javaansch Instituut
te Éjtaerakarta, bestemd voor de opleiding van bur
gerlijke ambtenaren (zie OPLEIDING VAN ADM.
AMBTENAREN), waaraan hij zich echter in 1837
onttrok. In 1839 was hij met verlof in Nederland,
maakte daar kennis met zijn latcren leerling en me
dewerker Van der Vlis, en vertrok met hem weder
naar Java; in 1847 was hij echter weder, en ditmaal
voor goed, in Europa teruggekeerd. Als erkenni g
zijner verdiensten voor de studie der Javaansche
taal, werd hij in 1843 honoris causate Groningen tot
Doctor in de letteren bevorderd. Hij overleed 15 Jan.
1857 te Dusseldorp, waarheen hij wegens zijne ge
schokte gezondheid zich had teruggetrokken. Hij
schreef: Eerste gronden der Javaansche taal bene
vens Jav. leer- en leesboek, 1831 (het daarvoor hem
door het Gouw uitgekeerde honorarium van /5000
stond hij af voorden bouw eener kerk te Soerakarta); Schoolboekje ten behoeve der Jav. jeugd 1839;
Jav. tabellen; Leesboek voor de Javanen (stukken
uit het O, en N. Testament) 1841'';\Jav. Nederl.
woordenboek (uitgegev. door T. Koorda, latere
uitgaven bezorgd door T. Roorda, A. C. Vreede en
Dr. Gunning, 1847); voorts gaf hij uit Jav. spraak
kunst van A. D. Cornets de Groot, die verscheen
als XVe deel van de Verhand, v. h. Bat. Gen. v. K.
en \V. Batavia 1833. Ook voorde vertaling van den
Bijbel in het Javaansch bewees Gcricke groote dien
sten, waarover zie BIJBELVERTALING, bl. 428.
GERIP POETIH (mal.). Zie URCEOLA.
GESER of GISSER. Eiland van ± 3 K.M.2 op
pervlakte, waarop de gelijknamige hoofdplaats van
de onderafdeeling Oost-Ccram, Ceramlaoet en Goram der assistent-residentie Ceram, gelegen aan den
noordoostelijken hoek, tevens standplaats van den
gezaghcbl er bij hot Binnen 1. Bestuur. Geser is een
bclangri. ke handelsplaats, alwaar zich vele Arabie
ren hebben gevestigd.
GËSI. Noordoostelijkste district (van den Socsoehoenan) van de afdceling Sragèn, residentie Socrakarta. Het district met gelijknamige hoofdplaats,
telt 5 onderdistricten, met name Gësi, Mondokan,
Podjok, Djekawal en Djenar en had op ’t einde van
1905 ccno bevolking van 23.500 zielen, onder welke 8
Europeanen.
GETAH ADJAK. Inlandsche drogerij. Op stukjes
rotan gestreken harsige stof, vermoedelijk van ylrdinia fu/iginosa Bl., Fam. Myrsinaceae. Middel tegen
huidziekten.
GETAH DJAMOE. Zie GUTTEGOM.
GETAH KANDAI. Zie ALTINGIA.
GETAH PERTJA (GUTTA-PERCHA). Deze stof,
waarmede men in Europa in 1843 bekend gemaakt
werd door Williain Montgomerie, komt in samen
stelling en in sommige eigenschappen overeen met
caoutchouc. Evenalsd.it wordt het verkregen uit eon
melksap van verschillende boomen, welke voorna
melijk groeien op het eiland Singapore_cn Malaka,
op Sumatra, in do Z.- en O.-afdceling van Borneo,
op Banka en op eonige kleine eilanden in den Irdisehen archipel, voorts nog in Coehinchina en Cambo
dja. Toen men bekend werd met haro belangrijke
eigenschappen, nam het gebruik weldraspoedig toe,
zooals uit de volgende opgaven blijkt: in 1844 werd
uit Singapore 100 Kg. uitgevoerd, in 1845 10.140, in
1840 321.840 en in 1848 reeds 720.000 Kg. .
Afkomst. De plant, die in 1843 do guttapcreha opleverde, bleef onbekend tot in 1848, toen
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het den Engelschen reiziger Thos. Lobb gelukte haar
op het eiland Singapore te vinden. Gedroogde blad
en bloemdragende takken van dezen boom werden
gezonden aan Sir William Hooker te Kcw, die de
plant beschreef en haar den naam van Isonandra
Gutla gaf. Het bleek echter spoedig, dat er een groot
verschil bestaat in de qualiteit der gutta-pcrchasoorten, die in den handel voorkomen, zoodat er twij
fel ontstond of het handelsproduct wel steeds van
denzelfden boom afkomstig zou zijn. Het is dan ook
vooral door de onderzoekingen van Dr. Burck en later
van Dr. P. Van Romburgh, werkelijk gebleken, dat er
verscheidene boomsoorten zijn, diedegutta-pcrcha
van den handel opleveren. Alle Sapotnceoe leveren bij
de insnijding in hare basten een melkachtig sap op,
dat meer of min op dat van de eigenlijke guttaperclia gelijkt, maar het zijn vooral de soorten van
het geslacht Palaquium, zooals Pal. oblong ifolium,
Pal. Gutta, Pal. borneense. Pal. leiocarpum e.a., ver
der Payena Leerii, die door de inzamelaars worden
geëxploiteerd. De voornaamste soorten, die men in
onze bezittingen aantreft, worden aldus genoemd:
1° Njatoe balam Tembaga {Palaquium oblong ifolium
Burck) in de Padangschc Bovenlanden; 2°. Njatoe
balam Bringin, Payena Leerii en 3°. Hangkang, Pa
laquium leiocarpum Boerl., op Sumatra, Banka,
Malaka; andere Njatoe balam-soorten leveren pro
ducten van mindere kwaliteit op. Vele guttaperchasoorten zijn hoogst waarschijnlijk mengsels
van gutta, van verschillende boomen afkomstig.
Inzameling. Om de getah pertja te winnen
worden de boomen omgehakt; de inlanders gaan ge
woonlijk ten getale van drie of vier naar het bosch,
vellen de boomen, welke dik genoeg zijn, met de
bijl en maken dan met een kapmes ringen tot
op het hout, op afstanden van drie tot vijf decimoler van elkaar. Hot melksap verzamelt zich
weldra in de ringen, hetwelk met een ijzeren werk
tuig wordt uit geschrapt; men verkrijgt dan een
product, dat met schors- en bastdeeltjes veront
reinigd is. Er gaat door de ruwe wijze van inza
meling zeer veel melksap verloren. Is het sap bij
de thuiskomst van den inlander nog vloeibaar,
zooals dit met de getah balam bringin en met
hangkang het geval is, dan wordt het boven een vuur
zacht verwarmd, zoodat het spoedig vast wordt. De
andere soorten zijn dikker en stollen na korten tijd
van zelf. Men verwijdert nu de grootere stukjes hout
met de hand en kneedt de rest in warm water. In al
lerlei vorm wordt de getah pertja in den handel gebracht, vaak in stukken op brooden gelijkend. De
quantiteit door één boom opgcleverd, verschilt zeer
veel volgens de verschillende opgaven. Uit vrees dat
de getah-pertja-boomen door de ruwe inlandsche
wijze om de golah te winnen, zouden worden uitge
roeid, heeft Treub, na de reis van Dr. Burck, in 1883,
de Rcgcering bewogen do cultuur van deze boomen
ter hand te nemen. In Tjipctir bij Tjibadak werd in
1885 als onderdeel van ’s Lands Plahtehtüin, een
proefnanplant van verschillende soorten aangelegd
onder leiding van Dr. Burck. Vroegor, reeds in 1856,
had men in Banjoemas con kleinen aanplant ge
maakt, welke echter vrij wel uit hot oog verloren
was. De proefaanplanting te Tjipotir word in 1890
onder den dionst van het Bosch wezen gebracht,
maar in 1900, toen men besloot er cene grooto uit
breiding aan te geven, kwam zij weder onder ’s Land
Plantentuin. Thans vormt zij ccno afdceling van hot
Departement van Landbouw enz. Was do aanplant
te Tjipetir aanvankelijk aangelegd met do bedoeling
om de getah-portja-boomen tegen uitroeiing te be-
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GETAH PERTJA—GEUDÖNG.

hoeden en levens om gegevens te verzamelen om
trent do cultuur en den groei der boomen, alsmede
omtrent de opbrengst bij het tappen op stam, 11a
1901 heeft men ook veel aandacht geschonken aan
de bladproduetie. Eenige jax-en te voren was reeds
aangetoond, dat door extractie rijkelijke hoeveelhe
den gutta percha uit de bladeren verkregen konden
worden Het zoo verkregen product werd echter vrij
spoedig broos. In de laatste jaren van de vorige
eeuw was Dr. Ledebocrte Singapore er intusschen
echter in geslaagd een methode uit te werken om
langs mechanischen weg een getah pertja van zeer
goede hoedanigheid te bereiden. Zelfs was er toen
op Boej»ej$eds (Riouw en ond.) een kleine fabriek
waar- cfezexnethode toegepast werd op bladeren,
verkregen van in ’t wild groeiende boomen. Ratio neeler scheen het echter de getah uit bladeren van
een geregelden aanplant te bereiden. Ook particu
lieren zagen dit in, zoodat de Ned. Gutta percha
Maatschappij, die te Singapore een fabriek heeft,
waar de methode van Ledeboer sinds 1901 wordt
toegepast, in de nabijheid van Tjipetir even
eens in 1905 getah pertja-boomen op een tweetal
perceelen is gaan aanplanten. Het Ind. Gouverne
ment bezit te Tjipetir een proeffabriek, waar even
eens langs mechanischen weg getah pertja uit blade
ren bereid wordt, terwijl aan hangende plannen om
aan die fabriek eene groote uitbreiding te geven in
1916 door een votum der 2e kamer derStaton-Generaalde bedem is ingeslagen.
Bij de mechanische bereiding uit de bladeren
worden deze fijn gemalen, met warm water behan
deld, waardoor zich de getah pertja afscheidt, die
dan verder nog van bladresten zooveel mogelijk ge
zuiverd wordt. _
Samenstelling en eigenschappen.
Volgens Payen bestaat zij uit drie verschillende stof
fen, waaraan hij de namen gutta, albaan en fiuavile
gaf. De gutta heeft volgens de onderzoekingen van
Oudemans de samenstelling (C5H8)X, komt dus over
een met de koolwaterstof van de caoutchouc, waar
van zij echter aanzienlijk in eigenschappen afwijkt.
Het albaan en fiuavile van Payen zijn later gebleken
mengsels te zijn, waarin Van Romburgh, bij sommi
ge getah-soorten kaneelzure esters van phytosterineachtige verbindingen (amyrine, lupeol enz.) kon
aantoonen.
Het gehalte aan ham is zeer uiteenloopend bij de
verschillende getah pertja-soorten. Bij de slechte
kan het wel tot 80 % stijgen, terwijl de beste niet
meer dan 12 % bevatten.
In de bladgutta komt slechts ongeveer 8 % hars
voor. De gutta-percha van den handel doet zich voor
ais eene droge, roodachtige massa, die steeds verontreinigd en in zuiveren toestand bijna wit is. Zij is een
slechte geleider van warmte en van electriciteit; door
wrijven wordt zij sterk electriseh en in drogen toestand isoleert zij even goed als schellak, waarop een
harer belangrijkste toepassingen berust, namelijk
het omkleeden van telegraafdraden voor onderzeesche kabels. Op de gewone temperatuur is zij hard en
weinig veerkrachtig, maar tussehen 50 en 60° wordt
zij zoo plastisch, dat men haar kan kneden en allerlei
vormen geven. In water onoplosbaar, is zij daarentegen gemakkelijk oplosbaar in benzol, chloroform en
in zwavelkoolstof, vooral bij zachte verwarming.
Het zuiveren. Daartoe wordt zij machinaal
in stukken gesneden, dan in warm water gedompeld
en sterk gekneed om de onreinheden af te scheiden
en vervolgens in een hydraulische pers door fijn gaas
geperst.

Toepassing. Hoewel het vulcanisccrcn (zie
CAOUTCHOUC) ook op de gutta-percha toegepast
kan worden, worden de meeste voorwerpen direct
uit de gezuiverde gutta-perclia verkregen. Hoe groot
dit aantal is, blijkt uit de verschillende voorwerpen,
waarvoor Goodyear indertijd patent heeft aangevraa gd, daar dit aantal minstens 180 bedraagt . Men
maakt er o.m. trechters, flesschen en hevels van, ver
der gehoorbuizen enz., platen voor drijfriemen en
schoenzolen, kunstmatige gebitten, matrijzen in de
galvano-plastiek, enz. De voornaamste toepassing
vindt zij bij het maken van onderzecsche telegraaf
kabels.
Cultuur. De getah pertja-cultuur vereischt
vrij veel zorg, vooral zoolang de aanplant jong is.
Men kan den boom vermeerderen door middel van
marcotten, maar daar deze niet gemakkelijk slagen,
verdient vermenigvuldiging door zaden de voorkeur.
Men zaait deze op overdekte kweekbedden en na de
jonge plantjes geleidelijk aau ’t licht gewend te heb
ben kan men ze, zoodraze voldoende groot zijn, in ’t
begin van den regentijd uitplanten op het behoorlijk
ontgonnen en van plantgaten voorziene terrein. De
te kiezen plantwijdto is, wanneer men vooral bladproductie op het oog heeft en de boomen laag houdt,
natuurlijk aanzienlijk geringer dan wanneer men
hooge boomen wil cultiveeren. De jonge planten heb
ben vaak zeer te lijden van een soort b)adrollers.
GETANG (mal.). Zie SPILANTHESr ’
GETEK. Zie VAARTUIGEN.
7>
GETIJDEN, GETIJTAFELS. Zie OBSERVATO
RIUM en ZEE.
GEUDÖNG. Een zich langs de Kroeëng Pasè uit strekkend landschap, van de onderafdeeling Lhöfr
Seumawè, afdeeling Noordkust van Atjèh. De
Kroeëng Pasè, die hier bij lagen waterstand op vele
plaatsen doorwaadbaar is, veroorzaakte door haar
groot verval spoedig hevige bandjirs; de rivier is
thans ingedijkt. Vroeger was ze van veel beteekenis
voor den afvoer van pinang, die thans met de tram
vervoerd wordt. Het dichtst bevolkt is het dooi’ de
Atjèh-tram van West naar Oost doorsneden N001
delijke gedeelte. Van de zee is het gescheiden door
hot landschap Blang Mc. Over Blang Mè en Geudong o.m. strekte zich oudtijds het Mohammedaan sche rijk Samoedra-Pasö uit, het middelccuwsch
handelscentrum van Noord-Sumatra, van waaruit de
Islam zich in den Indischen Archipel verbreidde. De
graven der oude soeJtans worden aangetroffen bono
den Geudöng op Blang Mè’sch gebied,
I11 1878 zond generaal Van der Heydcn eene expeditienaar Geudöng, waarop de oclèëbalang T. TjhP
schijnbaar abdiceerde ten behoeve van zijn tweeden
zoon T. BéntaraPeukan, later meer bekend als T. Radja Itam, die veinsde zich te onderwerpen. Die comcdie werd later nog twee maal herhaald. De laatste
maal in 1891, toon T. TjhP Rotan, die zijn inmiddels
overleden vader in het bestuur was opgevolgd, zijn
gezag zoogenaamd overdroeg aan zijn broer T. Radja
Itam, met geen andore bedoeling dan om van het bestuur licenties los te krijgen voorden invoer van opium enz. Dat T. Radja Itam niet rneer was dan een
strooman, werd in 1896, toen Geudöng voor het eerst
sinds 1878door een bestuursambtenaar werd bezocht,
toeh eindelijk begrepen. In Oetobcr 1898riep Atjch’s
gouverneur Van Heutsz T. Radja Itam met diens
onderhoorige hoofden op naar Lhöfr Seumawè. Men
kwam niet, waarop onze troepen Geudöng binnen
rukten. Bij het volgende gevecht sneuvelde aan
’s vijands zijde ook.... T. Radja Itam; maar do
operatiën werden met het oog op den invallenden re-

GEUDONG—GEZAGHEBBER.
genmoesson gestaakt. Op 21 Juni 1899 werd Geudöng andermaal bezocht, en weer werd hevig verzet
ondervonden, dat eerst eindigde na verovering van
de hardnekkig verdedigde moskee.
In September 1903 onderwierp zich T. Tjhifr Lotan, of zooals zijn titel luidde, T.-Soclötan Imoum
TjhP, en in December 1904 teekendo hij de korte
verklaring. In 1902 werd te Gcudöng een kleine troe
penmacht gelegerd ten behoeve van den train aan
leg. In April 1905 werd dat bivak opgehoven. De
tramhalte Geudöng ligt 40 min. trammens van Lhöft
Scumawè.
De bevolking beoefent den rijstbouw op sawahs en
de pinangcultuur. De veestapel bestaat uit karbou
wen, runderen en geiten.
Onder den oelèëbalang (T. Tjhift) voeren over de
mockims en gampöngs het bestuur: toeha peuët,
tooha lapan, en toeha loengkië*"
GEUMPANG. Een landschap van de ondcrafdeeling Sigh, afdeeling Noordkust van Atjèh, waaraan
toegevoegd is het verlaten landschap Langjeuë. De
grootste lengte bedraagt ^ 46 K.M., de gemiddelde
breedte + 23 K.M. Het grootste deel wordt ingeno
men door een woest, onbewoond bergland, bestaan
de uit vele evenwijdige, meest N.W.—Z.O. loopendc
bergketens, dieuitloopers zijn van den Boekit Bari- '
san.Van verre kijkend duidt de Atjèher het vaag
aan als „Goenö Hitam”, maar de bewoners spreken
meest van Goenöng 44 lapèh (gebergte van 44 reek
sen) om het groot aantal ketens aan te duiden. Ge
middelde kamhoogte 1800 M. De noordkam, wraarin de Hadji Bon tot 2300 M. en den Peuët Sagöë tot
2800 M. reiken, vormt de grens met Pidië, tevens de
waterscheiding tusschen N.O. en Z.W. kust van
Atjèh. De hoofdader van het landschap is de
Geumpang rivier, d ie ontspringt op den Peuët Sagöë,
zich in het N.W. met de Tangsé rivier vereenjgt
en als Teunom rivier zich in den Indischen Oceaan
uitstort. Deze vallei, 460 M. boven den zeespiegel
gelegen, niet meer dan 8 K.M. lang en 2 a 3 K.M.
breed, vormt de kern en het bewoonde gedeelte
van het land. De bewoners waren oorspronkelijk
Gajö’s, die verdreven werden door goudzoekers uit
Groot-Atjèh en Pidië. Bij het begin van den Atjèhoorlog hield deze immigratie op en waarschijn
lijk door cholera-cpidemic werd het land geheel
ontvolkt. Later werd het door zijn gunstige ligging
on goede weiden de stapelplaats van den handel in
karbouwen tusschen Noord- en Westkust, terwijl na
de Pidië-expeditio in 1898 veel volk hierheen vlucht
te, waarvan een deel lerugkeorde, toen in 1907 ook
hier registratie en heorendionst werden ingevoerd.
De bevolking telt thans 612 zielen, waarvan 204
mannen, 188 vrouwen en 220 kinderen. Do gods
dienst is de Mohainmcdaanscho. Opium wordt door
mannen, vrouwen en kinderen gebruikt. In kleeding,
woning-jnrichting enz. komen zij hot meest overeen
met den Pedirccs. Do bevolking leeft voornamelijk
van rijstbouw op de sawahs van do vallei, die een
product oplevert van uitnemende kwaliteit. De val
lei bestaat uit oen dikke, vruchtbare kleilaag, en
wor< lt door talrijke rivieren en beekjes doorsneden.
Irrigatie is daardoor gemakkelijk en de sawahs zijn
zoo talrijk, dat slechts 1/3 voor rijstbouw gebruikt
wordt, t erwijl do rest dient als weideplaats voor zoo
tamme als verwilderde karbouwen. Vele tweede ge
wassen en vruchten worden geteeld voor eigen ge
bruik, terwijl een weinig idjoek en arensuikcr wor
den uitgevoerd. Na den oogst trekken de mannen,
soms meerdoro weken, door do wouden van hot humusrijke gebergte om rotan, getah on daraar in te
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zamelen, on tevens door middel van valboomen jacht
te maken op olifanten en rhinocerossen voor het
ivoor en opden neushoorn. In 1911 bedroeg de uitvocr van de beste soort rotan reeds 20.000 K.G.
De veestapel bestaat uitsluitend uit karbouwen. De
rivieren zijn rijk aan visch, vooral aan paling en
keureuling, een karpersoort. Slechts twee wegen verbinden het land met do buitenwereld. Die langs de
Geumpang en Tangsé naar Pidië is het belangrijkst
en wordt ook gebruikt om het bivak der maréchausseé’s te Geumpang middels olifanten van vivres te
voorzien. In 1907 had de bezetting plaats. Den 29en
Juli 1911 werd de Korte Verklaring door het landschapshoofd geteekend en beëedigd.
Literatuur. Mededeelingen v. h. Encyclopaedisch
Bureau. Afl. III.
GEUREUNG BODAS (soend.). Zie CISSAMPELOS.
GEVANGENIS. Zie STRAFSTELSEL.
GEWAPENDE POLITIE. Zie POLITIE.
GEWESTELIJK BESTUUR. Zie BESTUUR.
GEWESTELIJKE VAARTUIGEN. Zie GOUVERNEMENT3-MARINE EN GEWESTELIJKE
VAARTUIGEN.
GEWICHTEN. Zie MATEN EN GEWICHTEN.
GEWOONTERECHT. Zie ADATRECHT.
GEY VAN PITTIUS (ADRIAAN RUDOLPH WIL
LEM). Geboren 13 Aug. 1838 te ’s-Gravcnhage. legde
hij 1857 het officiers-examen af voor het wapen der
artillerie, en vertrok naar Indië, waar hij spoedig bij
het deelnemen aan de expeditie tegen Palembang
uitblonk. In 1859 werd hij benoemd tot lsten luit.,
in 1866 tot kapitein; in dien rang was hij langen
tijd werkzaam aan het Dep. van oorlog, totdat hij
in 1873 benoemd werd tot kapitein-adjudant van
den kommandant van het leger. Later bij den generalcn staf overgeplaatst werd Gey Van Pittius in
1875 benoemd tot majoor en geplaatst bij het hoofd
bureau van dien staf; in 1878 overgeplaatst als chef
van den staf in Atjèh, nam hij deel aan de krijgs
tochten tegen de XXII en XXVI Moekims (1878—
1879) en werd in April 1880 bij keuze luit. kcl. Gedu
rende een tweejarig verlof in Nederland tot kolonel
(1884) en adjudant in buit. dienst des Konings be
noemd, werd hij bij zijne terugkomst in Indië chef
van den gencralen staf, sedert 1887 als Generaalmajoor, terwijl hij 2 Febr. 1893 tot Luit.-gen.,
kommandant van het leger benoemd werd. In die
betrekking bereidde hij de expeditie tegen Lombok
voor on had een belangrijk aandeel in de leiding dier
expeditie te Batavia. Na zijn ontslag uit den dienst,
2 Mei 1895, vestigde Goy Van Pittius zich te ’s-Gravenhage, waar hij reeds 16 Januari 1896 overleed.
GEZAGHEBBER. Kwam het ook in vroeger jaron wel voor, dat ter aanvulling van de krachten van
hot binnenl. bestuur particulieren met bestuursfunctiën worden belast in afgelegen streken en alsdan civiel-gezaghobber werden genoemd (b.v.Ind.Stb. 1872
no. 73 ten derde, 1885 no. 39 IV), eerst in de twin
tigste eeuw en mot name sinds 1907 heeft het insti
tuut der(civiel-)gezaghebbors een zelfstandige boteekonis gekregen, naast dat der mot hot civiel bestuur
over een afdeeling of een ondorafdeeling belaste
ollicioron, die eveneens civiol-gezaghebber werdeu
genoomd (zie BESTUUR en CIVIEL-GEZAGHEB
BER). Placht men de thans bedoelde gozaghebbers
van do militaire civiol-gezaghebbers te onderschei
den door zo aan te duiden als „civiele gezaghebbers
op do bij Ind.Stb. 1908 no. 72 aangegeven inkomsten”
of zelfs als „burgerlijk civiel gezaghebber” (Ind. Stb.
1912 no. 305 hl. 1), sinds Ind. Stb. 1914 no. 503 hee-
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GEZAGHEBBER—GEZONDHEIDSETABLISSEMENTEN (SANATORIA).

ten ze „gezaghebber bij het binnonlandsch bestuur”.
Ecnerzijds het tekort aan bestuursambtenaren,
anderzijds de vermeende eenvoudigheid van bestuursfunctiën in eenzame streken, deed besluiten,
allerhand particulieren, die geschiktheid schenen
te beloven (een oud-planter, eon oud-militair, een
oud-hulpprediker, enz.), als gezaghebber ter be
schikking te stellen van de hoofden v. gew. best.; in
later tijd ook uit Holland daartoe uitgezonden per
sonen, of „pro memorie” gevoerde officieren. Hun po
sitie en kostuum werden geregeld in 1904 en 1908;
aanwijzing van adspirant-civiel-gezaghebbers kwam
voor sinds 1911. Bij de vernieuwde administratieve
indeeling van de gewesten der buitenbez. werden
hetzij bepaalde ressorten aan gezaghebbers toegewezen, hetzij controleursposten in aanmerking ge
bracht voor tijdelijke bezetting door gezaghebbers;
wie eens gezaghebber-fungeerend controleur is^geweest, blijft persoonlijk dien titel voeren, ook als
hij later op een standplaats komt, die geen controleurspost is. Tijdelijk gezaghebber heet hij,
wiens ambt op een bij tijdelijken maatregel inge
voerde indeeling steunt. Voor Java en Madoera
heeft men gezaghebbers slechts op de KarimoenDjawa-eilanden en Bawéan; op de buitenbez. soms
voor een afdeeling, meestal voor een onderafdeeling, soms ook als aan een ambtenaar b. b. (of offi
cier) toegevoegd helper.
In de plannen tot reorganisatie van het bestuurs
wezen (zie BESTUUR aan het slot) werd het insti
tuut der gezaghebbers losgemaakt van zijn eersten
grond, het tekort aan bestuursambtenaren (zie nog
Ind. Stb. 1914 no. 480 en 595 enz.), en blijvend ge
maakt voor de uitoefening van gezag in eenzame stre
ken. Het besef, dat ook daar echter — beter: juist
daar — kennis en beleid van het hoogste gewicht
zijn, deed tevens besluiten, een eenvoudige opleiding
voor hen in te voeren. Afgescheiden vandegenoemde
reorganisatieplannen is nu in 1914 voor de positie en
de opleiding van gezaghebbers een voorziening ge
troffen (Ir.d. Stb. 1914 n° 502). Zoowel in Indië als in
Nederland zullen candidaat-gezaghebbers worden
aangewezen; aan de tevens voor hoogere vorming
van inlandsche ambtenaren bestemde bestuursschool te Weltevreden_(Oct. 1914) zullen deze candidaat-gezagfieKbers een leergang van twee jaar
volgen, waarna zij eerst hulp-gezaghebber en ver
volgens (na een practischen leertijd van omstreeks
twee jaar) gezaghebber kunnen worden. Hoe men
hen, die een tijdlang bevredigend als gezaghebber
gediend hebben, dan verder kan doen opklimmen,
is een nog onopgeloste moeilijkheid^^. n.P^.
P GEZANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU" MENTEN.
GEZONDHEIDSETABLISSEMENTEN (SANA
TORIA). Wanneer men hieronder wcnscht te ver
staan : gelegenheden voor verblijf van zieke of her
stellende personen op plaatsen, wier geografische
ligging en klimaat, op grond van uitgebreide climatologische waarnemingen, geschikt geoordeeld mo
gen worden om een heilzamen invloed te kunnen uit
oefenen op den toestand van lijders aan bepaaldelijk
aangewezen ziekten, en waar die lijders voldoende
geneeskundige hulp kunnen vinden, dan moet wor
den erkend, dat onze koloniën bijzonder arm zijn aan
sanatoria. De climatologie toch is een wetenschap,
die lot nog toe in onze koloniën weinig of geen beoe
fenaars vond. Wel treft men in het Tijdschrift ter be
vordering der Geneeskundige Wetenschappen in
NedcrL-Indië een aantal zoogenaamde geneeskundi
ge plaatsbeschrijvingen aan, doch deze zijn over het

algemeen onvoldoende om als leidraad voor het op
richten van sanatoria te kunnen dienen. Toch zijn er
op Java, zoowel als op Sumatra, een aantal plaatsen,
waarheen lijders aan verschillende ziekten, hetzij op
eigen gezag, hetzij op advies hunner geneesheeren,
zich begeven om verbetering of herstel van hunne
gezondheid te zoeken. Alleen omtrent de voornaam
ste volgen hieronder eenige bijzonderheden.
Preanger^Regentschappen.
JÜïïéwng Sockaboemi. In Soekaboemi ligt het gezondhcidsetablissement Selabatoe,__.gesticht door
Dr. van Tijn, die jarenlang aan het hoofd stond;
thans is dit in handen eener maatschappij. Soeka
boemi zelf ligt 600 M. boven de zee, de gemiddeldo
temperatuur is 23,31° C., de gemiddelde temperatuur-schommeling 10.58° C., de regenval 3100 m.M.
Aan Selabatoe verbonden is de inrichting Selabintana, die ^ 300 M. hooger ligt.
In de afd. Tjandioer ligt het sanatorium Sindan glaja, 1084 M. boven de zee, op de oostehjke helling
van den Gedeh. De temp. schommelt er tusschen 50
en 75° F., de regenval bedraagt 4230 m.M. De regen
tijd, van December tot April, is tevens de warmste.
Rijp- en hagelvorming komen er niet voor, de nach
ten zijn koud, de dauwvorming niet sterk. Het kli
maat is volgens Dr. van Beuningen geschikt voor lij
ders aan beri-beri, malaria, bloedarmoede overprikkeling van het zenuwstelsel en longtuberculose,
maar ongeschikt voor lijders aan buikziekten.
In de afd. BandoenglipX het militaire herstellings
oord Tjimahi, pp het hoogplateau der PreangerRegentschappen, 760 M. boven de zee, van alle zij
den door hooge bergtoppen omringd. De gemiddelde
temperatuur is er 23.18° C., de gemiddelde tempera
tuurschommeling 7.66° C., de regenval 2713 m.M.,
de relatieve vochtigheid 81.5 %. De ochtenden zijn
er bijzonder koud, hetgeen aanleiding geeft tot sterke
dauwvorming. Tjimahi wordt geschikt geacht als
herstellingsoord voor lijders aan malaria, bloedar
moede en beri-beri, ongeschikt voor buiklijders,
rheumatieklijders en voor lijders aan ziekten der
ademhalingsorganen.
Op de hoofdplaats Bandoeng bevindt zich het gezondheidsetablissement Langansari. Bandoeng ligt
714 M boven de zee, de gemiddelde temperatuur be
droeg in 1891—92 22.64° C., de gemiddelde tempe
ratuurschommeling 11.78° C., de regenval 2-MO
m.M. Meestal is de laatste veel geringer, gemiddeld
1815 m.M. De relatieve vochtigheid was er in dat
jaar 75.8 %. Volgens Dr. Deije is de ochtondtemp.
20° C., de middagtemp. 26° C., deavondlcmp. 22° O ,
de relatieve vochtigheid 70—77 %. De uiterste tem
peraturen waren in 1892 34.6° O. en J4.8°C., gewoon
lijk bedragen die 30° en 16.5° C. Evenals te Tjimahi
zijn de ochtenden er koud, bestaat er sterke dauw
vorming, en daalt er tusschen 5 en 8 uur ’s morgens
een zware mist van de bergen neer. De nachten zijn
er vochtig. Bandoeng zou geschikt zijn voor lijders
aan hartziekten, bloedarmoede, en ook voor buik
ziekten, indion er doelmatig gehandeld wordt, of
schoon deze laatste meening door velen niet wordt
gedeeld.
In de afd. Limbangan ligt, 710 M. boven de zee, do
als gezondheidsoord bekende hoofd plaats Garool, in
een da), dat aan de Z.O. zijde, tusschen Tjikorai en
Galoenggoeng, open, en overigens geheel door vulka
nen ingesloten is. Volgens waarnemingen in 1892 ge
daan, bedroeg de gemiddelde temp. er 21.95° C., do
gemiddelde temp. schommeling 10.83° C. en de re
genval 2477 m.M. Gemiddeld zou de regenval er ech
ter slechts 2048 m.M. bedragen. Gedurende don
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Oostmoesson heerschcn er sterkoZ.O. winden. Garoet
zou in droogte alle andere plaatsen in de Preanger
overtreffen. Maart en Octobcr zijn er do warmste
maanden, Juni de koudste maand. De ochtenden en
nachten zijn er in den drogen moesson soms zeer
koud, met matige dauwvorming. Het klimaat van
Garoet wordt aanbevolen voor lijders aan hartziek
ten, malaria, leveraandoeningen, bloedarmoede en
chronische darmcatarrhen. Ook voor rheumatisme,
waarbij de warme baden van Tjipanas, onder Trogong, op 6 K.M. afstand van Garoet, de behandeling
ondersteunen. Ongunstig werkt het klimaat van Garoet op lijders aan ziekten der ademhalingsorganen.
In de residentie Pasoeroean, ligt, in de afdeeling
van dien naam, ToslTrT, roetrÊijirzeer bekend sanato
rium, 1777 M. boven de zeojDe gemiddelde tempe
ratuur is 17° C., de gemiddelde temp. schommeling
8° C., de gemiddelde regenval 1872 m.M. Het merk
waardigste van Tosari is zijn buitengewoon droge
aschgrond, en zijn gelijkmatige lage temperatuur.
Volgens J. H. F. Kohlbrugge genezen daar 98 %
van de ernstigste malariaziektcn, en is er geen
enkele andere plaats, die op gelijke resultaten voor
de genezing van buiklijders kan wijzen. Ook lever
ziekten, en ziekten der ademhalingsorganen zouden
er volgens dien oud-geneesheer van Tosari uitste
kend genezen. Lijders aan hartziekten, en aan rheumatische aandoeningen moeten er niet heen gaan.
Ook vele zenuwzieken verdragen het klimaat van
Tosari niet.
Op Sumatra zijn als plaatsen, waarheen zich dik
wijls zieken begeven voor herstel hunner gezondheid,
bekend: het in de Padangsche bovenlanden gelegen
Pajokoemboeh, 497 M. boven de zee, met een regen
val van 2850 m.M.; verder Padang Pandjang, 780
M boven de zee, met een regenval van 4000 m.M., en
Fort de Koek, 927 M. boven de zee, met een regen
val van 2550 m.M. De gemiddelde temperatuur is to
Fort de Koek 21° C., te Padang Pandjang 20—22°
C. Betrouwbare gegevens omtrent de ziekten, die
op genoemde plaatsen zekerder en spoediger gene
zen dan elders, ontbroken.
Literatuur. .J. L. van Gennep, De wenschelijkhcid
tof exploit. van de hoogvl. van het Janggcb. in OostJava (Ind. Gids 1890, I. 011). — J. H. F. Kohlbrug
ge, Rapp. betr. een geneesk.-topogr. en voorberei
dend climatol. onderzoek van de hoogvlakte van het
Janggcb. Bat. 1897. — Dcz., geogr. bcschr. van het
Jang-geb. (Argopocro) op Java (T. Aard. Gen. 1897,
095). — J. L. van Gennep, Opmerkingon naaraanl.
van het voorafgaande opstel (T. Aard. Ged. 1899,
259). — J. H. F. Kohlbrugge, Sanatoria in Ncd.
Indië (Versl. Ind. Gen. 1899, 243). — I. Gronoman,
Nogmaals de Jang-hoogvlakte (T. Aard. Gen. 1900,
653). — J. F. Niermeyor, Over klimaat on planten
groei van den Jang, (T. Aard, Gen. 1900, 798). — I.
Gronoman, Do plantengroei van den Jang (T. Aard.
Gen. 1901,409). —J. II. F. Kohlbrugge, Bronnen en
badpl. in N. I. die tot herstel van gezondh. door Inl.
on Eur. worden gebruikt (Ind. Gids 1901, 883).
GEZONDHEIDSLEER (HYGIËNE). Er is weleons
bowoerd, dat er geene afzonderlijke leer om do ge
zondheid in hot heet o klimaat te bewaren bestaat,
omdat de algcineeno regelen dier leer ook daar van
toepassing zijn. Ofschoon dezo meening niet geheel
en al als onjuist kan worden aangemerkt, zijn echter
do omstandigheden, waaronder do mensch in het
heete klimaat leeft, zoo geheel verschillend van die
in de gematigde luchtstreek, dat er wol degelijk
sprake kan zijn van een afzonderlijke gezondheids
leer voorde heete luchtstreek. En in die heete lucht

streek neemt do Oost-Indische archipel eenc afzon
derlijke en belangrijke plaats in.
Wat den gezondheidstoestand der bevolking van
dien archipel betreft, en de maatregelen, noodig om
de gezondheid te bewaren, moet onderscheid worden
gemaakt tusschcn Aziaten en Europeanen. De kleur
lingen nemen bij deze beschouwingen een plaats
tusschcn deze beiden in, maar naderen in het alge
meen, omdat zij inboorlingen zijn, meer tot de
eersten.
Hoe wenschelijk het ook zou zijn, dat door Aziaten
(waaronder tevens de Chineezen kunnen gerekend
worden) persoonlijke voorzorgen tot behoud hunner
gezondheid werden genomen, zoo is daarvan even
wel weinig sprake, omdat bijgeloof en onkunde on
der hen dermate heerschcn, dat het thans nog niet
mogelijk is hun goede begrippen omtrent gezond
heidsleer bij te brengen.
De mogelijkheid om hygiënische maatregelen en
kennis der gezondsheidsleor bij de inlanders ingang
te doen vinden, is meermalen besproken. Zelfs werd
reeds jaren geleden aan den Off. v. Gez. N. P. Van
der Stok opgedragen een leerboek der gezondheids
leer voor inlanders samen te stellen, dat in het Javaansch, Maleisch en Soendaneesch zou vertaald
worden.Het manuscript, in het Nederlandsch, berust
nog in de Gouvernementsarchieven, en is nooit uit
gegeven.
In do Mohammcdaansche rechtsboeken zijn vele
voorschriften gegeven, die zooals door Van der Stok
in een redevoering, gehouden op het Congres voor
hygiëne en demographie to ’s-Gravenhage in 1884
(Gen. Tijdschr. v. N.-I. XXV7TüzTTo6),~werd opgemerkt, als bouwstoffen zouden kunnen worden
gebruikt voor een gezondheidsleer der inlanders.
De spijzen, die volgens de Mohammcdaansche wet
als onrein moeten worden aangemerkt, zijn in den
regel ook weinig gezonde spijzen. Het onderhouden
der gezondheid wordt zeer bepaald aanbevolen.
Baden en wasschen van het lichaam wordt, als gods
dienstige handeling, in bijzonderheden voorgeschre
ven, zoo b.v. hot wasschen van den anus, na defaecatie, met water, of, als dat ontbreekt, met zand,
het spoelen van den mond, het gebruik van tanden
stokers, wasschingen tussclien de teonon, het baden
naar bepaalde regelen, zoodat het minstens een
kwartier duurt enz. En die reiniging is onder zoovele
verschillende omstandigheden, als godsdienstig ge-,
bruik, noodig, dat daardoor vanzelf goede gevolgen
voor de gezondheid ontstaan. Zeer nuttig is o.a. ook
do bepaling, dat water, dat door de zon warm is ge-.
wordon, als onrein moet worden beschouwd, omdat
in hot heete klimaat het water zoo spoedig door ont
wikkeling van lagere organismen bederft. In rivieren
mag geen vuilnis worden geworpen; wijn en alkohol
zijn verboden. Al dezo en vele andero bepalingen en
voorschriften uit don Mohaminedaanschcn gods
dienst, die, zooals reeds werd opgemerkt, zouden
gebruikt kunnen worden als grondslagen voor eone
hygiëne voor inlanders, worden echter evenmin stipt
opgovolgd als nog vele andoro wetten, door het Mo^
haminedaanscho geloof voorgeschrevon. Bovendien
zijn volo inlanders geen Mohammedanen.
Zoodra meerdere ontwikkeling onder de inlanders
haren invloed zal hobben doen gevoelen, zullen ook
hygiënische voorschriften met grootor kans op na
leving kunnen gegeven worden.
Do hygiënische maatregelen, dio in het belang
der goheele bevolking moeton genomen worden, beliooron voornamelijk uit to gaan van de Regeoring,
zoowel van de algemeeno als van do plaatselyke
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(gezondheids-commissien), terwijl op groote ondernemingen, veel goeds kan verricht, worden door
eigenaren of beheerders, zooals dit b.v. het geval is
in Deli.
De zorg, die do overheid voor de gezondheid der
inwoners draagt, bestaat in de eerste plaats in het
afweren van epidemiën, zoo door het tegengaan
van het binnenkomen van besmettel ij ko ziekten
van buitenslands (zie QUARANTAINE) als door
hetj tegengaan van besmettelijke ziekten reeds
binncnslands ontstaan (zie EPIDEMIËN). In de
tweede plaats in maatregelen dienende om de algemeene hygiënische condities, waaronder de bevolking leeft, te verbeteren en aldus ook de kansen
voor het uitbreken of zich uitbreiden van epidemiën
te verminderen: de z.g. assaineering van het land.
Deze laatste maatregelen bestaan in het uitvoeren
van bepaalde openbare werken, de zorg voor goed
drinkwater, de behoorlijke afvoer van faccab'ën, de
rioleering, het in acht nemen, bij het oprichten van
gebouwen die tot huisvesting van vele personen te
gelijkertijd moeten dienen, zooals ziekenhuizen,
gevangenissen, kazernen enz., van de regelen door
de algemeene gezondheidsleer aangegeven. Aan het
Dept. der Burgerlijke Openbare Werken te Batavia
is sinds 1915 een afd. „Assaineering” opgericht,
speciaal met het oog op de werkzaamheden der
Regecring in laatstbedoelde richting: die werkzaamheden hebben niet plaats alsvorens de Hoofdinspecteur van den Burg. Geneesk, dienst advies
heeft uitgebracht. Zie ook GENEESKUNDIGE
DIENST, blz. 763.
De maatregelen, die genomen kunnen worden,
om het heerschen van Malaria zooveel mogelijk
tegen te gaan, hebben ten doel de voorwaarden voor
de ontwikkeling der muskietenlarven zoo slecht
mogelijk te maken. En daar de anopheles haar eieren
alleen legt op stilstaand, of nagenoeg stilstaand,
water, ligt het voor de hand, dat er gezorgd moet
worden, dat er nergens zoodanig water aanwezig is.
Men kan volgens Ronald Ross deze maatregelen
verdeelen in zoogen. groote en ldeine. Tot de groote
maatregelen wordt gerekend de drainage van den
bodem op groote schaal(het droogleggen van moerassen, het verleggen van rivierbeddingen, het afgraven van oevers van rivieren of kanalen enz.). Het
beramen en in plan brengen van zoodanige maatregelen, alsmede de zorg voor de uitvoering, is natuurlijk regeeringstaak. Door Malcolm Watson is
er op gewezen, dat het in vele gevallen niet noodzakelijk is om geheele landstreken te draineeren,
maar dat men reeds zeer goede resultaten verkrijgt
ten opzichte van de malariabestrijding, als wordt
zorg gedragen, dat rondom een bewoonde plaats
hetzij stad, dorp of onderneming, de bodem over een
uitgestrektheid van een cirkel met een straal van
500 M. goed gedraineerd is. Verder behoort al het
struikgewas, dat het te draineeren land bedekt, te
worden verwijderd, en mogen gras en onkruid
slechts pen voet hoog v/orden. Bovendien moet men
bij den bouw van woningen zoover mogelijk, maar
minstens 500 M., van grootcre moerassen en den
boschrand verwijderd blijven.
De groote maatregelen zijn echter niet alleen in
staat het voorkomen van malaria tegen te gaan.
Steeds zullen do zoogen. kleine maatregelen ook
moeten worden toegepast. Vooral in den regentijd
b.v. zal men niet kunnen beletten, dat, ondanks eon
goede drainage van den bodem, zich plaatselijk
kleine plassen of poelen vormen, geschikt voor broedplaatsen van Anopheles. Zulke plassen en poelen

moeten worden dichtgegooid, of overgoten met olie,
waartoe geschikt zijn petroleum, saprol, zware
machine-olie, residu etc. Het laagje olie, dat do
oppervlakte van het stilstaande water bedekt,maakt
dat de daarin aanwezige larven door gebrek aan
zuurstof afsterven. Daar olie in de tropen spoedig
verdampt, zal zoodanige overgieting eenmaal per
week moeten worden herhaald. Inplaats van olie
wordt in Panama gebruik gemaakt van een zoogcnaamd larvicido, dat goedkoop is, en goede resultoten geeft. Voor de bereiding van dit Iarvicide
wordt ruw carbolzuur, met een gehalte van 15 %
phenol, tot 100° C. verhit, waarna daaraan wordt
toegevoegd fijn verdeeld hars, en, als dit is opgelost,
bijtende soda. Het beste resultaat werd verkregen
als 300 gallons ruw carbolzuur, 200 pond hare en 300
pond bijtende soda werden gebruiktrjBij groote "
plassen, die technisch niet gemakkelijk met olie te
bedekken zijn, bewijst dit middel zeer goede diensten, daar het zich van zelf met het water mengt,
In stilstaande hoeveelheden water, die niet met olio
of andere larvendoodende middelen verontreinigd
mogen worden (b.v. mandibakken, eendenkommen),
kan men kleine dieren brengen, die de larven opeten.
Zeer geschikt voor dat doel zijn de notonecten of
rugzwemmers. Ook larvenctende visschen, b.v. de
Girardinus, die ook op Java voorkomt, kunnen goede diensten bewijzen. Streng moet er ook op worden
toegezien, dat in de onmiddellijke nabijheid eener
woning in bakken, potten, ledige flesschen en blikjes
geen water staat (zie vorder het art. MALARIA).
Bij het overwegen van maatregelen, die genomen
moeten worden om het voorkomen van pest tegen
te gaan, dient in de allereerste plaats rekening te
worden gehouden met het goed vastgestelde feit,
dat aan iedere pest-epidemie onder de menschen een
epidemie aan pest onder de ratten voorafgaat, en
deze ziekte in hoofdzaak van de rat op den mensch
wordt overgebracht door de rattenvloo (zie bij het
artikel PEST). Ratten moeten dus met de grootste
gestrengheid worden geweerd. De bepalingen op de
Quarantaine (zie aldaar) voorzien in het gevaar,
dat dreigt voor invoer der ziekte in onze koloniën
van buiten af, of, voor hot geval er besmette haven
plaatsen in onze koloniën zelf voorkomen, voor
overbrenging der ziekte van de eene havenplaats
naar de andere. Vooral in do havenplaatsen zal men
zich steeds op de hoogte dienen te houden van don
gezondheidstoestand der aanwezige ratten bo volIcing, om niet plotseling geplaatst te worden voor
het feit, dat onder deze een pest-epidemie is uitgebroken, maarten allen tijde, bij het vaststellen eener
meer dan gowone sterfte onder de ratten, zoodanigo maatregelen te kunnen nemen, dat oen overgang der ziekte op do menschelijke bevolking kan
worden voorkomen. Voor stad en dorp, voor huis en
erf geldt als hot beste middel ter bestrijding der
rattenplaag, on daarmede als voorbehoedmiddel togen het uitbreken der pest, de pijnlijkste zorg voor
reinheid in don meest uitgebreiden zin, zoodat den
ratten, die leven van don afval der huishouding,
de middelen voor hun voortbestaan ontbreken. Bovendien moot worden zorg gedragen, dat de graanpakhuizen en rijstgoedangs zoodanig zijn ingericht,
dat de ratten er niet in kunnen komen, en de woningen in zoodanigen staat worden gehouden, dat
geen rat er een schuilplaats vinden kan. Zeer terecht wordt in verbetering der woning van don in
lander het zwaartepunt gelogd van den strijd, die
op hot oogenblik op Java togen de aldaar heerschen de pest wordt gevoerd. Bij do onderzoekingen van
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den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in- de door
pest geteisterde streken, bleek toch maar al te dik
werf, dat aan pest gestorven ratten gevonden worden
in do holle bamboes, voor den bouw dor woningen
gebezigd, ja zelfs in de holle bamboes, waaruit de
voor slaapplaats dienende bale-balc was samen
gesteld. In de verslagen van genoemden dienst zijn
talrijke hoogst belangrijke waarnemingen over dit
onderwerp te vinden.
Om het uitbreken van beri-beri-epidemieën te
voorkomen, zal moeten worden rekening gehouden
met het tegenwoordig door de hygiënisten van nage
noeg alle koloniseerende mogendheden als juist er
kende standpunt met betrekking tot do aetiologie
dezer ziekte, n.1. dat zij moet worden beschouwd
als een ziekte der rijsleters, en veroorzaakt, of al
thans in do hand gewerkt wordt, door langdurig
voortgezette, eenzijdige voeding met geheel afge
werkte rijst (zie het artikel BERI-BERI).
Bij het optreden van cholera, spelen in den strijd
tegen de verspreiding dezer ziekte de preventieve
inentingen met het zoogen. cholera-vaccin, bestaan
de uit gedoode cholera-bacillen, ook in onze ko
loniën een belangrijke rol.
De preventieve inentingen met typhus-vaccin als
voorbehoedmiddel tegen typhus worden er evenzeer
toegepast, terwijl tegen pokken op zeer ruime schaal
de bevolking wordt ingeënt met animale pokstof.
Genoemde vaccins worden, evenals de animale
pokstof, bereid in ’s Lands Koepokinlichting te
Weltevreden (zie het artikel VACCINE).
Do Regeering behoort to zorgen, dat er behoor
lijke gelegenheden bestaan tot afzondering van hen,
die lijden aan z.g. besmettelijke ziekten, waaronder
ook lepra en frambocsia gerekend moeten worden.
De noodzakelijkheid van goed drinkwater is door
de Regeering reeds lang erkend, en op vele plaat
sen voorzien daarin Artesische putten. Waar die
niet bestaan, is het voor groot ere plaatsen noodzake
lijk behoorlijke waterleidingen aan te leggen, terwijl
voor kleinere plaatsen of voor enkele huizen maat
regelen moeten worden genomen om in de behoefte
aan drinkwater te voorzien, die rekening houden
met de plaatse lijke omstandigheden (zie verder het
artikel DRINKWATER).
Dat het maken en onderhouden van goede wegen
en openbare werken veel kan bijdragen om den algemoenen gezondheidstoestand te verbeteren of
goed te doen blijven, behoeft wel geen nader betoog.
Ziekenhuizen, kazernen, gevangenissen en dor
gelijke inrichtingen, waarin vele personen bij elkaar
verblijf houden, moeten aan do eischcn der algcmeene gezondheidsleer voldoen; bovendien moet bij
hun bouw rekening worden gehouden met de bijzon
dere eischon, die land on klimaat medebrengen. In
hot algemeen kan men zeggen, dat voor zulke ge
bouwen, evenals vooralle bewoonde huizen in Indië,
do hoofdzaak is het dak. Het dak moet beschutten
tegen regen on zonneschijn. Van do verschillende
materialen, die voor dakbedekking worden gebezigd,
is het van belang die te kiezen, wclko het geringste
verschil in temperatuur gedurende den dag en den
nacht doen ontslaan. Daartoe komen, volgens de
onderzoekingen van Radcrsma (Gen. Tijdsehr. v.
N.-I. XXXIII, 590) het meest in aanmerking k a dj a n g, at a p, pannen en s i r a p p e n, waar
bij een niet te groot e helling van het dak aanbeveling
verdient . Het aan brengen van een plafond js zeer
goed. Tusschen do stijlen (van steen, hout, ijzer,
bamboe enz.) waarop het dak stount, worden muren
aangobracht, waarvan het materiaal verschilt, naar-
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mato van het doel, waartoe het gebouw zal worden
gebezigd. In elk geval behoort in ieder lokaal goede
luchtverversching te kunnen plaats vinden. Voor
ziekenhuizen zou het zeker zeer aan te bévelen zijn de
stijlen enz., om het zoo eens te noemen het geraamte
van het gebouw, to vervaardigen van ijzer, en de
omwand ingen van goedkoop en licht materiaal, dat
gemakkelijk vernieuwd kan worden, wanneer het
oude wordt verbrand. De eischen voor hospitalen
van permanenten aard zijn o.a. beschreven door
Van der Eist en Walland (Gen. Tijdsehr. v. N.-I.
XIX. 157), door De Vos (Indische bouw-hygiëne,
1892, blz. 148), en in verschillende opstellen in het
Tijdschrift der Afd. Ned.-Indië van het Koninkl. In
stituut van Ingenieurs. Die eischen kunnen hier niet
alle worden opgegeven, maar betreffen, behalve
het reeds gezegde, vooral behoorlijken waterafvoer,
reinheid en gemakkelijke desinfectie, benevens
ruimte en ventilatie. Bij het bespreken der woningen
in het algemeen komen vanzelf nog eenige onder
werpen in aanmerking, die ook op deze gebouwen
van toepassing zijn.
De afvocr van faecaliën, in ruimen zin, laat in het
algemeen in geheel Ned.-Indië alles te wcnschen
over. Het behoeft we1 nauwelijks betoog, dat de
algemeen e gezondheidstoestand belangrijk zou ver
beteren, indien deze zaak goed geregeld werd,
waardoor tevens een belangrijke factor in de ver
ontreiniging van kanalen en rivieren zou worden
weggenomen.
Aan de cheniisch-phamiaceütische afdeeling van
het geneeskundig laboratorium van den Burg. Geneesk. Dienst (zie blz. 763 hiorvoren) en aan het
scheikundig laboratorium van het Departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg^
bestaat gelegenheid tot het doen keuren van levens
middelen. Verder stelde de Regeering eene Com
missie in, wier taak o.a. omvat eischen te ontwerpen,
waaraan ten verkoop aangeboden voedingsmiddelen
bebooron te voldoen. Eindelijk zijn in sommige ge
meenten ook plaatselijke regelingen van overheidswego getroffen ten aanzien van den verkoop van
voedingsmiddelen en wordt op dien verkoop van
gemeentewege controle uitgeoefend.
Wcnschclijk zou wellicht alsnog zijn, dat door de
Regeering bepalingen werden gemaakt op den ver
koop van vergiftige stoffen, die thans al te gemakkclijk op passé r’s enz. verkrijgbaar zijn.
De persoonlijke maatregelen om de gezondheid
te bowaren vallen hoofd zakelijk slechts binnen het
bereik van Europeanen, die echter verstandig han
delen, wanneer zij zooveel mogelijk de toepassing
dezer maatregelen ook door inlanders in de hand
werken. Zonder in nndero bijzonderheden te tre
den over den invloed, dien hot land en het kli
maat, zoowel als de Indischo maatschappij, op
den gezondheidstoestand uitoefenen, worden hier
do voornaamste maatregelen om de gezondheid te
bewaren opgesomd.
Als woonplaats zijn de hoog gelegen streken te
verkiezen. In hot algemeen kan gezegd worden, dat
de laag gelegen plaatsen, dus de kustplaatsen, ougezonder zijn dan die, welke meer in hot binnenland
en hooger gelegen zijn. Uit een statistiek over dertig
jaron blijkt, dat percentsgewijze in do kustplaatsen
bijna tweemaal zooveel personen sterven als in de
plaatsen binnen ’s lands gelegen.
Als men de vrije keus heeft, is het wenschelijk,
dat do woning gelegen zij in een hoog, zandachtig
terrein, of op een grind-of rotsbodem. Ook bouw
land (behalve rijstlanden) is meestal gezond. De
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GEZONDHEIDSLEER (HYGIËNE).
nabijheid van stilstaand water, van sawa h’s, van
kerkhoven, van dicht ineengegroeid laag hout en van
langzaam stroomende rivieren is nadeelig. Boschgrond mag niet binnen een jaar, nadat de boomen
gekapt zijn on het terrein is schoon gemaakt, be
bouwd worden.
Wat het hoofdgebouw betreft, is het wenschelijk,
dat de voor- en achterzijde van het huis zooveel mo
gelijk naar noord en zuid zijn gericht, omdat de zon
dan in alle kamers kan schijnen, en de land- en zee
winden door het huis kunnen geleid worden. De in
werking der zonnestralen is noodig, maar mag niet
zoo lang plaats vinden, dat dc kamers te warm wor
den. In steenen huizen mag de zon langer schijnen
dan in die van hout of van bamboe, welke daarom
een breed afdak of galerijen moeten hebben. De
slaapkamers kieze men aan dc oostzijde van het
huis. Glazen ramen zijn meestal niet noodig, jaloe
zieën wel. In bergstreken, waar de nachten soms zeer
koel kunnen zijn cn koude winden kunnen waaien,
is echter het aanbrengen van glazen ramen noodig.
De jaloezieën moeten van ongeveer 8 a 9 uur ’s mor
gens, tot 4 5 uur des namiddags gesloten blijven.
Alle kamers, die licht en lucht uit de tweede hand
ontvangen, zijn ongezond, en mogen nooit als slaap
vertrekken gebezigd worden. Het beste wordt het
huis gebouwd hoog uit den grond, op houten of
steenen pilaren van één a twee meter hoogte; stee
nen vloeren (vooral van marmer of Escauzijnsche
steenen) zijn de beste; ook is portlandcement. daar
voor bruikbaar; houten vloeren moeten aan de on
derzijde geteerd, en aan de bovenzijde geverfd zijn.
Vlakke, met weinig versierselen voorziene, en met
kalk gewitte muren zijn de beste. Plafonds van goed
droog hout zijn aan te bevelen; die van matwerk, met
papier beplakt en dan gewit, zijn niet zoo goed, om
dat zij te veel stof loslaten. Deuren en vensters moe
ten zoo groot mogelijk genomen worden, en tegen
over elkaar zijn geplaatst. Het is een groot voordeel,
wanneer om het gehcele huis eene schuin afloopende
gecementeerde stoep is aangebracht, waarlangs het
regenwater kan wegloopcn; in alle geval moet de
grond tegen het huis aan iets verhoogd en vast aangestampt zijn. De bediendenkamers moeten ruim
■zijn, en het dak moet aan de achterzijde niet onmiddelijk op den muur rusten. In de keukens be
hoort een wasemkap boven de stookplaatsen te zijn
aangebracht. In de badkamers zijn gemetselde, goed
gecementeerde waterbakken te verkiezen boven
houten kuipen. De stallen en privaten moeten ter
zijde van het hoofdgebouw staan en niet daar tegen
over.
De huizen moeten met groote tusschcnruimten
van elkaar worden gebouwd, waarbij beplanting
met hooge boomen aan de oost- en westzijde moet
worden vermeden. In streken, waar veel slangen
voorkomen, is het nuttig ganzen te houden, omdat
deslangen dan verdwijnen.
Tapijten, zware overgordijnen, meubelen met
fluweel, enz. verdienen afkeuring; rotanvlecht werk
is voor stoelen, kanapee’s enz. het best. Groote,
ijzeren ledikanten zijn beter dan die van hout. Voor
de vulling van matrassen en kussens is kapok
het best.
Ten opzichte van de voeding zal men verstandig
doen met de gewoonten van het land rekening te
houden. De gewone leefwijze nl. ontbijt met eieren
en vleesch tussehen 7 en 8 uur, rijsttafel of een maai
tijd met vleesch tussehen 12 en 2 uur, thee ten onge
veer 5 uur, en Europeesche tafel tussehen 8 en 9 uur,
voldoet aan de eischcn. Door vele Europeesche fami-

lies wordt in dc latere jaren van deze leefwijze in zoo
verre afgeweken, dat slechts éénmaal per dag, n.1.
te ongeveer 2uui\ een warme tafel als hoofd maaltijd
wordt gebruikt, terwijl in den avond, omstreeks 9
uur, eenvoudig brood met toespijzen wordt genut
tigd. Ook dit voldoet in Indië zeer goed.
Do levensmiddelen bederven spoedig, vooral als
zij zijn toebereid voor gebruik, omdat er voortdu
rend een zoo hooge warmtegraad heersekt, en de
lucht altijd zeer vochtig is. Ijskasten en ijskisten
verdienen aanbeveling, terwijl beschutting tegen
mieren en vliegen noodzakelijk is.
Do algemeene regelen der voedingsleer gelden
ook voor Indië. Zij behoeven hier niet herhaald te
worden, maar enkele bijzonderheden komen voor
bespreking in aanmerking. On voorwaardelijke af
keuring verdient de voeding uitsluitend met plantaardigen kost, omdat daarvan te groote hoeveel
heden moeten gebruikt worden, en het spijsverteringstoestel,dat in het heet e klimaat tot de zwakke
lichaamsdcelen behoort, daardoor te veel werk ver
richten moet. Daar de eetlust niet zelden vermin
derd is, is het gewenscht, datereenigc luxe in de
voeding bestaan kan, waardoor gemakkelijk een
voldoende hoeveelheid voedsel wordt gebruikt. Het
vleesch moet aan de eischen voldoen, die uit de ge
zondheidsleer in het algemeen bekend worden ge
acht. Bussen (blikken) met vleesch mogen geene
uitzettingen vertoonen, cn moeten met den vinger
nergens ingedrukt kunnen worden, van binnen mag
het blik niet verkleurd zijn, en het vleesch moet er
frisch uitzien en niet onaangenaam rieken. Voort
durend gebruik van zulk geconserveerd vleesch is
af te raden. Dèndèng is een goed, gemakkelijk
verteerbaar voedsel. Petis daging, een stroopcrig extract van vleesch, is als voedsel bruikbaar,
mits in niet groote hoeveelheid genomen.
De vogels, vooral de kippen, leveren een goed
verteerbaar vleesch. Eieren zijn in alle vormen van
bereiding, dus ook als gezouten eieren, aan te be
velen. De voedingswaarde van eetbare vogelnest
jes is gering.
Er is veel en goede visch in Indië. Al staat de
voedingswaarde van visch iets lager dan die van
vleesch, zoo is die toch zeer voldoende. Onder de
visschcn komen er eenige voor, die bekend zijn als
vergiftig, of waarvan dat wordt vermoed. Deze zijn
i kan boen tal, i. pango n tor, i. k r ap o c, i. kodokh, i. mérah batch, i
t a m bang (si m a k o, Bink a r e t), i. d o e
rei. Dc i k a n b a n d an g mag niet gegeten
worden als er eenige stoornis in de spijsvertering
of wat koorts bestaat. Gedroogde visch moet versch
zijn, en kan dan gerust worden gegeten, evenals
visch in zuur. Troeboek houdt vele voedings
stoffen. Bij het eten van Makassaarschc roede visehjes verdient het aanbeveling de aan deze toegevoeg
de roode saus, niet te gebruiken, omdat dc a n g
k h a k, die bij de bereiding gebruikt wordt, som
tijds arsenik bevat. Kroepoek i k a n is voed
zaam en gemakkelijk verteerbaar. T r a s i, k e 1 nt j a n en t o m p a j a verdienen geen aanbeveling,
omdat hun bereiding op gedeeltelijke verrotting
berust. Petis ikan is bruikbaar in kleine
hoeveelheden. Oesters, garnalen, k o p i t i n g en
red joengan, kroepoek, petis en trasi oedang zijn goede voedingsmiddelen.
Rijst alléén is niet voldoende voor voeding, maar
met vleesch, visch en groenten te zamen gebruikt,
zeer nuttig. Sago is een tamelijk goed voedingsmid
del. Pisang bevat veel voedingsstof. Van do
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vruchten zijn in het algemeen gemakkelijk verteer
baar: de d j oroe k-soorten, djambo c-soorten,
papaja, boewah n o n a, s a r i k a j a, sawo, sa wo manila, doerian, manggis,
mangga, ramboctan, kapoolasan,
laboc a j ar en samangka. Moeilijk ver
teerbaar zijn: s a 1 a k, kanari, k a t a p an g ,
ananas, zuurzak, nam nam, granaatappels,
belimbing, soek oen, nangka, tjampedak, t è r è p, doekoe, 1 a n g s a p en
•d j e n k o 1. R o e d j a k is af te keuren als voe
dingsmiddel. Voor het gebruik van groenten gelden
de algemcene regelen. Het matige gebruik van
t j a b é is aan te bevelen, terwijl vele der andere
specerijen voor volwassenen in aanmerking komen. "
Het inlandsche (gouvernements-) zout is bruikbaar.
Van de inlandsche en Chineesche gebakjes (k o e w é)
zijn de rood- of oranjekleurige niet altijd te vertrou
wen, omdat zij arsenik kunnen bevatten.
Goed drinkwater is noodig (zie DRINKWATER).
Koffie, thee en chocolade zijn, in niet te groote hoe
veelheden gebruikt, als onschuldige dranken te
beschouwen. Het gebruik van alkoholhoudende
dranken is nadeelig voor gezonde menschen in het
lieete klimaat. Men moest alleen alcoholica gebrui
ken op geneeskundig voorschrift. Ook de inlandsche
alkoholhoudende dranken (toewak kras,
s o e r i, arak, brem enz.) zijn af te keuren.
De samenstelling der maaltijden laat in vele
gezinnen te wenseben over, omdat er te weinig eiwit
en vet bij voorkomt. Vooral als men genoodzaakt
is veel rijst te gebruiken, moet er gezorgd worden,
dat daarbij voldoende vleesch of visch verstrekt
wordt.
Onder de keukengereedschappen verdienen de
inlandsche zeven (k a 1 o of ajakan) de aan
dacht, omdat die gemaakt zijn van gespleten bam
boe, waarvan de vezels licht loslaten, en zich met
het voedsel kunnen vermengen.
De kloeding behoort te zijn licht, gemakkelijk
te reinigen, en van gering warmte absorbeerend
vermogen. Als onderkleeding is dun flanel aan te
bevelen voor hen, die dit verdragen kunnen; zij die
aan rooden hond lijden, doen beter op de bloote
huid zoogen. „netjes” te dragen. Het geheel achter
wege laten van onderkleeding is zeer af te keuren.
Voor bovenklceding is de zoogen. witte klccding het
meest aan te bevelen, daar deze gewoonlijk niet lan
ger dan één dag, of hoogstens twee dagen gedragen
wordt, liet meer en meer in gebruik komen van
Europccsche bovenklceding is uit een hygiënisch
oogpunt niet toe te juichen. Het spreekt natuurlijk
van zelf, dat zij, die verblijf houden in bergklimaten,
waar soms groote temperatuurschommelingen voor
komen, en de avonden en nachten zeer koel kunnen
zijn, met hun kleeding daarmede rekening dienen
te houden. Lieden met gevoelige ingewanden doen
goed met hot dragen van een buikgordel. Ook is,
met het oog op de weinige resistentie van hot darm
kanaal, het dragen van bretels aan te bevelen, omdat
drukking om hel middel den bloedsomloop moeilijkor maakt. Groote kurken hoeden, met wit katoen
of witte zijde bekleed, zijn de beste, terwijl ook een
toedoong goede diensten bewijzen kan. Een
couvrenuquo is in de buitenlucht goed, anders is het
gebruik van een pajong noodig. Als er noodza
kelijkheid bestaat ’s nachts buiten te verblijven,
moeten wollen kleederen gedragen worden.
Het is noodig eiken dag minstens eenmaal te
baden; slechts enkele menschen kunnen daar niet
tegen. Het gewone schcpbad (s i r a m) is voldoen
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de, waarbij ook het hoofd behoort nat gemaakt te
worden. De beste tijd om te baden is ’s morgens,
eenigen tijd na het verlaten van het bed, en ’s mid
dags tegen 5 a 6 uren. Het baden in de rivieren is in
het algemeen af te keuren, omdat het rivierwater te
onzuiver is; ook sawah-water verdient geene
aanbeveling. Zulk onzuiver water moet eerst goed
bezinken en worden afgegoten, of door talidoeg
worden gefiltreerd. Hot gebruik van zeebaden op de
koele uren van den dag kan geen kwaad. T j è b o k
(wassehen van den anus) is een uitstekende gewoon
te, en k r a m a s (hoofdwassching), van tijd tot tijd
aangewend, heel goed. Het voortdurende gebruik
van b e d a k is nadeelig voor de huid, en dus voor
de gezondheid, omdat de openingen der zweetklieren
daardoor verstopt worden.
Regelmatige lichaamsbeweging — vooral wan
delen op de koele uren van den dag, dus ’s morgens
vóór 8 uur en ’s avonds na 5 uur, — is noodig tot
behoud der gezondheid. Het wandelen kan worden
vervangen door paardrijden, wielrijden, gymnasti
sche oefeningen, cricket, croquet, kegelen, football
en roeien, mits niet overdreven. Biljarten behoort
onder de gezonde bewegingen, evenals dansen zon
der te groote inspanning.
Onder de passieve bewegingen neemt het toeren in
een rijtuig een voorname plaats in. Op reis komen
bovendien in aanmerking het vervoer per t a n d o e
(draagstoel), per stoomboot en per spoortrein; deze
laatste vervoermiddelen leveren dezelfde voor- en
nadoelen op als overal; voor eene krachtige luchtverversehing moet daarbij worden gezorgd. De
t a n d o e is nooit te verkiezen, maar soms on
vermijdelijk.
Een slaap van 8 a 9 uren is noodig. Deze kan,
zonder nadeel, verdeeld worden in een korten mid
dagslaap gedurende een of twee Uren, en een langeren slaap in den nacht. Wie een middagslaap, ge
durende de heetste uren van den dag, kan nemen,
doet daaraan verstandig.
Het werken, vooral lichamelijk arbeiden, moet
op de lieete middaguren en gedurende den nacht
worden nagelaten. Ook geestelijke arbeid mag niet
al te lang des avonds worden voortgezet. Nu en dan
goed moe worden kan geen kwaad, maar men vermijde eene eiken dag terugkeerondc vermoeidheid.
Van ’s morgens 9 tot ’s middags 4 uur werke men
niet in de open lucht, tenzij een enkele maal, als er
goede voorzorgen genomen zijn voor beschaduwing.
Het werken in den grond is, in het algemeen, voor
Europeanen nadeelig.
Er is geen bezwaar tegen zich, na groote vermoeie
nissen, eens le laten pidjit (knypmassage) of
oeroet (wrijfmassage), mits daarvan geen ge
woonte gemaakt worde.
Bij het heerschen van besmettelijke ziekten kun
nen ook persoonlijke maatregelen genomen worden
om do besmetting tegen te gaan. Behalve die, welke
door do overheid ter ontsmetting van gebouwen, tot
hot onschadelijk maken van stoffen van de lijders af
komstig, of van die met hen in aanraking zijn geweest
enz., worden voorgeschreven, is hot vermijden van
besmette woningen een hoofdzaak. Verder zal men
voorzichtig doen bij hot heerschen cener epidemie
de raadgevingen op te volgen, die dan gewoonlijk
door geneesheeren ter voorkoming van do heerschen
do ziekte worden gegeven.
Literatuur: Dr. J. Bontius, De conservanda
valetudine, 1058; ld., De Diaeta Sanorum, 1642;
ld., de Oost- en West-Indischo Waranda (uitge
geven door J. ten Hoorn), 1694. — J. Mossel, Aan-
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merkingen over Batavia’s gesteldheid, 1753; Kort
bericht voor de zeevarende der kleine vaart, op wat
wijse de gezondheid te bewaren enz. 1794. — W. M.
Keuchenïus, Over de oorzaken der zedert 60 jaaren,
toegenomen ongezondheid van Batavia, en over de
middelen van herstel, 1812. — G. Hey roering, Op
merkingen over acclimatisatie, 1S46; Over de ge
zondheid en gelegenheid van Salatiga (Verli. Bat.
Gen. v. K. en W. VI. 1792); Bedenkingen tegen en
wering van kolonisatie op Java (Tijdschr. v. N.-I.
1842); Invloed der berglucht op Europeanen (id.
1843); Over den invloed van het klimaat van Indië
op het gestel van den Europeaan door Dr. C. Swaving (id. 1844, 45, 46); Iets over acclimatisatie door
F. Junghuhn (Ind. Mag. 1844); Gezondheid of
ongezondheid van Batavia (id.); Iets over de onge
zondheid van het eiland Onrust (id.); Een woord
over acclimatisatie door S. L. Heijmann (id. 1S46).
— Dr. C. Swaving, De invloed van Java’s klimaat
op den gezonden Europeaan enz. (Ind. Arch. 1849).
— X., De invloed van het klimaat op menschenrassen
(Mil. Tijdschr. 1876); De invloed van den natten
rijstbouw op den plaatselijken gezondheidstoestand,
door E. B. Kielstra (Tijdschr. v. h. Kon. Instit. v.
Ing. Afd. Ned.-Ind. 1874—1876). — In het Gen.
Tijdschr. voor N.-I. komen o.a. voor opstellen over
invloeden van het tropisch klimaat (VI. 725, XV.
519); over meel (VI. 253); peulvruchten (IX. 850);
melk (I. 76, XII. 535, XIII. 270, XVIII. 262); rijst
(H. 429); drinkwater (VI. 607, XV. 275, XVIII.
376, XVI. 764); kolonisatie (XVI. 757); luchtbederf in openbare gebouwen (XIV. 607); acclimati
satie (XXI. 81, XXII. 238, XXVIII. 276); baden
(XXIV. 97, 99); algemeene hygiëne (XVI. 547,
XVH. 338, XXV. 156); ijs (XXVI. 252, XXVIII.
143) en vele andere. — Dr. Vcrweij, De acclimatatie
van Nederl. in Indië, 1863— Dr. J. P. Dozy, Geneesk. Gids voor Ned.-Indië, le afd. 1892. — Dr. F.
A. C. Waitz, De ziekten der kinderen in heetc ge
westen, le deel 1875. — Van den Heuvell, De leef
regel der kinderen in heete gewesten. — Prof. B. J.
Stokvis, De invloed der tropische gewesten op den
mensch, 1894. — R. A. Van Sandick, Kolonisatie
van Eur. in de tropen (Vragen des tijds, 1894). —
Dr. Swart Abrahams, Vaderland en Moederland
(Tijdspiegel, 1894).—J. F. Niermeyer, De Germanen
tusschen de tropen (Ind. Gids, 1894). — Corn. de
Groot, Emigratie uit Nederl. naar N. O.-I. (Notul.
Alg. Verg. Ind. Gen. 17 Dec. 1872, 11 Febr. 1873).
— Dr. G. L. Van der Burg, Kolonisatie van Nederl.
in Nederl. O.-I. (id. 13 Dec. 1887). — L. F. Praeger,
Indische studiën, 1863. — Dr. C. Swaving, De oor
zaken en gevolgen der ongezondheid van eenige ge
vangenissen op Java, 1865; ld., Batavia’s sanitaire
geschiedenis onder het bestuur van de O.-I. Maat
schappij (Ned. Tijdschr. v. Gen. 1878). — Dr. C. L.
Van der Burg, De geneesheer in Ned.-Indië, Deel 1
2edr. 1883; ld., Gezondheidsmaatregelen in den cho
leratijd (Bat. Handelsbl. 6 Oct. 1881); ld., Iets over
den invloed der akklimatatie op het ontstaan van
ziekten (Feestbundel Donders-jubileum, Ned. Tijd
schr. v. Gen. bl. 15, 1888); ld., De geschiktheid van
tropische hooglanden tot vestiging van Europeanen
(Ned. Mil. Gen. Arch. 1891, blz. 376); ld., To what
extent are Tropical Altitudes adapted for Settlements by Europeans (Transet. 7th Int. Congr. of
Hyg. and Demographie, Londen 1891, Vol. X, 170);
ld., Persoonlijke gezondheidsleer voor Europeanen,
die naar Ned.-Indië gaan of daar wonen, 1895. —
G. W. F. De Vos, Indische Bouw-hygiène, 1892. —
P. C. Flu. Malaria en malariabestrijding 1914. —
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H. F. Tillemn, „Kromoblanda” Over het vraagstuk
van „het wonen” in Krorao’s groote land 1915—
1916. — W. J. van Gorkom, Ongezond Batavia,
vreeger en nu (Genecsk. Tijdschr. v. Ned.-Indië,
Deel LIII. 1913). ,,J Oh
' ■' GIAKGIAK. Zie SLANKAPEN.
GIANJAR (GYANJER). Een der Gouvern. land
schappen op ’ Bali, thans een onderafdeeling der
Afdeeling Zuid-Bali onder een Controleur, die ter
hoofdplaats Gianjar gevestigd is. De Inlandsche be
stuurder, vroeger de Radja, werd in 1900 stedehou
der van het Gouvernement en draagt thans den ti- •
tel van „Regent”.
Gianjar grenst ten N. aan Boeleleng, ten O. aan
Bangli en Kloenkoeng, ten Z. aan de zee en ten W.
aan BadoengTHet bestaat uit de zuidwestclijke afhellingen varTclen Gg. Batoer (zie aldaar) en de aan
grenzende kustvlakte. De bodem is er zeer vrucht
baar en bedekt met groote sawaheomplexen en tal
rijke desa’s, in het gebergte veel koffietuinen. De
voornaamste plaatsen zijn Gianjar met Lebih als ha
venplaats, Blahbatoe, Soekawati, Phatan,_Oeboed,
Pajangan en Tampak-SirmgpGÓccle rijwegen loopen
door het geffieci van West naar Oost en ook land
waarts in. Zie verder BALI. uf,;
.
GIBBON (Hylobates), het eenige geslacht van de
familie der Hylobatidae (zie APEN), die, hoewel zij
vooral wegens het ontbreken van een staart dik
wijls met de Menschapen vereenigd worden, niet
nauw met deze verwant zijn, maar zich onafhanke
lijk van hen uit lagere apen ontwikkeld hebben. Van
de Menschapen onderscheiden ze zich o.a. door hot
bezit van zij het ook weinig ontwikkelde eeltplekken
op do billen en door het lange, smalle bekken,
waarin ze met lagere apen overeenkomen. Evenals
de Menschapen echter missen ze de wangzakken en
ze komen ook daarin met hen overeen, dat de haren
van den benedenarm meestal schouderwaarts ge
richt zijn. Ze leven bij voorkeur in boomen, waarin
ze zich met groote behendigheid bewegen, met be
hulp van hun armen, die veel langer zijn dan de
achterste ledematen. Op den grond loopen ze recht
op, waarbij ze zich van hun armen bedienen om liet
evenwicht te bewaren. Bij het loopen zetten ze, an
ders dan de Menschapen, de geheele voetzool op den
grond.
De Gibbons leven in troepen, uitsluitend in do
uitgestrekte bosseben van zuidoostelijk Azië, on
voeden zich in hoofdzaak met bladeren en vruch
ten, maar versmaden ook dierlijk voedsel, inselcten,
vogels en hun eieren enz., niet. Met uitzondering
van den siamang, die tot dichtbij do kust komt, lo
ven zij in bergstreken. Alle Gibbons hebben een zeer
sterk stemgeluid,, maar alleen bij de grootste, ge
heel zwart gekleurde soort, II. syndactylus Desm.,
den siamaiuj of ivibau, wiens stem volgens Hagen
meer dan 10 K.M. ver hoorbaar zou zijn, wordt het
versterkt door een resonanticorgaan: een groeten
keelzak, die door twee openingen met het strotten
hoofd samenhangt on van hier uit met lucht gevuld
en sterk opgeblazen kan worden. Behalve hierdoor
onderscheidt zich do siamawj van de overige Gibbons
ook nog daarin, dat de tweede en derde teen met
elkaar vergroeid zijn, en hij wordt daarom wel tot
een eigen geslacht (Siamaruja of Sytrvphahmgus) ge
bracht. De siamawj leeft op Sumatra, een variëteit,
II. syndactylus continentis Thom., op het vasteland
van Achter-Indië en een andere, II. syndadyhcs klossi Miller, die zich alleen door geringere grootte on
derscheidt, op Zuid-Pageh (Mentawei-eiln).
De overige soorten van Gibbons verschillen
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GIBBON—GIERZWALUW.
onderling bijna alleen in de kleur, en zijn daardoor
dikwijls moeilijk met zekerheid te onderscheiden.
Vandaar ook dat verschillende schrijvers een zeer
verschillend aantal soorten aannemon. H. agilis
F. Cuv., de ongka of oengko (Mal.) van Sumatra, is
bruin of zwart in verschillende nuances, meestal
met een witten band boven do oogen; donkere
exemplaren worden soms als H. rafflesii Geoffr.
(ongka itam, Mal.), onderscheiden. H. entelloides
Geoffr. (stroedoeng der Batakkers) komt op Sumatra
en Borneo en in Achter-Indië voor; hij heeft een
krans van witte haren om het gezicht, en handen en
voeten op de bovenzijde wit gekleurd. H. leuciscus
Geoffr. (javanicus Matschie), de „Wauwau”, oa oa
(Mal., Soend.), is lichter gekleurd dan agilis: grijs
achtig, met donkerder gezicht, kruin, vingers en
teenen, het gezicht door een ring van lichte haren
omgeven; hij leeft op Java; misschien komt hij ook
op Borneo en de Soeloe-eilanden voor, maar de exem
plaren van deze eilanden worden ook wel als een
zelfstandige soort, H. concolor S. Müll. (mülleri
Martin), klampiau (Mal.), krawet of kalawet en
mbliau (Dajaksch), beschouwd.
GIERZWALUW. De Gierzwaluwen (Macropterygidae) zijn op gewone zwaluwen gelijkende vogels
met buitengewoon lange zeisvormige vleugels, waar
in zich tien groote slagpennen bevinden, bij vele
soorten eindigen de staart pennen in scherpe punton. Ten gevolge van een kleinen bek, groote mond
opening, groote diepliggende oogen, korte doch
krachtige pooten, voorzien van kromme, scherpe
nagels, hebben deze vogels een zeer in het oog val
lend uiterlijk. Zij vliegen uitstekend en bijzonder
snel, bijna den geheelen dag achtereen hoog in de
lucht, steeds insektcn vangende, komen nooit uit
eigen beweging op den vlakken grond, kunnen daar
op niet loopen, slechts als het ware schuivende zich
voortbewegen, en moeilijk daarvan opvliegen. In
den Jndischen Archipel komen vele soorten voor;do
meest gewone zijn de Salangancn, Collocalia, die do
bekende eetbare vogelnestjes vervaardigen. Deze
nestjes vindt men tegen de wanden der rotsen, of
tegen hooge woningen, zeer dicht bijeen; zij bestaan
uit planlendcelcn. voornamelijk naalden van Casuarina-soorten, vermengd met hel speeksel der vogels,
zooals die, welke gebouwd worden door G. linchii,
de boeroeng sampie der Maleiers, waaidoor zij voor
de consumptie ongeschikt zijn. Bij een andere soort,
6'. Juciphaga, boeroeng walet op Java genaamd,
worden de nestjes uitsluitend uit het speeksel der
vogels vervaardigd, en deze leveren de door do Chineezen zoo gezochte eetbare vogelnestjes. Soms zijn
de nest jes verontreinigd door toevallig daartusschen
gekomen kleino voorwerpen, zooals veertjes, wel
ke bij het telkens vliegen tegen den rotswand
aan het vorsch aangebrachte speeksel blijven
kleven, terwijl soms tengevolge van het persen van
het speeksel uit de klieren een kleine wond ont
staal, waaruit enkele bloeddruppels te voorschijn
komen, welke dan de roode vlekjes aan de nestjes
veroorzaken, ook vindt men overblijfsels van insec
ten, kleine stukjes zeewier enz. Deze nestjes worden
do onechte of valsche genoemd, kenbaar aan de
meer bruinachtige, in ’t algemeen donkerder kleur.
O. linchii ia zeer klein, niet grootcr dan een sijsje,
van boven donkerbruin, van onderen donker
grijs, op don buik met witte schakeeringen. G.
Juciphaga is ongeveer van de grootte onzer huiszwaluw (IJirundo urbica), van boven donkerbruin,
van onderen bruingrijs. Do eetbare vogelnestjes,
welke spoedig gedurende het vervaardigen drogen
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en dan een soort van taaie gelei of vischlijm vor
men, zijn eigenlijk zonder smaak of geur, ze hebben
den vorm van een in ’t midden doorgesneden half
napvormig schoteltje. De vogels plaatsen deze nes
ten altijd in diepe holen, ten eindo het nat worden
te voorkomen, daar ze in dat geval opzwellen en dus
onbruikbaar als broednesten zouden worden. Vele
duizenden vogels broeden bijeen. De nestjes ver
schillen eenigszins in grootte. De wijfjes leggen 2
hoogstens 3 eieren in de kale nestjes, zonder eenige
onderlaag van vederen etc. De wijze, waarop die nest
jes gemaakt worden, is als volgt: in den aanvang
vliegt de vogel een tien- tot twaalftal keeren tegen
het uitgekozen plekje aan den rotswand, zich niet
meer verwijderende dan op eenige meters afstand
en kleeft dan telkens eenig speeksel daartegen aan
in den vorm van een breed e halfcirkelvormige
streep; is dit geheel droog en verhard, hetgeen spoe
dig plaats heeft, dan brengt hij er een aantal derge
lijke randen tegen aan, doch zoodanig dat, terwijl
elke nieuwe laag aan de binnenvlakte wordt aange
bracht, deze telkens over de vorige laag heensteekt,
waardoor de rand steeds dun en scherp blijft, doch
de eerst aangelegde gedeelten steeds dikker worden.
De eigenaardige golfachtige dwarsstrepen in de nes
ten zichtbaar, ontstaan tengevolge van het zich
vastklampen van den vogel aan het nest je naarmate
het groot er wordt, die daarna het speeksel aan bren
gende, zijn kop steeds heen en weer beweegt langs
den rand van liet reeds hard geworden gedeelte. De
groote hoeveelheid speeksel wordt afgescheiden door
de ondertongklieren, welke gedurende den broed
tijd zich tot twee groote gezwellen uitzetten, doch
als (5e ncstbouw gereed is, reeds bij het eierleggen
opdrogen en niet grooter zijn dan dergelijke klieren
bij andere vogels; het speeksel verzamelt zich in het
voorste gedeelte van den bek, in de nabijheid van de
uitvoerbuis. van die ondertongklier, heeft de mees
te overeenkomst met arabische gom, en is evenals
deze zoo dik en taai, dat men het in langedradcn uit
den bek van den vogel kan trekken; brengt men het
uiteinde van zulle een slijmdraad op de punt van
een houtje en draait dit langzaam in de rondte, zoo
kan men op deze wijze de geheele massa van de op
dat oogen blik voorhanden hoeveelheid speeksel uit
den bek en uit de uitvoerbuis van de klier trekken;
aan de lucht gekomen droogt het snel op en is dan
precies de zelfstandigheid, waaruit het nest gevormd
is. G, Juciphaga bouwt haar nest in moeilijk bereik
bare rotsholen langs de zeekust en ook in het ge
bergte meer in het binnenland, G. linchii nestelt
op meer toegankelijke plaatsen, tegen en zelfs in
woningen. Eerstgenoemde soort komt in den gehcelcn Archipel verspreid voor, laatstgenoemde meer
in het westelijk gedeelte. Zie verder VOGELNES
TEN. Do levenswijze der Salangancn is merkwaar
dig; zij vliegen langs do Javaansche kusten in het
rondspattende schuim der branding heen en weer
en zoeken daar haar voedsel, bestaande in insecten;
haar vlucht is pijlsnel, zelfs bij volkomen duister
nis in en uit do nauwste spleten; haro nesten zijn
altijd regelmatig in de rotsholen gebouwd, welke
zich aan den oever bevinden; do bodem dezer rotsholcn is gewoonlijk mot zeowatcr bedekt, do in
gang nauw, met de eb open, mot den vloed door
iedere aanrollonde golf geheel gesloten; op de
oogenblikken dat de golf nadert of terugrolt vliegt
nu do zwaluw uit en in. Bij uitzondering wordon
do rotsholen, die ver verwijdord zijn van de zee,
ook door de Salangancn bewoond. Sommigo soor
ten van Gierzwaluwen zijn gekenmerkt door kraeh-
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tige staartpennen met doom achtige punten, waar
mede de vogels zich helpen vastklampen aan lood
rechte rotswanden; zij leven op Java, Sumatra,
en Bomeo. Twee dezer (Ghaetura gigantea en Icucopygialis) zijn zwart, eerstgenoemde met don
kerbruinen rug en onderzijde en witte onderdekveeren van de staart, laatstgenoemde, welke niet
.
op Java voorkomt, met een grijsachtige stuit.
Grootere soorten van Gierzwaluwen uit den Ind. ar
chipel zijn voorzien van een diep gevorkten st aart en
fraaie kleuren, zooals Macropteryz mystacea, van
Nieuw-Guinea, Celebes en Amboina, zoo groot als
een spreeuw, met blauwzwarten boven kop, vleugels
en staart, met vitte vederen op de schouders en ron
dom den kop en met zeer lange witte knevels; de
olijfbruine Gierzwaluw van Sumatra en Bornco (M.
comata) en de Lajan-lajan, een groenachtige soort
met roodbruine wangen cn buitengewoon langen
gevorkten staart van Java en Sumatra (M. Iongipennis. De nesten dezer laatste soort komen in
vorm overeen met de eetbare vogelnesten, doch
de bijzonder dunne wanden zijn gevormd uit de
veeren van den vogel en kleine stukjes van een of
andere soort van Lichen (boommos), alles tezamengekleefd door speeksel; het nest zelf is ook aan
een boomtak vastgekleefd met speeksel, doch is zoo
.
klein, dat de vogel eigenlijk op den horizontaal liggenden boomtak zit en slechts met den buik het ei
bedekt en uitbroedt; voor den handel hebben deze
■fnesten geen waarde.
GIGANTOCHLOA. fam. Gramineae. Soorten van
v-.
Bamboe, op het oog van de gewone Bamboe (Bambusa) moeilijk te onderscheiden. De meeste soorten
worden op dezelfde wijze gebruikt als bamboe. Voor
de zeer ingewikkelde en onzekere inlandsche no
menclatuur raadplege men het Plantkundig Woor
denboek van De Clercq.
GIGI DJARANG (IKAN). Zie OMBERVISSCHEN.
GIGIËNG. III Moekim Gigiëng: Paleuëh, Bocniën, Pante. Een landschap van de onderafdeeling
Sigli, afdeeling Noordkust van Atjèh. Grenzend aan
zee, is het geheel vlak en overdèkt met sawahs en
gampöngs. Het landschap wordt doorsneden door
de Atjèhtrambaan en door flinke colonnewegen. De
bestaansmiddelen zijn vooral rijst-, pinang- en klap
pert eelt. Oorspronkelijk weiden de III Moekims
Gigiëng bestuurd door imeums, die direct onderge
schikt waren aan den oelèëbalang van Kcumangan.
Deze stelde later over hen aan zekeren T. Ahmat,
iemand van Delische of Langkatsche afkomst, ge
huwd met een lid der Keumanganscke oelèëbalangsfamilie. De kleinzoon van T. Ahmat maakte zich
in 1885 geheel los van Kcumangan en verwierf in
1889 ook een aanstellingsacte van At jèhs.socltan
als oelèëbalang der III Moekims Gigiëng •
GIGIËNG (KOEALA). De uitmonding eener uitgestreklc lagune in de sagi der XXVI Moekims op
Groot Atjèh, die vroeger vermoedelijk in verbinding
is geweest met de At jèhrivier. Meer oostwaarts, in de
onderafdeeling Sigli, is nog een Koeala Gigiëng.
GILALA. Zie VAARTUIGEN.
GILGIL (GÈLGÈL^Oude hoofd plaats van Kloengkoëng~(Baü) aanUe Jèh-haha of Vijgenrivier; vroe
ger bet middelpunt van Bali. Hier werd in 1908 eene
militaire patrouillie plotseling aangevallen en wer
den aldus door Kloengkceng de vijandelijkheden te
gen het Gouvernement begonnen. Dit voorval leidde
kort daarop tot de verovering van het landschap
Kloenkoeng, Zie BALI.
GILI GëNTENG, GILI JANG en GILI RADJA.

Drie eilandjes nabij het eiland Madoera. gelegen en
onder de afdeeling en het regentschap Soemcnep
ressorteerende. Gili Jang bevindt zich vlak bij
Tand joeng Lapa, de uiterste oostpunt van Madoera
en behoort tot het district Timordaja, contr. afd.
Noord-Soemenep. Het is door een zeer ondiepe zee
straat van Madoera gescheiden. De eilandjes Gili
Géntèng en Gili Radja behooren tot het district
Timorlaoet, contr. afd. Zuid-Soemenep en liggen in
straat Madoera, zuid-west van de afd. hoofd plaats
Soemenep. De bevolk'ng van alle drie eilandjes leeft
hoofdzakelijk van veeteelt en vischvangst. Gili bcteekent feitelijk een uit zee stekende bank of klip,
doch wordt ook wel door „eiland” vertaald.
GILIBOAN. Zie DUIVENEILAND. 4
;
GILLESPIE (SIR ROBBERT ROLLO). Geboren te
Comber (graafschap Down, Ierland) 21 Januari
17G6, trad in 1783 als cornet in krijgsdienst, welken
hij bijna moest verlaten, wegens een duel, waarin hij
zijn tegenstander doodelijk trof. Tengevolge van de
gunstige uitspraak der jury bleef hij echter voor den
dienst bewaard, en onderscheidde zich in den oorlog
van 1794 tot den vrede van Amiëns herhaaldelijk in
de West-Indiën, later in Britsch-Indië, waar hij o.a.
een opstand der Sepoys te Vellore dempte en de ca
valerie en bereden artillerie in den oorlog tegen Runjeet Singh aanvoerde. In 1811 commandeerde hij
met den rang van brigadier-generaal de voorhoede
van het leger onder Sir S. Auchmuty, dat uit BritschIndië gezonden werd om Java te vermeesteren en
voerde den beslissenden aanval tegen de verdedi
gingswerken te Mr. Cornelis_aan. Na de verovering
van Java werd h~ifJjcnoemd tot opperbevelhebber
der Engelsche troepen aldaar; in die betrekking
stond hij aan het hoofd eener expeditie tegen Palembang, die eindigde in de afzetting van den Sultan al
daar (1812) cn voerde, bijna onmiddellijk na zijne te
rugkomst van dien tocht, de Engelschen tegen Djokjakarta aan, dat veroverd werd, terwijl de Sultan
van dat rijk eveneens werd afgezet. Met den Luit.Gouv. Rallies geraakte hij in onmin, daar hij tegen
dezen zware beschuldigingen bij de Directeuren der
Eng. Cie inbracht. Spoedig daarna (1812) legde Gillespie, die den rang van majoor-generaal verkregen
had, het bevel over de krijgsmacht op Java neder
en vertrok naar Britsch-Indië, waar hij met het com
mando te Meerut belast werd. Hij nam als zoodanig
deel aan den oorlog tegen Nepaul cn sneuvelde 31.
Oet. 1814 bij een aanval op het fort te Kalunga bij
Deyra Dhoon in de Himalaya’s. Zie Memoir of Sir R.
R. Gillespie, London 1810 en Thorn. Conquest of
Java, London 18J0.
GINDOL. Zie TAPIR.
GINGELLY, Handelsnaam van twee soorten olie
zaad, nl. van Sesamum indicum DG. (tillenga-, bennézaad, zie WIDJEN) cn Guizolia oleifera DG. (Nigerzaad).
GINSENG, een chineesch geneesmiddel, bestaande
uit den wortel van Panax Ginseng fam. Araliaceae.
Het is een van de meest beroemde geneesmiddelen der
Chincezcn, en wordt op Java als aphrodisiacum ge
bruikt.
GINTOENG (soend.). Zie BISCHOEIA.
GIRANG (jav.). Zie LEEA.
GIFUU Naam van een 125 M. hoogen heuvel, een
half uur Ten Z.W. van Grisée gelegen^ beval tende
het heilige graf van Radeif Pakoe of Soesochoonan
(Soenan) Giri, een leerling van Raden Rachmat, die
evenals zijn leermeester tot de verspreiding van don
Islam op Java veel heeft bijgedragen. Hij was de
grondlegger van het gezag der Pangeran’s (Soenan’s)
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van Giri, de zgn. Priestervorsten, aan wie een gees
telijke sooveieiniteit werd Icogekend en die ook
langen lijd de vorsten van Mataram weerstonden,
totdat de laatste hunner in 1C80 met behulp van
Compagnie’s troepen door Soesoehoenan Amangkoe Rat II word overwonnen en daarna met Jnjna
allo leden van zijn geslacht werd omgebracht©:- * /
GIRING GIRING (mal.). Zie CROTALAMA. ■
GIRING LANDAK (jav.). Zie OROTALARIA.
GISSER. Zie GESER.
GITTA. Kleine Tidoreeschc kampong op de
Westkust van Midden-Halmahera en de eenige kam
pong van het kroonlandschap Gitta.
GLADAG. In de Vorstenlanden op Java gebruike
lijke benaming van de plaats buiten de Noorderpoort
van de aloen-aloen vóór de kraton, waar de trans
portmiddelen (lastdragers, vrachtpaarden en karren)
voor den dienst van den vorst geleverd moeten wor
den ; ook in de Gouvts. landen verzamelplaats voor
de koeli’s op plaatsen langsde grootc wegen. Gladagpaard betcckent eigenl.een paard voor den dienstvan
den vorst; in de Gouvts.landen een paard voor het
postwezen en Gouvts. diensten geleverd en aan de
gladags gereed staande, meer bepaaldelijk een be
dienden paard, ook wel een knol, van waar de beken
de scheldnaam gladakker afkomstig schijnt te
zijn, die ook aan den Javaanschen kamponghond
gegeven wordt.
GLADIK. Naam op West-Sumatra voorden rijstvogel. Zie WEVERVOGEL.
GLAGA (jav.). Zie SACCHARUM SPONTANEIM.
GLAGA, GLAGA GIGI (IKAN). Zie ZEEBAARS.
GLANDANG. Naam van een lid van het desabestuur in West-Java, wien de zorg voor de politie is
toe vertrouwd.
GLAS-NAUTILUS. (Garinaria vitrea) Zio GASTROPÖDEN.
GLATIK (GELATIK), Zie WEVERVOGEL. GLATIK BATOE, GLATIK WATOE of GLATIK
WINGKO. Javaanschc namen voor eene meessoort,
Paruji cincreiuf, op onze koolmees gelijkend, doch bij
welke soort het geel der onderzijde door grijs ver
vangen is. De soendaneeseho naam is, volgens Jacobson, djindjing lat ah.
GLATIK MOENGOEK of GLATIK NGOENGOEK:
Male’sehe naam voor een boomklcver, Sitta jrontalin, in het Soendaneesch tjeladi loemoet of tjeladï
genjot gehccten. Deze is iets kleiner dan de Europeesehe boomklcver, van boven azuurblauw, van
onderen grijs, met witte keel en zwart voorhoofd.
Hij wordt op Java en Bornco gevonden, en komt in
levenswijze met den onze overeen.
GLEBAGAN-STELSEL.Zic VORSTENLANDEN.
GLEICHENIA LINEARIS C'arke. fam. Oleicheniucede. Resam, Rasam (mal.), Bakoe resam (mal.).
Een in den geheclen Maleischen Archipel en ookdaarbuiten zeer verspreide varensoort, die vooral op
open plaatsen in de vlakte on in het bergland veel
voorkomt, in vaak ondoordringbare massa’s. Do
onderste dikke gedeelten van den bladsteel worden
voor pennen gebruikt, van de dunnere declon maakt
men vlechtwerk, vooral van het zwarte inwendige
deel, dat wel wat op balein golijkt. In hot bijzonder
, worden er hoofddeksels van gevlochten. Vormocd cl ijk worden ook andere soorten van Öleichcniu
met den naam Resam aangeduid on voor hetzelfde
doel gebruikt.
GLIBBERTJES. Zie ARENGA.
GLOBBA MARANTINA Willd. fam. Zingibera■ceae. Lempoejang oetan ketjil (mal. mol.). Kruid
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achtige plant van do Molukken, de z.g. Ambonsche
Kardamom, waarvan do wortelstok eenigszins naar
Lempoejang smaakt; de vruchten, die kleiner zijn
dan de Rondo Kardamom, echter meer. Ze worden
dan ook wegens de specerijachtige smaak gebruikt
om de eetlust op te wekken.
GLOCHIDION, fam. Euphorbiaceae. Dempoel
' (jav.), Mareme (soend.). Kleine boomen of heesters
met groene bloemen, waarvan een vrij groot aantal
soorten in den archipel voorkomen. Van een aantal
hunner wordt hot hout, ofschoon niet algemeen, ge
bruikt. Glochidion molle BI. (Ketoenbal) heeft een
tijd lang een grooto reputatie gehad als middel
tegen slangenbeten en hondsdolheid, en staat als
Daoen oelar bekend. Verschillende andere inlandsche namen worden voor de soorten van Glochidion
opgegeven. Ze worden echter niet voldoende van
elkaar onderscheiden.
GLODOG. Zie BIJ.
GLOEGOE (jav.). Zie BROÜSSONETIA.
GLOEMPANG DOEA. Landschap van de onderaf deeling Bireuën, afdceling Noordkust van Atjèh.
Een goed deel van de W.grens wordt gevormd
door de Peusanganrivier en haar delta-arm, die
als Koeala Tjeureupe in zee valt. De voornaam
ste rivior is de Kroeëng Blang Mè of Kroeëng ïingkeuëm, de meest O. tevens de belangrijkste arm
van de Peusangan-dclta. Zij ontstond uit een ge
graven sawahleiding, die haar water uit de Peu
sanganrivier ontving, zich later verbreedde en ver
diepte on hoofd rivier werd, nochtans geen voldoen
den af voer had naar zee, met het gevolg, dat het
gebied ten Z. van Samoeli en ten W. van Tjöt
Gloompang, waar vroegor rijko gampöngs en vrucht
bare sawalis lagen, thans bestaat uit met lang riet
begroeide moerassen. Bij bandjir van de Kroeëng
Blang Mè stroomt een deel van het overvloeiende
water langs den voot van do heuvels O.waarts in de
„ÜKroeëng Leubö*-, een andere onbeduidend riviertje.
Op de grens mot het landschap Sa wang stroomt do
Kroeëng Manè. Gloompang Doea wordt W.-O. ge
sneden door de baan van de Atjèhtram met haltes
Keudè Kroeëng Pandjöë, Leubö en Geurougöh. Do
bevolking leeft van rijstbouw op van regen afhanke
lijke sawalis, pinangcultuur en vischvangst. Overstroomingen, oorlogen met Peusangan, hebben do
welvaart zeer geschaad en veel volk doen verhuizen,
evenals de registratie in 1901. Den 7en Aug. 1902
overleed do oelèöbulang T. Béntara Istia Moeda,
die reeds bij ouzo eerste komst op Atjèh aan hot be
stuur was. Hij word opgevolgd door zijn zoon T.
Poureudan, die don titel aannam zijns vaders.
GLOEMPANG PAJONG. De III Moekim Gl. P.
(Gloempang Pajong, Lam Barö en Teupin llaja),
vormen een landschap van de onderafdeeling Sigli,
afdceling Noordkust van Atjèh. Hot landschap
wordt in het Zuidon gesneden door de baan van de
At jèh-tram, die een halte heeft te Teupin Raja. Ook
wordt het landschap doorsneden door een groot en
eolonnewog, welke bij Teupin Raja do trambaan ver
latend, over Gloempang Pajong en Oenóë naar Sigli
loopt.
GLORIOSA SUPERBA L., fam. Liliaceae. Pantjing tawa, Patjing tawa, Soongsang (jav.). Kruid
achtige plant mot fraaie lelieachtige bloem en blade
ren, die in een spiraalvormig gedraaide punt eindi
gen, (zooals bij Flagellaria), waarmede de plant kan
klimmen. Zo staat als buitongowoon giftig bokond,
vooral do wortel, maar schijnt in werkelijkheid niet
bijzonder giftig te zijn, al heeft een onderzoek van/O.
den wortel ook enkele giftstoffen aangetoond.
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GLUTA REa’GHAS L.,fam. Anacardiaceae. Ingas
(jav.), Renffo1 (MAL.),Reungas(sOEND.),Rangeh (minangk.). Bo« m in den geheelen Archipel, vooral aan
de monden der rivieren voorkomend. Het hout heeft
eenige overeenkomst met mahonie-hout en biedt
veel weerstand aan de witte mieren; het wordt op
vele plaatsen door de inlanders echter ongaarne
gekapt wegens het scherpe melksap, dat de stam
bevat. Dit sap geeft op de huid eene erysipelasachtige ontsteking. Het hout is fijn en hard, bruin
rood van kleur, dikwerf gevlamd en vooral voor
meubelen gezocht, s.g. = 0,8. Ook soorten van de
geslachten Semecarpus en Buchanania heet en re
ngas of ingas. In het Maleisclie schiereiland is
Rengas ook de naam van Melannorrhoea Curtisii
Oliv., een boom van dezelfde familie.
GLYCINE SOJA, Sieb. & Zucc. (= Soja hispida
Mónch.) fam. Leguminosae-Papilionatae. Gadele
(jav.), Kadele (jav.), Kedele (mal.), Kruidachtige
plant met opgerichte stengels en vitte of lila bloe
men, in Oost-Azië zeer algemeen gekweekt. Uit de
zaden wordt door gisting de bekende Soja of Ketjap
gemaakt, eveneens de boonenkaas (tao hoe) De
bataviaasche Soja maakt men vooral in Tangerang.
De onrijpe peulen worden door de inlanders hls
groente gegeten. Do rijpe zaden zijn een zeer goed
voedsel wegens hun hoog eiwit- en vetgehalte.
GMELINA VILLOSA Roxb. fam. Verbtwxceae.
Boelang, Boelangan (mal.), Wareng (jav., soend.).
Gedoomde boomheester, met gele bloemen, in tro
pisch Azië veel voorkomend, vaak voor omheining
gebruikt. De scjiillen van de vrucht worden geconfyt
gegeten.^
GNETUM GNEMON L., fam. Onelaceae. Bagoe
(jAv.),Bogor (jav.), Mlindjo (jAV.),Malindjo (mal.),
Tangkil (soend.). Boom (in tegenstelling met de
andere in Indië voorkomende Gnetumsoorten, die
klimmende heesters zijn), voorkomend in mannelijke
en vrouwelijke exemplaren, op Java algemeen ge
kweekt en misschien ook in het wild voorkomend.
Het hout wordt niet gebruikt, daarentegen wel ver
schillende andere deelen van de plant en wel: lo. De
schors, (Bagce, jav.), waaruit men touw maakt,
2o. Melindjo, (jav.), de vruchten, die als groente
gekookt worden gegeten, of (vooral in Banten) tot
platte koekjes fijngemaakt worden, die overal als
Kroepoek malindjobij de rijsttafel gebruikt worden.
3o. De bloemknoppen en bloemen (Tjengkarang
jav.), die ook gekookt gegeten worden. 4o. de jonge
bladeren (Soh. jav.), die ook als groente gegeten
worden.
GOA. Zie GO WA.
GOA GOA. Tamelijk volkrijk eilandje, ressorteerende onder het district Sapoedi, contr. afdeeling
Kangean, afd. en regentschap Soemenep, rcs. Madoera. Er is een Mantri politie gevestigd; het onderdistrictshoofd woont op het naburige eilandje Raas.
De bevolking is in hoofdzaak van Madoereeschen
landaard, doch sterk vermengd met Makassaarsche
en Boegineesche elementen. Men treft er tal van
stoute zeevaarders aan. De handel is vrij belangrijk,
vooral in viseh en in voor verfbereiding geschikte
basten.
GOBANG. Zie VAARTUIGEN.
GOBGOBI. Naam op de'Aroe- en Papoe-cilanden
voor een Paradijsvogel, Gicinnurus rexjius, in den
handel B o e r o e n g-m a t i-k e p p e n g; heet op
Doreh, N.-Guinea, Mamberik en op Andai
Oeën. GODÉAN. District met gelijknamige hoofdplaats
van het regentschap Sleman, afdeeling Mataram, re-

sidcntio Djokjakarta. Het district telt 2 onderdistricten, nl. Krapijflk en Poendong.
GODONG. Zie BOEGEL.
GODONG LANDEP (jav.). Zie BARLERIA
PRIONITIS.
GODONG MINGGOE (jav.). Zie RUTA.
GODONG SABRANG. Zie CAPSICUM FRUTESCENS.
GODSDIENST. Bijzonderheden omtrent de gods
dienstige begrippen der volkeren van den Indischen
archipel, vindt men, behalve in de artikelen aan
de voornaamste dier volkeren gewijd, onder de ru
brieken: EEREDIENST, HEIDENDOM, HIN
DOEÏSME, ISLAM en ZENDING.
GODSDIENSTIGE WETTEN, INSTELLINGEN
EN GEBRUIKEN, zie ADATRECHT en RECHTS
WEZEN.
GODSDIENSTONDERWIJS. Zie PESANTREN.
GODSGERICHTEN, GODSOORDEELEN. Waai
de Inlandsche bevolking destijds onbelemmerd
hare eigene rechtspraak volgens eigen opvatting
kon uitoefenen, gebruikte zij godsgerichten, om
alle zaken die voor do menschen niet waren uit to
maken, door de góden te laten beslissen. Of die
beslissing recht of onrecht was, dit bleef voor reke
ning der góden. Hadden dezen de zaak uitgemaakt ,
dan mocht zij nimmer meer behandeld worden.
En ook thans nog, waar die Inlandsche bevolking,
door omstandigheden — nog onvoldoend intensief
bestuur onzerzijds—ongecontroleerd eigen recht
spraak uitoefent, komen godsgerichten voor. Intusschen wordt, wanneer hetzij door den algemeenen
wetgever, hetzij door gewestelijke bestuurshoofden,
dan wel onder onzen invloed door landschapsbesturen regelingen betreffende de inheemsehe
rechtspraak worden tot stand gebracht, steeds
het inroepen van godsoordeelen verboden gelijk
deze mede worden uitgesloten bij de politieke con
tracten ten aanzien van die landschappen, welker
verhouding tot het gouvernement door zoodanig
contract wordt behecrscht. Bij -lezing van hetgeen
hieronder omtrent godsoordeelen bij verschillende
stammen wordt medegedeeld, neme men dus in
aanmerking dat onder den invloed onzer bestuurs
ambtenaren meer en meer overal hetgeen nog van
deze oordcelen rest, wordt uit den weg geruimd.
Blijkens oude Cheribonscho wetten (Kegt van
Indië, III, 155) was oudtijds op Java de Waterproef
(silëm) in zwang, waarbij in ’t algemeen gesproken,
hij do zaak verloor die, binnen zekere tijdruimto,
hot eerst boven water kwam. In de oud o wotlon
van Djohor word zoowol van de water- alk" van do
vuur j>roof gewag gemaakt; bij do Maleiërs van don
Riouw-Lingga-archipel kwam do waterproef onder
den naam Soempah mënjölam voor. Zij word vroe
ger ook gevonden bij de heidenen der Minaliasaen
de Barée Toradja, bij de bewoners van de Ogan- en
Kikimstrokon, in do residentie Palembang, en bij de
Lampongers, waar zij ook silem of koekoem silëm
heette, on komt vormoedelijk ook thans nog voor
bij de Zuid Niasscrs, bij Dajakstammon van do
Z. O. afd. van Borneo (onder den naam loser), bij
die der W. afd., bij de bevolking van Halrnahcra
(toembolo) en in don Coramlaoot- en Goram-archipcl
en bij Papoescho stammen op Nieuw-Guinéa. Bij do
Niassers wordt aangenomen, dat de geest van het
water don schuldige naar boven duwt. Plaatsver
vanging wordt of werd veelal toegelaten (bij do
Dajaks der W. afd. zelfs door duikers van beroep);
in do Kikim en Ogan was de regel, dat anderen do
proef verrichtten evenals in de Lampongs, waar twee
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GODSGERICHTEN, GODSOORDEELEN.
jongelingen te water gingen, die ieder een latjo droe
gen, waarop „ik ben niet schuldig” of „gij zijt schul
dig” geschrevon stond; naar gelang eon van deze het
eerst boven kwam, werd do beklaagde vrijgesproken
of veroordeeld. In den regel moeten beide partijen,
(in strafzaken dus ook beschuldiger en beschuldigde)
zich te water begevon; bij de Niassers komt hot oclitor voor, dat alleen de beklaagde onder water duikt
en veroordeeld wordt, als hij binnen eon zekeren
tijd boven komt. In Mandailing worden vroeger
beide partijen naar dè rivier gebracht en naast
elkaar tot de buiken in het water geplaatst; hij die
door het koude water het eerst kramp kreeg en
dus niet langer kon staande blijven, had ongelijk.
Bij enkele stammen in onzen Oost moosten de ver
dachten zich in een rivier begeven, waarin veel
krokodillen loven; wie door een krokodil gegrepen
werd, had schuld. Bij de Minangkabau-Maleiërs
liet de van schuld verdachte zich gebonden in de
rivier werpen; bleef hij drij ven, dan was zijn onschuld
bewezen.
Bij de Barée-Toradja’s kende men in vroeger
tijden bij civiele gedingen het godsoordeel mot de
latten. Men liet partijen eon aantal latten in den
grond steken: hij die het eerst uitgeput raakte,
of bij wien een der latten brak, had ongelijk. In
dien een der kampioenen zijn latten in den grond
had, werd de kamp gestaakt. Dan werd mot fijn
gekauwde curcuma een kringetje om iedoro lat
gemaakt, vlak boven den grond; vervolgens wor
den de latten uitgetrokken en de stukken, die in
den grond hadden gezeten, gemeten met een
liaan. Degeen, die bij elkaar genomen hot langste eind
in den grond had gewerkt, had het pleit gewonnen.
Bij een ander godsoordeel word het recht of onrecht
bepaald door na to gaan, hoe de door beide partijen
geworpen sporen kwamen to liggen ton opzichte
van oen neergolegd stuk hout en hoe diop ze in don
grond zaten. Soms werden twee sporen van gelijke
zwaarte aan een daartoe opgericht hoog rek opge
hangen. Dc touwtjes werden dan doorgesneden, zoodat de speren naar beneden vielen. Viel een dor spe
ren om, dan had dc partij, aan wie zo toebohoordo
het verloren; anders ging men weer na, welke speer
het diepst in den grond was gedrongen. Dit godsOf) rdecl door middel van in de aarde gestoken speren
of latten werd genoemd: „dc Aarde laten beslissen”,
in tegenstelling mot het godsoordeel door duiken,
dat heette „het Water laten beslissen”.
Verder is in verschillende vormen do vuurproef be
kend. Van den Atjehschon Sultan Iskander Tsani
(gost. 1640) wordt verhaald, dat hij dc mot don Is
lam strijdige godsgerichten verbood, bestaande in
het dompelen van do hand in kokendo olie on het
likken van glooiend ijzer, liet stoken van do hand
in kokend water, om er conig voorworp uit to halen,
komt als godsoordeel voor bij do Papoea’s, on do
Dajaks dor W. on dor Z. O. afd. van Borneo (Koongkat); vroogor ook bij do heidenen dor Minahasa,
on de Lampongors. Bij do Dajaks der VV.afd. v. Bor
neo moet do aangoklaagdo als onschuldig wordon
beschouwd, wuunoor hij een stukje lood tor grootto
oenor erwt uit oon diepen schotel met kokond water
haalt, zondor zich te branden; of wol men steokt oen
zekere hoeveelheid hars op eon plank in brand on
zoodra do vlam gcbluseht is, strijkt do aangeklaagdo
mot don wysvingor door do glooiende hars; hij vorliest het pleit, wanneer hij zich brandt. Hot stoken
van den wijsvinger in gesmolten hars is als gods
oordeel beleend bij do Dajaks der Z. O. afd. v.
Bornoj, (hasoedi); het druppelen van gesmolton
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lood op do met eon doek omwondon vlakke hand
bij de Papoea’s en do heidenen van Boorop; het hou
den van een klein gloeiend aambeeld in de hand bij
do Dajaks der W. afd., enz. Hij, die geen brandwon
den of blaren heeft, wordt voor onschuldig gehou
den. Op Wetter bestaat als vuurproef het halen
door den beschuldigde van een ei uit kokend water,
of het houden van gloeiende kolen door beide par
tijen in do rechter hand. Als een godsoordeel der
Minangkabau-Maleiërs gold het steken der hand
door den beklaagde in vloeibaar lood (bakatjau
timah); bleef de hand ongedeerd, dan was de on
schuld van den beklaagde bewezen. De vuurproef
met een gloeiend stuk ijzer komt ook voor op Moa,
Leti en Loikor. Bij de Toradja’s van Midden-Celobes werd (vóór 1906) door een godsoordeel uit
gemaakt of iemand weerwolf was of niet. De be
schuldigde stak den middelvinger (de rest der hand
was in bladeren gepakt) een oogenblik in boom
hars, die in een pot aan ’t koken was gebracht.
Was de har3 gestold, dan werd zij van den vin
ger afgepeld; was de vinger verbrand, dan werd
do beklaagde voor schuldig verklaard en gedood.
Was de vinger ongedeerd, dan verviel do aan
klager in eene boete. Vooraf legde men een offer
van sirih-pinang neer en bad de góden om de
(on)schuld van den beklaagde aan te wijzen (montoelocri). In Nieuw-Guinea moeten vrouwen, die men
van tooverij verdenkt, den arm tot den elleboog in
zeer heet water stoken. Ontstaan hierdoor geen
blaren, dan worden zulke vrouwen voor onschuldig
gehouden.
Verder kent men ook de dierenproef. Zoo wordt
een geding beslist door bewegingen van een leven
de kip, bij do Niassers of bij do Dajaks door de
Stuiptrekkingen van een kip, die geslacht wordt.
XVgl. Willeen, Feestnummer v. h. Kon. Inst. v. T._L.
on Vlk. blz. 141 vlg. Bij de To Napoe in Ceïebe3
nam de aanklager een kip en blies haar in den
bek, terwijl do aangeklaagde het dier in de anus
blies. Daarna werd de kip gedood en bij hot vuur geroo3tord, vervolgens het ingewand in zijn geheel
verwijderd en onderzocht. Puilde de galblaas naar
buiten, dan had do eerste gelijk; was zij niet to
zien, dan had do beklaagde het pleit gewonnen.
In Beloo (Midden-Timor) kennen do inlanders als
godsgerichten do waterproef, de zwaardproef en de
dierenproef. Bij do waterproof zorgt de watergeest
orvoor, dat, indion do verdachte persoon schuldig is,
deze of zijn vertegenwoordiger het eerst gonoodzaakt
wordt boven water te komen om lucht te scheppen.
Soms ncomt mon bij do waterproef personen uit ande
re landschappon als duikers. Bij do zwaardproef
wordf do hand van don verdachte over de kling be
wogen ; blij ft do hand ongedeerd of schreeuwt de ver
dachte niot, dan is deze onschuldig. Bijdodierenproof wordt oen kip de kop afgohakt on uitspraak ge
daan, naar golang van do plaats, waar het dior dood
ncorvalt. Eon ander godsoordoel dor Belooneezen be
stond daarin, dat do betrokkenen oen stuk bamboe
namen on hunne mot scherp goladen geweren elk in
oen der uitoindon van do bamboe staken, waarna
zij dan zelf voor dat uiteinde gingon staan. Op een
gegeven toeken trokken ze dan af. Hij die ongelijk
had, word door don kogel van do tegenpartij, meestal
doodolijk, gotroffon, hij die in zijn recht was, bleef
ongedeerd.
Ook tweegevechten kent men als godsgerichten
b. v. by do Dajaks door het olkander toowerpen van gepunte bamboestokken door partijen, die
tot de borst in kokers van niboenglatton geplaatst
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zijn (pagalanggang); op Zuid-Nias met messen tusschen een zwanger meisje of haren vertegenwoordi
ger en hem, dien zij als haren verleider aanwijst.
Vroeger kende men ze bij de Bataks door hot
schieten naar elkander door partijen, die ieder
op een der uiteinden van een rotan gingen staan
(marhotang-hotang).,Ook de veelvuldig voorkomen
de oorlogen tusschen verschillende stammen of dor
pen waren godsgerichten. Volgens de Oud-Bataksche
opvatting was elke strijd een godsgericht . Vóór den
slag riepen de voorvechters beider partijen de hulp
der góden in. Wie ’t eerst een gewonde of doode had,
was in ’t ongelijk. Op de Timorlaoet-oilanden is
de omgang tusschen de jongelieden van beiderlei
kunne geheel vrij, mits er geen zwangerschap op
volge. Is dit het geval, dan moet de man, die als de
bewerker daarvan wordt aangewezen, het meisje
trouwen. Bij ontkenning zijner schuld behoort hij
zich te zuiveren door een tweegevecht met het
zwaard over een gespannen koord met een der bloed
verwanten van de aanklaagster. De Dajaks laten,
als de schuld van een dief niet bewezen kan worden,
een hanengevecht plaats hebben, ’t welk ton doel
heeft den aanklager tegenover den beschuldigde
recht of onrecht te geven. Ook bij de Barée-Toradja’s werd wel eens geduelleerd bij wijze van gods
gericht.
Nog op andere wijze wordt de schuld of onschuld
op de proef gesteld. In Zuid-Nias laat men den be
schuldigde met den mond zoeken naar een stuk ge
wicht, dat verborgen wordt in water, door asch troe
bel gemaakt; vindt hij het, dan blijkt zijn onschuld.
Bij de Dajaks der Z. O. afd. worden soms twee munt
stukjes, waarvan het eene blank geschuurd, het
« andere zwartgemaakt is, in door asch troebel ge
worden water geworpen; diegene der twee partijen,
welke de blanke munt grijpt, heeft het geding ge
wonnen. Bij de Dajaks wordt ook wel de overwin
naar bij een wedloop in het gelijk gesteld. Wanneer
vroeger bij deMakassaren verscheidene personen van
hetzelfde misdrijf verdacht werden, werden deze wel
genoodzaakt een grooten bal gekookte, koude en
zeer droge rijst zonder drinken door te slikken; die
dit niet of slechts met groote moeite doen kon, werd
voor schuldig gehouden. Ook bij de Bataks kwam
het slikken van rijst als godsoordeel voor. Op
Wetter moeten, volgens Riedel, de partijen rijst
kauwen en is hij de verliezende partij, wiens rijst
niet met speeksel vermengd is. Op hetzelfde eiland
moeten de partijen soms het schraapsel van een
soort hout, dat jeuk veroorzaakt, in den mond
nemen, of ook wel Spaansche peper; die dit het
langst kan volhouden is do overwinnaar. De Oio
Ngadjoe van Borneo plachten vroeger den sche
del van een overleden stom individu te bewaren;
werd iemand van een of andere misdaad verdacht,
dan vijlde men iets van den schedel af; dit werd
dan met kleefrijst vox-mengd den verdachte toege
diend. Kon hij het niet inslikken, dan word hij
voor schuldig gehouden. Op Leti moeten, als een
misdaad gepleegd is, alle bewoners een rotan stok in
de hand nemen; degene, in wiens hand de rotan
begint te trillen, is de schuldige. Bij de Makass^ren
werd de schuld van den verdachte op de vol
gende wijze bewezen: men nam een korfje aan
een moer op en noemde dan de namen der ver
dachten ; bewoog zich het korfje, dan had men
den schuldige genoemd. Gelijksoortige metho
den komen vermoedelijk thans nog op Leti en in
vele andere streken van onzen Oost voor. Ook be
dient men zich wel van een wan, die men rollen

laat naar de verdachten toe; de persoon, vóór wion
de wan omvalt, is de schuldige. Eveneens neemt
men wel een of ander voorwerp, dat men op don
wijsvinger in evenwicht legt; men noemt dan de
namen van de personen, die men verdenkt; zoodra
het voorwerp zich beweegt, heeft men den naam van
den schuldige genoemd. Soortgelijke methoden moeten bestaan in Midden-Timor. Wanneer in Zuid-Nias
kokosnoten van een boom zijn gestolen, plukt men
eenige vruchten van dcnzelfden boom en verbrandt
die. Wordt spoedig daarop een der kampongbewoners ziek, dan is deze schuldig aan den diefstal. Of
wel men begraaft een hond onder het uitsproken
van een bezwering; de schuldige zal dan ziek wor
den en sterven, daarbij blaffende als een hond.
Ook de eedaflegging onzer inlanders is vaak als
eene soort van godsgericht te beschouwen. Zie
EED.
GOEAK. Zie REIGER.
GOEBOEG. Contröle-afdeeling, ressorteerende on
der de afdeeling Demak. res. Semarang, vroeger met
Kedoeng-Djati, thans echter met Goeboeg tot
hoofdplaats. De afdeeling bestaat uit de districten
Manggar, Samboeng en Singèn-Kidoel (zie onder die
namen). De hoofdplaats ligt 10 M. hoog, aan een
weg over de Toentang.
GOEGOEK (ter Sum. Westk.). I. Naam van verschillendenegeri’s, o.a. belangrijkenegri aan den weg
van Pajo Koemboeh haar Soeliki, 12 K.M. van eerst
genoemde.
II. Belangrijke negri 18 K.M. ten Z. van Solok;
district van de onderafd. Solok en Singkarak.
GOEGOEK MALINTANG. Heuveirwaarópde ver
sterking der Hollanders lag (het latere Padang Pandjang), die in 1841 plotseling door opstandelingen
wercl aangevallen en door drie gewonde militai
ren, die niet konden vluchten, bij het binnentre
den van den vijand werd opgeblazen (27 Februari).
Er staat een herinneringsnaald.
GOEGOEK SIGANDANG. Heuvel op de w.lijke
helling van den Merapi, even ten W. van de spoor
lijn, waar tijdens den Padri-oorlog een versterking
der Hollanders lag, berucht geworden dooi- wreed
optreden der commandanten.
GOEGOER GOENOENG. Benaming op Java voor
het gezamenlijk uitkomen van alle werkbare man
nen bij rampen van hooger hand.
GOELA DJAWA. Zie AREN-SUIKER.
GOELOEK GOELOEK (Oeloek oeloek). Hoofdplaats van het district Baratlaoet, contr. afdeeling
Zuid-Soemenep, afd. en regentschap Soemenep, res
Madoera, aan den rijweg van Soemenep naar Pcgantenan gelegen en door een zeer geaccidenteerde!» zij
weg met den groot en postweg langs de zuidkust van
het eiland Madoera verbonden.
GOEMAI-GEBERGTE. Bergketen in de residen
tie Palembang, Sumatra, die in haar oostelijk deel
de noordelijke afsluiting vormt van de Pasemahhoogvlakte (zie aldaar). Meer westwaarts nadert de
N.O. voet van den grooten vulkaan Dempo het ge
bergte. De keten bestaat grooten deel; uit oude erup
tief gesteenten, vooral diabazen en porfieriolen, en
hunne tuffen en brecciën. De hoogste top, de Bee
ldt Besar, is 1730 M. hoog. (A. Tobler, Jaarb. Mijn
wezen Ned. O. Ind. 1912.)
GOEMANTI. Belangrijke zijtak der Batang Hari.
(Zie SUMATRA. Rivieren.)
GOEMBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.
GOEMBEM. Zie BUIDELMARTERS.
GOENDIH. Bekend station aan den spoorweg Se-
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roarang Solo, van waaruit tramlijnen loopon naar
GOENOÉNG KIDOEL. Afdceling en regentschap
Poerwodadi en Dcmak en naar Wirosari cn Blora.
in het zuidoosten van de residentie Djokjakarta.
Het station is gelegen bij de ondcrdistrictshoofd- Het bestuur van deze afdeeling is sedert het jaar
plaats Gèjèr van het district Poerwodadi, afdceling 1913 op ongeveer denzelfden voet ingericht als in de
Grobogan, residentie Semarang.
gouvernementslandon. Hier kon de reorganisatie geGOENG. Rivier op Java, residentie Pokalongan^-- —makkelijkcr worden ingevoerd dan in de andere af
ontspringt op de noordelijke helling van den G.
deelingen van dat gewest, omdat er zich geen EurpSlamat, stroomt bij de stad Tcgal in de Java-Zee.
peescho landbouwondernemingen bevinden.
Deze rivier voorziet de vlakte vanTcgal van irigatieDe afdeeling door een Assistent Resident bestuurd,
water.
die de hoofdplaats Wonosari tot standplaats heeft,
GOENI. mal. Naam van de jute-plant (Gorchorus),
omvat het gelijknamig regentschap,hetwelk verdeeld
zoowel als van de grove weefsels, zakken en balen,
is in vier districten. Aan het hoofd van elk dezer dis
die van de jute-vczel gemaakt worden. In laatstge
tricten, t.w. Wonosari, Plajën, Sëmanoe en Prëngnoemde beteekenis wordt het woord het meest ge
goek, staat een districtshoofd, met den titel van Panbruikt. In het Engelseh heet en Calcutta gund ji. Elk district is in eenige onderdistricten verdeeld,
n i e s de balen van jute (Gorchorus). en B o m b a y
aan het hoofd waarvan Assistent-Pand ji’s staan. Er
& Madras gunnies die van sunhennep
zijn desabesturen ingesteld en de dorpshoofden dra
(iCrotalaria). Zie voorts JUTE.
gon den titel van loerah, evenals in degouvernementsGOENI (jav.). ZieCORCHORUS CAPSULARIS.
landen. Zij worden echter niet gekozen, doch be
GOENJO. Zie STEKELVARKENS.
noemd door den Rijksbestuurder op voordracht van
GOENOENG (ORANG). Zie ORANG GOE
den Regent, in overeenstemming met den AssistentNOENG.
Resident. Geënclaveerd in dit regentschap ligt het
GOENOENG. 1°. Benaming voor berg in de
Soerakartascho landschap Ngawèn (zie aldaar), dat
talen van Java, Madoera en Bali en in de Maleische
echter voor zijne politie ressorteert onder den regent
talen. De bergnamen, met Goenoeng samengesteld,
van Goenoeng Kidoel. De afdeeling had (1916)
zoeke men op het hoofdwoord, zooals Goenoeng
± 250.000 inwoners, waaronder 7 Europeanen en
A p i onder API.
73 Chineezcn.
2°. Titel van de regenten in Soerakarta, belast
GOENOENG KIDOEL (Zuidergebergte). Zie KI
met het bestuur van de districten buiten de hoofdDOEL (Goenoeng).
plaats. Zie SOERAKARTA.
GOENOENG KOEPANG. Mijnbouwconcessie voor
GOENOENG API. Zie API.
de ontginning van steenkolenvelden, lx/2 K.M. be
GOENOENG BANDERA. Zie BANDERA.
oosten Tjümpaka (Z.O. afd. v. Borneo) gelegen. De
GOENOENG DJATI. De heuvel Djati, welke een
geproduceerde kolen zijn van goede kwaliteit en ^
worden afgevoerd naar Martapoera en Bandjer-^ 1
drie kilometer noordelijk van de plaats, waar de
masin. '
r /'*.•■
hoofdstad Cheribon staat, uit de strandvlakte ver
rijst. Op dien heuvel bouwde zich een woning de
GOENOENG MOETIS. Landschap in de’onderafd.
Sjeikli Noeroe’ddhin Ibrahim ibn Maulana lsrail,
Midden-Timor, afdeeling Noord- en Midden-Tigenoemd in het art. CHERIBON [Geschiedenis), die
mor, residentie Timor en O., vroeger deel uitma
kend van het rijk Groot Sonnebait, werd in 1915 aan
in do Soendalanden den Islam invoerde en behet landschap Mollo in de onderafd. Midden-Timor
schouwd wordt als de grondlegger van do dynastie
toegevoegd.
van de sultans van Cheribon. Na zijn dood werd
GOENOENG SAHILAN. Naam van de hoofdplaats
op don Goenoeng Djati een grafstede voor hem opder onderafdecling Kampar Kiri (afd. Bengkalis,
gericht uit vijf icrrasscn bestaande, die door trap
Gt. O. v. Sumatra), gelegen aan de Kampar Kiri,
pen met elkander verbonden zijn. De onderste drie
waar de bestuursambtenaar (controleur) zijn stand
bevatten de graven van verschillende personen, op
plaats heeft. Langs deze plaats leidt de in aanleg
het vierde staat een fraaie moskee, en het graf van
zijnde transport weg, die van Pakan Baroe (Siakden heilige bevindt zich op het vijfde. Ongeloovigen
rivior) via Tarataq Boeloeh (Kampar Kanan), Moeamogen i iet hooger dan tot het derde torras opklim
ra lemboe (Kampar Kiri) en Taloeq (Kwantan) zal
men. Do heilige wordt door het nageslacht onder
aansluiten aan den Middcn-Sumatrawegvi\ / /• .
den i aam van Soenan Goenoeng Djati vereerd. Zie
GOENOENG SEWOE. Zio DÜIZENDGEBERGVeth, Java, 2do druk, I, blz. 245. —
•'
TE.
GOENOENGKANTJANA. Hoofd plaats van het
GOENOENG SITOLI. Hoofdplaats van het eiland
district Puroengkoedjang, in Jxsbak, res. Bantam,
Nias, standplaats van een Ass. Res., die met het bur
Java, 2S0 M. hoog gelegen aan de N.W. helling van
gerlijk bestuur van do afdeeling Nias (residentie Tahet Zuidergebergte.
GOENOENG KËNDËNG. Onder dezen naam kopanocli) belast is. Is gelegen op den noordelijken oe
ver van de No*- oe, aan het strand van een vlakke
men in de residentie Soerabaja drie districten voor,
bocht. De naam is t. r. Ono Sitoli, d. w. z. kinderen
nl. J. district van het regentschap on de afdceling
(afstammelingen) van Sitoli. De plaats is gelegen in
Soerabaja, met 5 ondeidistricten en 209 desa’s (w.o.
hot oude landschap Laraga, waarvan do hoofd plaats
1 particuliere desa); op ’t eind van 1915 bedroeg de
Ono Sitoli zich bevond aan de (rivier) IdanÖj.
bovolking + 127.000 zielen, waaronder 70 Euro
GOENOENG TABOER. Landschap in de onder
peanen, on bijna evenveel Chineezon; 2. district van
afd. Boraoo van do afd. Samarinda der re.s.._2L.en-XX~
hol regentschap en do afdeeling Griseo mot 3 ondcrafd. van Borneo, in 1878 geschat op 13.200 K.M.a,
dist rieten en 167 desa’s; op ’t einde van 1905 (later
bewoond door ongov. 20.000 inwoners, door een Sul
cijfer i iel beschikbaar) bedroeg do bevolking 57.000
tan en rijksgrooten bestuurd. De grenzen mot Samzielen, o.w. 5 Europeanen; 3. district van het regent
balioeng zijn: de rivier Beraoe van af de Pantoi,
schap en de afdeeling Lamongan met 4 onderdizijnde do Zuidelijkste monding, tot aan do samen
striclon en 130 desa’s; op’t eind van 1915 bedroeg
vloeiing der rivieren Scgali en Kelai, on vervolgens
de bevolking ruim 60.000 zielen, allen Inlanders.
GOENOENG KËNDËNG. Gebergtenaam op Java.
de waterscheiding tusschen deze tweo rivieren; met
Zie KENDENG (GOENOENG).
Boeloengan de waterscheiding tusschen Kajan en
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GOENOENG TABOER—GOENTOER.

als commissaris en Raad van Indië naar Ceylon ge
Boraoe. Alle landschapsondcrhoorigen betalen een
zonden en in 1660 tot gouverneur van dat eiland be
hoofdelijke belasting (4 % van het inkomen).
noemd. Weldra (1661) tot opperbevelhebber der
Goenoeng Taboer vormde vroeger met Sambakrijgsmacht tegen de Portugeezon benoemd, onder
lioong, vereenigd naar het schijnt met Booloengan,
scheidde hij zich roemrijk door de verovering van
het rijk van Beraoe; in 1787 werden die landen door
Coulang (1661) en Cranganoor (1662), de verovering
Bandjermasin aan de O.-I. Cie afgestaan; 3 Jan.
van Cochin (1663), na een eerste vcrgecfsch beleg
1817, 13 Sept. 1823 en 4 Mei 1826 werd die afstand
(1662), de vermeestering van het rijkje Porca en als
bevestigd. Nadat Booloengan zich van Beraoe had
superintendent, admiraal en veldoverste door zijne
afgescheiden volgde, onderden zevendon Sultan van
Beraoe,door toedoen van Radja Alam, een kleinzooi\/ „zege over de Fransche vloot onder de la Haye en de
^-■^.■■van den vorigen Sultan, Sambalioeng dat voorbeeldt) verovering van St. Thomé op de Franschen. Den
20sten Juli 1675 werd Van Goens benoemd tot eer
'“Toen Radja Alam in 1834 door eene Ned. expeditie
sten Raad en Directeur-Generaal en volgde 4 Jan.
getuchtigd werd, werd ook de Sultan van Goenoeng
1678 Maetsuycker als Gouv.-Generaal op. Zijn be
Taboer bezocht, die de souvereiniteit van Nederland
stuur werd gekenmerkt door de voortzetting en be
erkende en Beraoe in beheer ontving, terwijl in 1844
ëindiging van den opstand van Troena Djaja op Ja
Sambalioeng (dat in 1837 nog beschouwd werd als
va, de onderwerping van den Panembahan van Giri
vazal van den opperheer van Beraoe, den Sultan van
(Grissee), den oorlog in Bantam tusschen Sultan
Goenoeng Taboer), Goenoeng Taboer en Booloengan
Tirtajasa en diens zoon Sultan Hadji, een ccntract
als op zichzelf staande rijken erkend werden. In 1850
werden met de vorsten der drie landschappen gelijk met Chcribon en de verovering van Ternate. Na her
haaldelijk daarom verzocht te hebben, verkreeg Van
luidende contracten gesloten, waarbij hun die landen
in leen werden afgestaan. De in 1906 door het zelf Goens den 25sten Nov. 1680 zijn ontslag als Gouv.Gen., trad 25 Nov. 1681 af, cn stierf te Amsterdam
bestuur afgelegdo Korte Verklaring werd bij Gouv.
den 14den Nov. 1682, nog geen drie maanden na zijn
besl. 24 Nov. 1909 no. 5 goedgekeurd en bekrachterugkeer. Verschillende Memoriën van de hand van
tigd.
Van Goens zijn afgedrukt in de Bijdr. t. t. 1. en vlk.
Voor literatuur zie BERAOE.,
1* rks. Dl. IV. (1856).
GOENOENGSARI. Naam van een particulier land,
De zoon van dezen Gouv.-Generaal en van J. Roui tniïfcetfcie "Bette"'gelijknamige Europeesche buurt
segaard, RYCKLOF VAN GOENS Jr., geb. te Ba
ter hoofdplaats Batavia, zoomede naam van een katavia 11 Juni 1642, werd, na reeds in 1656 als assis
jiaal aldaar, dat het water uit de Tjiliwoeng alleidt.
tent in dienst der Comp. te zijn getreden, en ver
GOENS (RYCKLOF VAN). Geboren te RecsjHerschillende betrekkingen bij die Maatschappij te heb
togdom Kleef) den 24sten Juni 1619. Met zijne
ben bekleed (onderkoopman te Batavia 1660, lid in
ouders (zijn vader, eerst cornet der kurassiers in
dienst van de Staten-Gen., was later commandant
den Raad v. just. te Colombo 1662, koopman en
landdrost te Ceylon 16637raad'extra-ordinair 1070,
over de soldaten der O.-I. Comp. te Batavia) vertrok
gouverneur van Ceylon 1675) in Dec. 1678 door HH.
hij in 1628 naar Indië, waar hij 10 Juli 1629 te Bata
via aankwam. Reeds zeer jong (9 Mei 1631) werd hij
XVII benoemd tot Commissaris-generaal over ge
in dienst van den Gouv. aldaar naar de kust van Coheel Indië. De regecring te Batavia was echter niet
romandel gezonden; in 1634 werd hij assistent te Ba geneigd, hem die commissie te laten vervolgen;'na
tavia, daarna (1639) onderkoopman en (1642) koop de betrekking van superintendent, admiraal en veld
man in dienst der Comp. op de hoofd plaats. In 1644
overste in de Molukken, die hem in stede daarvan
werd hij als opperhoofd naar Palembang gezonden
werd aangeboden, van de hand te hebben gewezen,
om de Sultans van Djambi en van Djohor te begroe
werd hij op zijn verzoek ontslagen, vertrok naar Ne
ten; ook later werd hij herhaalde malen voor ge derland, waar hij in 1684 tot raad ordinair benoemd
zantschappen gebruikt, zooals in 1648, 1650, 1651,
werd. In 1685 naar Indië teruggekeerd, werd hij
1652 en 1654 naar den Soesoehoenan van Mataram
pres. van het college van schepenen te Batavia en
(de eerste maal om met dien vorst vrede te sluiten),
overleed 15 Mei 1687 op de terugreis naar het moe
in 1647 naar Djambi, in 1G49 als gezant naar den
derland.
Koning van Siam. In 1645 was Van Goens opper
GOENTOER. Werkzame vulkaan ten N.W. van
koopman, opperhoofd van het soldijkantoor te Ba
Garoet (Prcangcr) de scheiding uitmakendo tusschen
tavia, in 1646 commissaris van huwelijks- en kleine
het plateau van Garoet cn de vlakte van Lèlès. Do
zaken aldear. Ais commandeur over vier schepen
vulkaan bereikt in den top Masigit 2248 M. hoogte.
bracht hij in 1649 twee Genueesehe schepen op,
Hel lopgedeelle bevat een aantal kraters, waarvan
werd hetzelfde jaar lid in den Raad van justitie, in
een detailkaart verscheen op PI. VII van het Jaar1650 opperkoopman van het kasteel Batavia, in
versl. Top. Dienst 1008. Verbeek (Java 714) geeft
1651 eerste opperkoopman aldaar, in 1653 geassueen uitvoerige beschrijving van ongeveer 20 oude en
meerd lid van den Raad van Indic en in hetzelfde
jonge oruptiepunten. De meest bekende kraters
jaar president van de Weeskamer te Batavia. Den
worden genoemd: Masigit, met gesloten elliptischen
20sten Sept. 1653 werd hij als commissaris en com
rand cn solfataren, Geulis (met open rand en solfamandeur over de vloot aan het hoofd eener expeditie
taren), Djapali (klein, gesloten, solfataren), Sanaar Ceylcyigesteld (sed< rt 1654 als raad extra-ordingiangBoerangan (oud eruptiepunt met zandvlakte),
nair van Indië), veroverde een aantal PortugeeParoehpoejan (lage kegel met solfataren) en de ei
sche schepen en behaalde eene overwinning dicht bij
genlijke Goentocr, een dubbelkratcr, waarvan de
zuidelijkste, mot fraaien gesloten rand, do nog werk
Goa (Voor-Indië) op vijf Portugeesche galjoenen. In
zame is. Tusschen Goentoer on Paroehpoejan ligt
1655 keerde hij naar het moederland terug, doch
nog een lage eruptiekegel, de Kaboejoelan.
vertrok in het volgende jaar weder naar Indië, waar
De Goentoer is een der weinige vulkanen in Indië,
hij in 1657 aankwam en terstond tot commissaris,
waarvan bekend is dat zij in hislorischen tijd lavasuper-intendent, admiraal en veld-overste over de
stroomen hebben geleverd. Hij was in de eerste
kusten van Indië, Coromandel, Ceylon enz. werd
helft der 19e eeuw voortdurend werkzaam en had
aangesteld. In 1658 veroverde hij op de Portugeezen
Tntecoryn, Manaar en Jafnapatnam, werd in 1659
eenige heftige erupties, zoodat hij zijn naam (don-
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tlerborg) wel verdiende. Sedert is de werking.sterk
afgenomen. De erupties zijn beschreven door Jung-'
huhn (.Java II, 91 e.v.); over zijn foutieve bere
keningen, zie Verbeek, Java 71G noot; vooral de
uitbarstingen van 1818, 1825, 1840 en 1843 schij
nen hevig te zijn geweest.
Op de westhelling van den Goentoer ligt het solfataronveld Kawah Kiamis (zie aldaar). De zuid
en oostzijde van den berg is van den dubbelkrater
tot den voet een kale grauwe gruishclling, waaruit
als grootc dijken twee lavastroomen opstoken, waar
van de jongste en langste —• meer dan 2.5 KM. —
waarschijnlijk dagteekent uit 1840. (Teckcning door
Volz in Neues Jahrbuch für Min. 1904. II. 114).
GOERAH (mal.). Zie SAPIUM INDICUM.
GOERAK. Naam op Goram voor ccne Papagaaisoort, Tanygnathus af/inis. Op Colebes heet Tanyfjnathus mulleri, K é k é.
GOERAMI. Zie LABYRINTHVISSCHEN.
GOERAPIN. Kroonlandschap van Tidore op de
West-kust van Midden-Halmahera. v .
r~\
GOEROE. Sanskriet woord dat leeraar, leermees
ter beteekent. In verschillende talen van den archi
pel is dit woord in die beteekenis overgenomen,
voornamelijk voor leeraar in den godsdienst, ook der
Moslemsche wet, doch eveneens voor leeraar van
toovermiddelen en tooverspreuken, om langs bo
vennatuurlijken weg iets te verkrijgen.
GOEROE-DJAMAAT, (djamaat = gemeente) is
de voorganger in dc Inlandsche Christengemeente in
de residentie Amboina. Feitelijk behoort in iedere
Christengemeente een Inlandsche Christenlceraar
bescheiden te zijn. Tot dat ambt worden jongelie
den op een daarvoor ingericht internaat te Amboina
opgeleid. Aangezien er evenwel nog een groot tekort
aan deze godsdienstleeraars bestaat, heeft men daarin
voorzien door de aanstelling van goeroe’s djamaat.
Zij ontvangen een zekere toelage deels uit de door de
Regccring daartoe aan dc Predikanten te Amboina
en Banda verstrekte subsidie, deels uit speciaal daar
toe ter beschikking gestelde fondsen — thans ƒ 800.
\s rnuands —, deels uit het evangeliesaticfonds of de
zendingsfondsen.
GOEROE-MIDRAS (midras =school)iseen naam,
die men in de residentie Amboina aan dc onderwij
zers der Gouvernementsscholen geeft in tegenstel
ling van den goeroe-djamaat of voorganger in de
1 nlandsehe Christengemeente.
GOEROEAH. Eilandje bestaande uil koraalkalk,
waarop in
midden twee kale heuveltjes, d: 20 a’
35 M. lioog, liggende tusschcn de eilanden Batjan en
Makjan aan de westkust van Halmahera; resid.
Ternale.
GOEROEAH-PING. Eenige kampong op de Kajoa-eilanden (resid. Ternale en oud.), gelegen aan
de zuidwestkust van het eiland Kajoa en bewoond
door ^ 200 zielen, onder een sangadji, wien een
Temataanscho oetoesan ter zijde staat. Dooreen uilgestrekt rif wordt de ankerplaats tegen het bij dei
ning of wind opdringende zeewater geheel beschut.
GOEROEPOENG. Zie EEKHOORNS (VLIE
GENDE).
GOESTI. Op Bali thans nog dc gewone titel van
hen, die bohooren tot do kaste der Wosja’s (Zie BAld EliS). In het Javaansch beschouwt men hot
woord als een Krama inggilvorm van Bendoro (lieer,
gebieder). De Preanger regenten, enkele regenten uit
oude regentengeslachten op Java, do echte zoons
van den Sultan van Djokjakarta en de raden’s ardjeuk oj) Madoera voeren „goesti” als cerotitol.
„Kangdjcng Goesti” heeten de titulaire Sultans van
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Bantam en Chéribon en dc echte zoons van den Socsochocnan van Socrakarta en allen, die do titels van
Panembahan of Pangéran Adipati voeren. De echte
dochters van den Socsochoenan van Socrakarta en
van den Sultan van Djokjakarta voeren na haar hu
welijk den cerctitcl omgekeerd, nl. Goesti Kangdjcn£. Ook do Banjcrmasinschc vorsten voerden
den titel van „Goesti”. Mr. L. W. C. van den Berg,
De Inl. rangen en titels op Java en Madocra, blz. 4
en 84.
GOEWA of GOWA. Sanskriet woord, dat grot,
hol, spelonk beteekent, en vaak met andere woorden
verbonden wordt, zooals Gocwa djimat, welke
benaming gegeven wordt aan de Pakaraman, eene
mofette op den Diëng.,.(Zie aldaar).
............
GOEWO. Javaansche naam voor een Nacht reiger,
Nycticorax nycticorax.
GOFASA (MAL. MOL.). Zie VITEX COEASSUS.
GOGE of BOBOSAN. Javaansche namen voor
een Neushoornvogel, Rhyticeros undulatus; de Soendaneczen op Java noemen hem Djoelang, de
Maleiers op Opst-.Sumatra Norisa; op Sumatra ook Poesaran.
GOGO-STITE. Zie BOEROENG-POEDING.
GOGOL. In een gedeelte van Midden- en OostJava worden de landbouwers, onverschillig of zij
grond in communaal dan wel in individueel bezit
hebben, gogol genoemd. Zij maken de kern der desabevolking uit. Op hen rusten de meeste lasten, wat
heeren- en gemeentediensten, belastingen en cultuurdiensten betreft, terwijl zij daarentegen ook het
genot hebben van de meeste lusten, zooals een aan
deel in de communale sawalis, het recht om het hoofd
en de bestuursleden der desa te verkiezen, die ook
meestal uit hen worden gekozen. Zij worden onder
scheiden in gogol ing ngarep, gogol tengah en gogol
ing boori, al naar dc plaats, die zij bij de volgorde,
voor het uitkiezen der aandeelen in die communale
velden tijdens de periodieke verdeeling innemen.
Ook worden zij wel onderscheiden in gogol kentjeng
en gogol setengah kentjeng, vol en niet vol heerendienstplichtingen. Zie DESA en HEERENDIENSTEN.
GOLDBERG (Jiir. JOHANNES). Geb. tusseken
1760 en 17G5, was vóór de omwenteling van 1795 te
Amsterdam assuradeur en speelde, tot volksrepre
sentant der provincie Holland benoemd, een belang
rijke rol op het staatstooncel. Onder de rcgcering van
koning Lodewijk was hij Staatsraad en werd hij tot
belangrijke zendingen gebezigd. Na dc herstelling
van onze onafhankelijkheid benoemde de Souvcreine
Vorst hem tot Departementschef van Koophandel
en Koloniën in de plaats van Van der Capcllen. Na de
ineensmelting van genoemd departement met dat
van Nijverheid en Marine in ISIS, v.erd Goldberg tot
Staatsraad benoemd en door den Koning in den
adelstand verheven. Hij overleed in 1828.
GOLONGAN. J.vv. Boteckent „tot een groep vereenigd”. Voor het verrichten van hcerendiensten
vereenigen zich vaak de dienstplichtigen uit eeno
desa tot bepaalde groepen, die elk het verrichten
van een vast gcdeelto van hot te doene werk op zich
nemen. Zulk een groep heet Golongan. Ook worden
zoo genoemd do vijf groote afdecÜngen, waarin do
Javaansche maatschappij in de Vorstenlanden vor^»
a—
dceld is (Zie DJOKJ AKARTA),y^~--;
^
GOLTSTEIN (Mr. WILLEM Baron VAN).Geb. op
13 Mei 1831 te Hamburg, waar zijn vader Nederlandsch Minister-Resident was. In Mei 1847 werdhij na
het staatsexamen toegelatcn tot de Hoogcschool, en
studeerde eerst twee jaren te Bonn, la.ter te Utrecht, _
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waar hij in December 1854 tot doctor in de rechten
promoveerde. In Maart 1855 werd hij benoemd tot
commies bij het Departement van Buitenlandsche Za
ken, waar hij eenige jaren later chef van het kabinet
van den Minister werd. In Januari 1S61 vroeg hij zijn
ontslag. In 1864 tot lid der Tweede Kamer in het dis
trict Hooingekozen, werd hij in 1871 niet herkozen,
maar in Maart 1872 door de Provinciale Staten van
Utrecht, ter vervanging van wijlen zijn oom Mr. J.
K. Baron van Goltstein, in de Eerste Kamer ge
bracht. In den zomer van 1S74 door het kiesdistrict
Amersfoort weder tot lid der Tweede Kamer geko
zen, werd hij echter, alvorens den eed te hebben afgelegd, met de portefeuille van Koloniën in het
tweede Ministerie Heemskerk belast. Deze taak, op
24 Aug. 1874 aanvaard, legde Baron van Golstein op
1 September 1876 neder na de verwerping door de
Tweede Kamer van het wetsontwerp van zijn ambt
genoot van Oorlog, Jhr. Klerck, tot verhooging der
weerbaarheid van het Nederlandsche volk, o. a. door
vermeerdering van het cijfer der militie. In Augustus
1879 ten tweeden male tot Minister van Koloniën
door den Koning, op voordracht van Graaf van Lynden van Sandenburg, benoemd, vroeg hij in 1882
zijn ontslag, na aanneming door de Tweede Kamer
eener motie, welke zijn maatregelen ter zake van het
verkrijgen van individueel eigendom door de inlandsche bevolking veroordeelde. Aan het tot stand ko
men der Indische staatsspoorwegen en van de haven
van Tandjoeng Priok is_zijn naam als Minister verbonderï~Op~PSïïj)Tember 1882 werd hij door Jhr. De
Brauw vervangeji^Sedert dien tijd tot 1893 heeft
Baron Van Goltstein uitsluitend getracht het alge
meen belang als lid en dikwerf als voorzitter van
bijzondere vereenigingen te bevorderen en zich niet
op politiek terrein begeven. Hij werd meer dan eens
tot voorzitter der Nederlandsche Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde gekozen en nam een leven
dig aandeel aan het tot stand komen der Maat
schappij tot bevordering van het Natuurkundig
onderzoek in de Nederlandsche koloniën en bezit
tingen, waarvan hij de eerste jaren voorzitter was.
Ook verschenen soms in de Gids en afzonderlijk ge
schriften van zijne hand, over de Indische compta
biliteitswet en andere onderwerpen.
Door den Koning tot lid van den Raad van Voog
dij over H.D. dochter benoemd, werd Baron Van
Goltstein na het overlijden van Jhr. Van Keenen in
1893 tot voorzitter van dien Raad benoemd, welke
betrekking hij bleef waarnemen tot op het tijdstip
van de meerderjarigheid der Koningin. In 1894 werd
hij benoemd tot gezant te Londen,-waar hij tot het
einde van 1899 de Nederlandsche belangen waar
nam. In laatstgenoemd jaar nam hij wegens ver
zwakte gezondheid als gezant zijn ontslag en bracht
nog twee jaren van rust beurtelings te ’s-Gravcnhage
en op den huize Oldenaller te Putten door, waar hij,
ten gevolge van een hem overkómen ongeval in
1901 overleed.
GOM ELASTIEK. Zie CAOUTCHOUC.
GOMBONG, District met gelijknamige hoofd
plaats van het regentschap Karanganjar, afdeeling
Keboemèn, residentie Kcdom Het heeft eene opper
vlakte van 110 KM2., hééft drie onderdlstricten met
86 desa’s en telde op ’t einde van 1905: 66.000 in
woners, o.w. 240 Europeanen en ruim 600 Chineezen.
Op de hoofd plaats van genoemd district was vroe
ger eene militaire school, waar jongens van Europeesche afkomst, in N.-I. geboren of gevestigd, wer
den opgeleid voor den krijgsdienst, de zg. pupillen
school, gevestigd in de onvoltooide sterkte, fort

Generaal Cochius genaamd. (Zie COCHIUS (FORT
‘GENERAAL). Die school is in 1913 opgeheven.
Vroeger was Gombong ook de standplaats van een
controleur. Ook woonden er verscheidene officieren
en hurger-onderwijzers, aan de pupillenschool ver
bonden. Door do opheffing daarvan is de plaats
zeer achteruitgegaan.
GOMBORA (KöMBARA). Onbewoond, moeras
sig eilandje in de Moesi of rivier van Palembang, tor
plaatse waar deze de Peladjoe opneemt. Het is be
kend door de wapenfeiten, in 1819 en in 1821 door do
Nederlanders aldaar gepleegd. Zie PALEMBANG,
GOMOEMOE. Eilandje ten Z. van Obi besar, re
sidentie Teroate en Ond., is ^ 259 STThoog, ligt
juist tusschen Mongoli en Misooi. De zuidkust be
staat uit koraalkalk.
GOMPHRENA GLOBOSA L., fam. Amarantaceae.
Adas-adasan (jav.), Kembang kantjing (jav.), Ratna pakat j e (mal. ). Kruid uit tropisch Amerika, in Indië overal gekweekt en verwilderd. Als sierplant zeer
gezocht,- de bladeren worden als groente gegeten.
GOMSOORTEN. Gommen zijn stoffen, die in de
plant door omzetting (vergomming) van de cel wan
den gevormd word en. Zij vloeien uit den bast der gomleverende boomen of heesters naar buiten, indien
deze ingesneden of anderszins verwond wordt; veel
al schijnt de gomvorming bij de plant een ziektepro
ces te zijn, dat eerst door infectie met bepaalde orga
nismen in gang wordt gebracht. In water zijn gommen
óf oplosbaar óf sterk zwellende, hetgeen in beide ge
vallen tot het ontstaan van eene slijmige vloeistof
(mucilago) aanleiding geeft; in alcohol is gom onop
losbaar. In den handel noemt men ook eenigc harsen
zeer ten onrechte gom, en spreekt men bijv. van
gom-copal, -elemi, -damar enz. Harsen zijn echter
steeds onoplosbaar in water en oplosbaar in alco
hol. Tusschen gommen en harsen staan de gomhar
sen, d. z. ingedroogde melksappen, als myrrha, dui
velsdrek enz., die beide stoffen (gom en hars) bevat
ten.
De belangrijkste echte gom is de Arabische
gom, die van eenige vlcacia-soorten uit het Nijlen uit het Senegal-ge bied komt, alsmede de T r a gacanth gom, die door Aslragalus-Hoovten uit
Voor-Aziëen Perzië geleverd wordt. Eerstgenoemde
gom lost in water geheel op en bevat hoofd zakelijk
arabine (arabinezuro kalk), laatstgenoemde
zwelt in water alleen en bestaat uit bassori n e.
In Ncd.-Indië komen deze gommen niet voor, maar
er zijn daar eenige andere gewassen, die gomachtige
producten geven, welke met de Arabische gom of
de tragacanth-gom min of meer overeenkomen. In
de laatste jaren is er vaak gebrek aan eohteArabischo
gom geweest, en dit heeft bij den handel meer be
langstelling voor gomsoorten uit andere gewesten
gewekt. Ook al staan deze bij do Arabische soort
achter, toch weet de industrie, die enorme hoeveel
heden gom verbruikt in de ververijen, papierfabrie
ken enz., ze nuttig aan te wenden. Zoo wordt de gom
van /Icacia-soorten uit Z.-Amcrika (Para gom),
Z.-Afrika (Kaapschc gom) en Australië (Wattlo
gom) aangebracht, en voert Engelsch-Indië, bepaal
delijk Bombay, ieder jaar voor een aanzienlijk be
drag aan „Ocst-Indische gom” uit. In onze overzeesche gewesten is deze industrie nog vrijwel
onbekend, hoewel vooral het Kol. Museum te
Haarlem er. bij herhaling de aandacht op gevestigd
heeft. Hier volgt een overzicht van Indische
gomleverende gewassen, gerangschikt in drie
groepen, nl. I met in water helder oplosba re (ara bineachtigc), II in water gedeeltelijk, troebel, oplosbare

■(

G OMSOORTEN—GORAM-EILANDEN.

*

en III in water onoplosbare gommen (bassorincachtige).
I. Acacia Farnesiana e.a.; Anogeissus latifolia;
Feronia Elephantum; Melia Azadirachla; Pithecolobium dulce e.a.; Prosopis spicigera.
II. Anacardium occidentale; Bauhinia variegata
e.a.; Calophyllum sp div.; Odina Wodier.
III. Acacia leucoplilaea e.a.; Albizzia procera e.a.;
Aleurites moluccana; Gochlospermum Gossypium;
Spondias mangifera; Sterculia sp. div.; Terminalia
belerica e.a.
GONDANG. Een der oostelijkste distiicten (van
den Soesoehoenan), grenzende aan Madioen, van de
afdeeling Sragen, residentie Soerakarta. 'Het' dis
trict met gelijknamige hoofdplaats, heeft 3 onderdislriclen met name Gondang, Samboengmatjan en
Sambirëdjo en had op ’t einde van 1905 eene bevol
king van bijna 18000 zielen, o.w. 33 Europeanen. De
hoofdplaats ligt op de grens van Madioen, aan den
spoorweg van Soerakarta naar Madioen bij de halte
Kedoeng Banteng.
GONDANG (jav., mal., soend.). Zie FICUS
VARIEGATA.^
GONDANGLËGI. District van hot regentschap en
de afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, met
vier onderdistncten en"78 desa’s; het had op ’t ein
de van 1905 eene bevolking van 123.000 zielen, o.w.
135 Europeanen en 90 Cliineezen. De standplaats
van het districtshoofd is Boeloelawang, terwijl te
Gondanlegi een onderdistrictshoofd gevestigd is.
Hei was vroeger een district met veel gouverne
ment s-ko££ic. Thans heeft men er nog vele kofiie-ondememingen.
GONDAROESA (jav.). Zie JUSTICIA GENDARUSSA.
GONDOPOERO (jav.) Zie GAULTHERIA LEUCOCARPA Bi. Uit do bladeren van dezen kleinen
heester van het Javaansche hooggebergte en van
de daarmede verwante soort gaultheria fragrantissima Wall., wordtin Midden Java de echte gond opocr o-olie gestookt welke als geneesmiddel
en parfum bekend is. Deze olie (Javaansche „Win
tergreen-oil”) bestaat uit melhyl-salicylaat en
kan dienen ter bereiding van natuurlijk salicylzuur, dat in de geneeskunde soms verkozen wordt
boven kunstmatig salicylzuur (uit carbolzuur ver
kregen).
GONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRUM ENTEN.
GONGGRIJP (JUSTUS RINIA PETRUS FRANCOIS). Geb. te Wisch (Gelderland) 7 Febr. 1827.
Voor den dienst als predikant bestemd, ontving
hij aanvankelijk zijne opleiding aan eene kostschool
van zijn oudoom Lahusen te Bremen, en bezocht
de Latijnscho school te Wagon in gen. Na het on
derwijs daar gevolgd to hebben bood hij in 1845
zijne diensten aan bij hot Ncd. Zendel.gen. te Rot
terdam en werd, na geordend to zijn tot het leeraars^
ambt, in Juni 1849 uitgezonden met bestemming
naar Timor. l)o zending daar word echter opgeheven.
Nadat hij to Depok een jaar gewacht had op eene
nadere bestemming, word hij tot regent van hot
weeshuis to Scmarang benoemd, en maakte zich o.a.
ook verdienstelijk door het nemen van het initiatief
tot. oprichting van de spaarbank aldaar, de eersto
die in Ned.-Indiö gesticht werd. In 1854 werd hij
benoemd tot leeraar der Christengemeenten te De
pok en Toegoe; in 1804 in het vaderland terugge
keerd, ontving hij eene aanstelling als leeraar (sedert
1872 als Ilooglceraar) in het Maleisch aan de toon
cpgeriehte Gemecntc-inrichting voor do opleiding
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van O.-I. ambtenaren te Delft. Daar opendo hij
een cursus in het Socndanccsch, en bevorderde
daardoor de studie dier taal in hoogemate.
Bij do opheffing der Indische Inrichting in 1900
werd hij in hot genot van wachtgeld gesteld; hij over
leed in November 1909.
Het eerste geschrift door G. uitgegeven was een
Maleisch leesboek voor het catechetisch onderwijs.
Daarna volgden: Bagej bagcj tjeritera (1859, Bata
via, vertaald in het Mandaïlingsch), een leesboek
je in de Maleische volkstaal, zooals die te Batavia
het best verstaan wordt; de Hikajat dhoeloc kala,
verhalen uit hot Oude testament, 1800; een reken
boek in het Maleisch, ingericht voor aanschouwelijk
onderwijs; een vertaling van de Contes et fables de
Bidpaï et de Lokman, onder den titel Dalang in
1866 in 2 dln. verschenen, en later, in stede van een
herdruk van dit werk, eene uitgave van dêfKalila/
dan Damina, 1876. Eindelijk noemen wij nog de
Seratoes tjeritera (1869, 2c druk 1874), vertellingen
in navolging der bekende Honderdtallen van
Schmidt.
GONONÉ. Ook wel Klein Geelmuiden, bestaat uit
koraalkalk, behoort tot de eilanden ten Z. van de
zuidpunt van Halmahera (Salo-eilanden), residen
tie Tcrnate. /\ I
1
GONYSTYLUS MIQUELIANUS T. & B. fam.
Gonystylaccccae, Garoe, Kajce garoe (jav.). Groote
boom van Bomeo, Sumatra en vermoedelijk ook van
andere eilanden van den Archipel. Het verharste
kernhout (Garoehout, Adelaarshout of Aloëhout) is
een bekend reukhout, en wordt vooral in Bomeo ge
vonden. Ook Aquilaria malaccensis (zie aldaar)
levert een reukhout, dat Garoehout genoemd wordt.
GORAITJI (GOERAH ITJI). Groep van verschillend«rillandjesIn de residentie Ternate en Onderhoorigheden, ten westen van het eiland Ivajoa,
en ten noorden van Tameti. De voornaamste zijn:
Goemorga, Laigoma, Tomakomafatoe,Sikau en Gafi;
alle bestaan uit eruptiefgesteente (miocecn?) doch
alleen op Laigoma is dit door koraalkalk bedekt
(Verbeek, Molukkenverslag, p. 139). Zij staan onder
den sangadji van Ngofakiaha op Makian, die van
wege den Sultan van Tcrnate mét het toezicht is be
last. Op enkele worden door lieden van Makjan
tuinen aangelegd, op andere vindt men aanplan
tingen van kokos- en sagoepalmen en op Gafi
vogelnestklippen, die echter weinig product opleveren.
® *? ,
'
GORAM-EILANDEN (ttëk GORONG). Eilanden
groep ten zuidoosten van do Ccram Laoct-eilanden,
gelegen tusschen 3° 56' en 4° 13' Z.B. en 131° 19' en
131° 35' O.L., behoorendo tot de onderafd. OostCerarn, Ccramlaoot en Gorara, afd. Ccram, residen
tie Amboina. De voornaamste zijn: Goram, Soeroeaki of Poeloc Pandjang en Manawoka, allen min
of meer bergachtig en bekend door velo deugd
zame houtsoorten, welke er in voldoende hoeveel
heid worden aangetroffen. De Lololi op Manawoka
is 340 M. do hoogste top op Gorong 2G5M. (volgens
do Siboga-expeditie 310 M.) hoog; hot eerste ei
land schijnt uit oudere oruptiva (gabbro, serpenlijn), hot laatsto uit ouderen zandsteen to bestaan;
koraalkalk vormt hot derdo eiland en bedekt
ook gedeelten der andere (Verbeek, Molukkenver
slag 537—540) De bevolking is ruim 6000 zielen
sterk, allen Mohammedanen, die staan onder hoof
den met den titel van radja of orang-kaja on veel
handel drijven op do omliggende eilanden, terwijl do
vrouwen door het weven van kleedjes uitmunten. Do
gezamenlijke grootto zal 300 KM*, zijn. Uitvoerige
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medewerker aan de Indische Mcrcuur, en leverde
bijzonderheden zijn te vinden bij Riedel, De sluikook opstellen in Eigen Haard.
en kroesharige rassen blz. 146—187.
rlS'c)
Hij overleed te Baarn den lOcn Maart 1910.
GORANGGARÈNG. District van de contröle-afGORONG. Zie GORAM-EILANDEN.
deeling, de afdceling en het regentschap Magctan, roGORONTALEESCH. Zie GORONTALEESCHE ^
sidenlie Madioen, gelegen aan den linkeroever der
TALEN.
Madioenrivier met 3 onderdistricten en 76 desa’s;
GORONTALEESCHE TALEN, Wanneer men het
het had op ’t einde van 1905 eene bevolking van
Mongondousch met het Ponosakansch beschouwt
81.000 zielen, o.w. 32 Europeanen en 23 Chineezen.
als de meest Zuidelijk gelegen grenstaal der groote
De standplaats van het districtshoofd is de desa
Filippynsche groep, dan grenst onmiddellijk in liet
Kawedanan. In dit district, dat grootondeels vlak
Westen daaraan een complex van 4 talen: het Boeen alleen in het Z.W. deel wat bergachtig is, vindt
lauga’sch, het Kaidipansch, het Gorontalecscli en
men de suikerfabriek Rëdjosarie van de Ned.-In
het Boeolsch. Deze talen kunnen Gorontaleesche
dische Land bouwmaatschappij m de onmiddellijke
worden genoemd naar de taal van Gorontalo, die
nabijheid van Kawedanan. Door den aanleg van
grootondeels het gebied dezer taalgroep vult, dat
het Madioenrivier-kanaal is haar aanplant van
intussclien voor meer dan de helft onbewoond is.
ongeveer 1200 bouw’s uitgebreid tot 1500 bouws.
Zeer bezienswaardig is de groote stuwdam in de Ma Van deze 4 talen hangen weder het Boeolsch en het
Goront&leesch nauw samen, eveneens het Kaidi
dioenrivier nabij de desa Djati (in 1912 voltooid),
die aangelegd is voorde bevloeiing van 18750 bouws
pansch en het Boelanga’sch.
Het Gorontaleesch is, voor Celebes, cene groote
sawali uit het genoemde kanaal.’; GO RAP. Zie VAARTUIGEN.
/
taal, met een 75000 sprekers. Een groot deel daarvan
woont in de havenplaats Gorontalo, waar veel
GORAP. Orang Gorap. Mohammedanen, die in
vreemdelingen zijn en het schoolonderwijs in het Makleine nederzettingen Doi, Salangade en andere
leiscli wordt gegeven. De taal is daar dus minder
eilandjes bewesten Loloda bewonen. Volgens
!
zuiver. Boenda? aan den bovenloop der Bone-rivier,
de Clercq zouden zij afstammelingen zijn van
slaven uit den gelicelen Archipel, doch voorna heeft een eigen dialect; te Limboto, aan liet meer
melijk van Flores en Saleyer, door zeeroovers mede van dien naam, spreekt men ook anders dan op do
gevoerd en later hetzelfde bedrijf uitoefenende en
hoofdplaats. Naar zijne ontkenning, heet het Go
hier en daar met toestemming der inlandsche hoof rontaleesch dila.
den achtergelaten. Andere schrijvers meenen dat zij
Het klankstelsel van het Gorontaleesch Ls vrij zwak.
geen buitenlanders zijn, doch oorspronkelijk TobaVan de klinkers ontbreekt è en a heeft neiging om
roe’s van Pumadada. Gorap zou dan eene verkor o te worden; o en oe wisselen telkens. Van de me
ting wezen van Gorapoe (Gora = rooven, in het
deklinkers ontbreken de palatalen; de k is door
Boegineeseh) en Gorapoe, in het Lolodaasch, beteegaans weggevallen, r wordt steeds / ; ö en t komen
kenen: de man die rooft = roover. Zij zijn thans
samen in eene intordentale, althans coronale t; n
.'rustige visschers.
wordt veelal l en de geprenasalcerde tenues worden
CyfxJ*™'''- ^MïORKOM (Dr. KAREL WESSEL VAN). Geb.
gemedialiseerd. Verder zijn alle consonantische
/
22 Augustus 1835 te Zutphen. In 1855 werd hij aan
sluiters afgevallen of met een vocalischcn naslag
gesteld tot mil. apotheker 3e klasse bij het Ned.doorklinkend gemaakt. Dit alles maakt het Goron
Ind. leger. Te Batavia gekomen (1856) werd hij aan
taleesch week van klank. Een oorspronkelijke behet Groot Militair Hosjiitaal geplaatst. In 1857 werd ■ ginvocaal wordt vaak met bilabialen inzet der stem
Van Gorkom op verzoek uit den mil. dienst ontsla uitgesproken en vangt dus met waan. Voorbeelden
gen en benoemd tot 2den assistent bij het landbouwvan een en ander zyn: wala'a (kind), voor aiiaka,
scheikundig laboratorium te Buitenzorg; na de op uit anale; looti (opgedroogd) uit Ui ; maloeo (kip),
heffing dier inrichting (1860) werd hij als waarne voor manoekoe, uit manoclc; wadala (paard), uit admend controleur in de contröle-afdeeling Djatiraga
jaran;lioe (elleboog), uit aikoe ; ila (gekookte rijst)
(Rembang) geplaatst. Den 31sten Dec. 1863 werd
uit kinan; -lio (bez. voorn. w. 3de persoon) uit
hij benoemd tot secretaris bij de enquête naar de
-nia; watopo (dak) uit alép. De klank der R. G. II.gouv. koffiecultuur en in^Maart 1864 werd hem op
wet1) wordth, b. v. doekt (doorn), toeloehoe (slapen);
gedragen om wegens ziekte van Dr. Junghuhn het
die der R. L. D.-wot2) wordt I, b.v. palc (rijst iu do
beheer der kinacultuur over te nemen. In Aug. 1864
aar). Het lidwoord der eigennamen is ti, uit si,
wrerd hij definitief tot leider dier cultuur benoemd,
dat der woorden die in den genitief staan, lo voor
sedert 25 Dcc. 1872 met den titel van Directeur.
no, uit anoe. De voorvoegsels zijn reeds minder
In 1875 volgde zijne benoeming tot Hoofdinspec talrijk dan in de Filippynsche talen; van de inteur der rijst- en suikercultuur, het landelijk stelsel
voegseLs is -tl-, uit -in- nog levend en -oem- ster
en al wat daartoe behoort ; in J 878 vertrok hij naar
vende. Het infix -tl- is nog niet beperkt tot de
Nederland. Te Baarnjjevestigd, bleef Van Gorkom
passieve vormen, het dient ook nog om het praenog werkzaam in liet belang van Indië. In 1886 werd
teritum aan te duiden, maar de vormen worden af
hij te Utr cht honoris eausa tot Doctor pharmaciac
geknot, b.v. lolali (heeft gekocht), voor mUolali,
.bevorderd.
minotali, praetcritum van motali; liloemoewolo (is
Van zijne talrijke geschriften noemen wij: De O.-I.
binnen gegaan), praetoritum van lonmoevxjlo, toevxtlo.
cultures in betrekking tot landbouw en nijverheid
Onder de achtervoegsels is merkwaardig het uit het
1881, 2e druk 1884, supplement 1891; Gids voor de
Oud-Javaansch, uit het Malegasi, uit het Bisaja en
,
Controleurs op Java en Mad. Bat. 1878, 2e druk
' ' ./
1896. Verder verschenen van zijn hand artikelen
*) Zie noot op blz. 169.
'
f (.(4/ ' over allerlei onderwerpen in het N.-I. T. v. Ldb. en
2) De R. L. D. wet heeft dezen inhoud: de
' ' " (J- '■ Nijv. Behalve de hoofd artikelen over Ind. aangeleklank, welke in het Javaanseh r luidt, is in het
J '
genheden in het Nieuws van den Dag, die hij gedu
Maleiseh d en wordt in het Tagaalsch door /
rende elf jaar wekelijks schreef, behandelde hij Indi
vertegenwoordigd: bv. Jav. iroeng (neus), Mal.
sche onderwerpen uitvoerig in de Gids, Vragen des
hidoeng, Tag. iloeng; Jav. pari (rijst), Mal. padi,
Tijde, Indische Gids. Van Gorkom was vele jaren
Tag. palaj.
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GORONTALEESCHE TALEN— GORONTALO.
Bikol (twee Mal. Pol. talen der Filippijnen), uit het
Enggano’sch, uit het Madoerecsch on uit de Toradja’sche priestortaal bekende conjunctief-suffix
-a, b.v. waoepa maloeo (vang do kip).
Van de Gorontaleeschc letterkunde is weinig be
kend. Het door den druk toegankelijk gemaakte Ls
beneden opgegeven.
Het Boeolsch heet naar do ontkenning dia. Het
is eene kleine taal, met een 5000 sprekers, gelegen
in den N. W. hoek van het taalgebied. Het klank
stelsel is minder week dan het Gorontaleeschc,
de k is er nog en de bilabialc inzet der aanvangs
klinkers komt niet voor. Ook is de n geen l ge
worden, maar de l is soms in j overgegaan. De R.
G. H.-klank is g, b.v. oegoto (pees), de R. L.
D.-klank Ls/, b.v: hiloengo (neus); het achtervoeg
sel -an heeft den vorm -ano, in ’t Gorontaleesch -a.
Het Boeolsch is dus een weinig ouderwetscher in
klank dan het Gorontaleesch. De tijdvormen bij
het werkwoord zijn dezelfde als de Gorontaleesche.
Het Kaidipansch heeft niet meer dan een 3000
sprekers; zijn gebied ligt ten N. O. van het Go
rontaleesch. Van de Gorontaleeschc talen staat
het Kaidipansch het dichtst bij de Filippynscho
taalgroep. De a gaat vaak over in o; oe voor eene
lettergeej) die i heeft, wordt dikwijls i, zooals b.v.
in den raam Kaidipa, die voor Kaoedipan staat.
De é ontbreekt; de medeklinkers zijn nimmer
eindsluiters, maar worden geregeld gespaard door
een volgenden loozen klinker, behalve n, die af
geworpen wordt. Evenals het Boeolsch, behoudt
liet Kaidipansch de k. De R.G.H.-klank is g, de
R.L.D.-klank is r, b.v. oegoto (pees), pare (rijst in
den bolster). De t staat een enkelen keer voor s,
maar in ’t algemeen blijven s en tuit elkaar. De
gcprenasaleerdc klanken worden totenkeienasalen
vereenvoudigd, b.v. diningo (wand), U.nnocngo
I baadje), uit d in ding, lamboeng. Dc m- voorvoegsels
hebben den pretcritalen n-vorm nevens zich. Dc
in voegsels -otm- en -in- zijn nog lovend. Het lid
woord der eigennamen is ki, evenals in 't Mongondouseh. Naar zijne ontkenning heet het IvaidiIKirsch dio.
Het Boelanga’sch, ook Atinggola’sch genoemd,
wordt aan de X. en Z. kust, vlak ten W. van ’t
Mongondousch gesproken. Ook deze taal werpt dc
k yveg, behalve daar waar zij geprcnasaleerd is;
de overige gcprenasaleerdc klanken blijven even
eens onvcrandeid, zelfs de nu. De palatale klan
ken ont breken in de gchecle groep. Do h is deels
uit r, deels uit «ontstaan; dc r is, behalve h, ook
! geworden. Zeer regelmatig vertoont zich de
R.G.H.-klank als g en do R.L.D.-klank als j. De
l is postalveolaar; hare uitspraak zweemt naar do
r. Het Kaidipansch heeft ook dezen klank, maar
daarnevens de gewone /. De consonantische slui
ters worden alle doorklinkend gemaakt door een
nagcsJagen o of i. Een beginklinker wordt uitge
sproken met bilabiale w, b.v. wina (moeder), tcocbi
(aardvrucht). Het voorvoegsel mo- heeft den practeritaalvorm no- nevens zich; de in voegsels oem
en in beginnen af te sterven. De worktuignamen
worden in de geheele groep nog met reduplicatie
gevormd. Do algorneene trekken dor Gorontaleesche talen toonen dus aan, dat zij nog dicht
bij de Filippynscho talen staan.
Literatuur; C. B. H. Von Rosen berg, Reist ogten in do ufdeeling Goronlalo (1805), hfdst. XII,
123—134, De taal der Gorontalez.cn; Verhande
lingen van ’t Bat. Gen., XXXIII, 2de stuk (1868),
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bl. 25—28 (eenigc lecsstukjes, verzameld door Dr*
Riedel); on 42, 43; Tijdschr. Bat. Gen. XVII»
270,-Dc bekentenis van een Holontaloschcn Ponggoh, door Dr. Riedel (1869); Tijdschr. voor NedIndië, II, 161—197, Bijdrage tot de kennis van
de Holontaloschc Volksliederen, door Dr. Riedel
(1S71); Tijdschr. Bat. Gen. XXI, 209, Dc Pateda
Hoelawa of dc Gouden Armband, dcor Dr. Riedel
(1875); Dr. Wilhelm Joest, Zur Holontalo-Sprachc
(1883), aangekondigd door Dr. Riedel, Ind. Gids,
VI, 630 (1884); J. Breukink, Bijdragen tot eene
Gorontaleeschc Spraakkunst (1906), aangekondigd
door N. Adriani, Bijdr. K. I. 7, VI, 150—165;
E. E. W. G. Schröder, Gorontalosche Woorden
lijst Ü908); Riedel, Tijdschr. Bat. Gen. XVIII,
202j/Adriani & Kruyt, Do Bare’e-sprekende Toradja’s,"Iïf, Ï83—2Ï7, 348.'
“ ';V~
GORONTALO. L a n d b e s c h r ij v i n g. De afdeeling Gorontalo der residentie Mcnado wordt be
grensd in het Noorden door de Celebes zee in het
Oosten door het rijkje Bolaang Mongondou, in het
Zuiden door de golf van Tomini en in het Westen
door dc afdeeling Midden Celebes. Zie voor de
beschrijving van het landschap het artikel CELE
BES (a. de Noordarm)./.,, • '
Daar in dc gebergten dezer afdeeling afzetting / y
van goud en andere metalen werd aangetroffen, '
zijn sinds de laatste 20 jaren meerdere concessiën
tot mijnontginning aangevraagd en verleend, doch
de resultaten hebben niet aan de verwachtingen vol
daan, thans is er in deze afdeeling nog maar ééno
Mijnbouw Maatschappij (Paleleh) in exploitatie en
werden de andcro concessies ingetrokken. De land
bouw staat nog op een lagen trap; verbouwd wór
den rijst, djagoeng, klappers (in dc laatste 15 ja
ren is de klapperaanplant belangrijk uit gebreid),
tabak; sagoe komt veel voor in de moerassige stre
ken en wordt bij gebrek aan maïs gegeten. In do
bosschen wordt uitstekend timmerhout gevonden,
benevens gom, copal, rotan, verfhout en was, waar
in druk handel wordt gedreven
De veestapel bepaalt zich tot karbouwen, run
deren, geiten, schapen en paarden. Deze laatste zijn
klein doch goede telgangers en die van gekruist
Parigisch ras worden voor dc beste gehouden.
Bevolking. Dc bevolking belijdt grootendeols den Mohammedaanschen godsdienst; door toe
nemende deelneming aan de bedevaart is het ge
tal hadji’s zeer toegenomen. Als takken van nijver
heid verdienen vermelding het weven van kleedjes,
het vlechten van rotan-matten, hoeden en doozen en
het maken van bultzakken van kapok, die tegen
lage prijzen te bekomen zijn. Het grootste gedeelte
der bevolking is opeengehoopt in dc vlakte van
Gorontalo. Het zielental bedraagt voor de afdeeling
ongeveer 125.000. Voorde taal zie GORONTALEE
SCHE TALEN.
Geschiedenis. De 5 vroegero Gorontalo
rijkjes (limalopahalaii of 5gebroeders) waren: Goron
talo of Holontalo met 5 marsaolehschappen (dc dis
trictshoofden voeren den titel van mareaoli), Limbotto of Limoeto met 4 mars., Boné met 3 mare., Baoelemo of Boalemo en Atinggola of Andegile. In 1677
werden deze Holontaloschc landen door den Sultan
van Ternale aan dc Cio afgestaan, en in 16S1 dio
streken door den Gouv. dor Molukken, Padtbrugge,
gedwongen de souvercinitoit der Cic te erkennen.
Zij werden in 1889 in overleg met de hoofden en in
overeenstemming met de wenschcn der bevolking
bij het directe Gouvts gebied ingclijfd; toen waren
reeds sedert 30 jaren buiten den rijksbestierder
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(djoegoegoe) tor hoofd plaats geene radja’s of rijksgrooton meer in functie.
jj . v ^Bestuur. Als gevolg van rechtstreeksche be'
- stuursinmenging werd eene hoofdelijke belasting in ,Vi gevoerd, welke sedert 1914 vervangen is door eene
algemeene belasting op de bedrijfs en andereinkomr^~' ' sten (Ind. Stb. 1914 no. 130) en worden de hceren^
diensten geregeld, terwijl de bevolking in het genot
} t- '1 harer eigen rechtspleging werd gelaten. (Ind. Stb.
1889 no. 95).
^ ’f K.*
Sedert de reorganisatie van 1 Juli 1911 (Ind. St b.
v .7
. 286) bestaat de afdeeling Gorontalo onder een As\v: <V< sistent-Resident uit 4 ondcrafdeelingen, nl.
a Gorontalo met de districten Bone, Kabila,
Kota, Tajia, Telaga, Tibawa en Batoedaa;
b. Boalemo met de districten Pagoejaman, Bor y*
'^
- alemo en Pagoeat;
/ jfj. 'U ' f "J.
c. Kwandang met de districten Kwandang en

c

r^- Attingola;

^ d. Bwool gevormd door het landschap van dien
. naam met de districten Paleleh, Biaoe en Boenobo; Tgoe. Alleen deze laatste onderafdecling staat nog
3 tf -;
i.iüel onder rechtstreekscli bestuur.
*
/? -/Literatuur: J. G. F. Riedel, De landschappen
^ySolontalo, Limocto enz. in Tijdschr. Bat. jGen\
j. "V er ^Deel XVII (1869); Van«Hoëvell, De assistent-resi'i
: ' . «lontie Gorontalo in Tijdschr. Aardr. Gen. Deel VII
f
t •■<-/ _jl890), 2e serie; De inlandsche kunstnijverheid in
t :
?
‘Jfre a.s. Gorontalo T. N. L. N.-I. Deel XLVIII, 170.
GORONTALO. Onderafdecling van de gelijknamige Assistent-Residentie der Residentie Menado, on
47.cder het bestuur van een Controleur, die ter hoofd-*
plaats Gorontalo gevestigd is. Zij bestaat uit de dis
tricten : Kotta, Telaga. Tapa, Kabila, Bone, Tibawa
X
X.yen Batoedaa. De onderafdeeling had in 1915 een
bevolking van ruim 82.000 Inlanders, 178 Euro. p. peanen, 949 Chincezen, 324 Arabieren.
GORONTALO. Hoofdplaats van de tot de Resi{<?£/■■
' ’dentic Menado behoorende Assistent-Residentie van
dien naam, gelegen aan de zuidkust van hetnoordelijk
schiereiland van Celebes, aan de samenvloeiing der
- rivieren Bone en Bolango. Behalve de tot het district
. Kola gerekend wordende Gorontaleezen wonen er
4-Qt 178 Europeanen, 950 Chineezen, ^ 350 Arabiexen, bijna 1700 Bocgineezen en ruim 1300 Ch risteninlanders. De plaats is ruim en frisch gebouwd rond/'/ om een groote aloen-aloen. In hot midden der
plaats lag vroeger het fort Nassau, waarin een de^ / tachement militairen gelegerd was, doch het fort is
sedert geslecht en op die plek een kampement ger£s "> bouwd voor een brigade gewapende politiedie
naren.
De reede Ls niet van de beste; desondanks is de han
del in den loop der jaren aanzienlijk toegenomen. In
1856 bedroeg de invoer / 9862 en de uit voer eene
waarde van ƒ 25.004, welke cijfers over 1914 respec
tievelijk tot / 2.673.112 en / 2.622.925 gestegen
waren; de artikelen van invoer zijn hoofdzakelijk
lijnwaden en koperwerk, terwijl worden uitgevoerd
damar, rotan, verfhout, copra, kapok, huiden,
schildpad en schelpen. In 1914 bedroeg de netto inhoud van dc aangekomen schepen bijna 1/2 millioen
M8. Gorontalo ls met Kwandang lelegraphisch aan
gesloten en daardoor verbonden met het wereldnet.
De plaats heeft veel van bandjirs te lijden; de Boegineesche en Chineesche wijken, zoomede de kam
pongs, door in 1. Christenen bewoond, staan minstens
eens in het jaardagen lang onder water. In den west
moesson heerschen er veel koortsen; geJu rende den
oostmoesson, van Mei tot October, is het hier degezondste tijd. De temperatuur is niet hoog en wordt
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vooral getemperd door de zuid- en zuidoostenwin
den. Do regenval is zeer ongclijk.
Literatuur. Van Hoëvoll. T. Aardr. G. VIII, 189l)<?
p. 43; Sarasins, Reiscn in Celebes I, 138.
GOSSYPIUM. Zie KATOEN.
GOTANNAH. Zie CHIRURGIJN-VISSCHEN.
tt*-GOUD.I. Goudmetaal. Eigenschappen. Het goud
is een kostbare delfstof en toch komt het zeer ver
breid op aarde voor, hoewel meest in betrekkelijk
geringe hoeveelheden. Het wordtin de natuur dik
wijls meest als element aangetroffen, wel is waar
nooit zuiver, maar altijd met een zeker gehalte
aan zilver of geringe hoeveelheden van andere
metalen. Er bestaan echter voorbeelden van na
tuurlijk goud van 997 en zelfs van 999 fijn. Het
goud kristalliseert in vormen van het regulaire
stelsel, gewoonlijk met overheersehend octaëdrische
gedaanten, komt echter niet alleen in regelmatige
kristallen, maar eveneens en zelfs meer, in tand
haar- en mosachtige vormen voor. Zijn hoogc waarde
als edel metaal in het kunstambacht ontleent het
aan zijne groote lenigheid en uitzetbaarheid,
aan zijnen schoonen metaalglans, verbonden met de
fraaie gele kleur, aan zijn weerstandsvermogen tegen
zuren, zijne vrij gemakkelijke smeltbaarheid [bij
1037°) en zijn hoog specifiek gewicht van 15,6—19,2
al naar het zilvergehalte grooter of kleiner is.
Ook bestaan er goudertsen, d. w. z. mineralen, en
wel voornamelijk verbindingen van goud met het
element tellurium (b.v. nagyagict). In het ganggesteentc (gangerls) van Redjang Lebong werd bij
chemische analyse selenium gevonden, dat hier ver
moedelijk de plaats van het tellurium inneemt, of
schoon een mineraal selenium-goud aLs zoodanig niet
werd aangetroffen.
NatuurlijI: voorkomen. Goud schijnt in alle geolo
gische formaties voor te komen doch is — ten minste
wat de oorspronkelijke ligplaatsen betreft — in den
regel gebonden aan de nabijheid van zure massiefgesteenten (granietgroep, trachiet-rhyolietgroep).Daal
de tellurieden in Indië nog niet zijn aangetroffen
(met één uitzondering: Boedoek in West-Borneo)
hebben wij daar alleen te doen met vrij goud (of,
nauwkeuriger uitgedrukt, met een natuurlijk alliage
van goud en zilver, met zeer afwisselende inetaalverhoudingen). Primair —dus indien na de vorming
van het metaal geen chemische of andere invloeden
werkzaam zijn geweest — verschijnt het goud bij 11a
altijd gebonden aan en omhuld door eenige zeer al
gemeen voorkomende zwavelmineralen t.w. ijzerpyriet (zwavelkics), arsenikkies, ook wel antimoonglans en koperkies, in spleetjes, snoertjes of gangen,
die voor het grootste gedeelte met kwarts zijn opge
vuld. Op te merken is dat in de kwartsgangen, die in
verband staan met de oudere granieten c.a. het goud
veel zuiverder (minder zilverhoudend) is dan in zul
ke, die met de jongere trachietcn en rhyolieten saraenhangcn.
Het bovenste gedeelte van een ertsgang, n.I. het
gedeelte dat boven liet niveau van het grondwater
uitsteekt, is onderworpen geweest aan den invloed
van dc in dat water opgeloste stoffen; het gevolg
daarvan is dat zich bovenaan een gcoxydeerde af
deeling (meestal rood- en bruinijzererts, ijzeren
hoed), daaronder een gecementeerde afdeeling heeft
gevormd, die ongeveer tot aan het grondwaterniveau
doorloopt en waarin zich, bij goudgangen, het me
taal in vrijen toestand heeft afgezet en die dan
ook het rijkste deel van den gang vormt. Daarbene
den treft men dan den primairen inhoud van den
gang aan, die altijd metaalarmer is.
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In die gecementeerde afdeeling komt het goud dus
de enkele, die wat verder doorliepen, waren echter
eigenlijk reeds op secundaire ligplaats voor, doch
niet rijk; de vroeger bewerkte alluvia zijn meest af
men verstaat onder secundaire afzettingen gewoonlijk
komstig vp n netwerken van snoeren of wellicht van
zulke, die vrij wel overeen komen met do koolit- en
met goudhoudende pyrieten geïmpregneerde ge
kollongtcrreinen bij tinerts (zie aldaar) en die men steenten; 2c. de met de jongere andesieten samen
kier als eluviale-, resp. alluviale goud voorkomens
hangende gangen zijn in den regel echte verschui(Goldseifen, Placers) aanduidt.
vingsgangen en, hoewel natuurlijk niet overal even
Geografisch en geologisch voorkomen. Dat het voor rijk, zijn zij breeder en daardoor gemakkelijker ont
komen van goud in den arclüpel reeds in oude tijden
gin baar.
bekend was, blijkt uit verschillende berichten. Prof.
Een uitzondering op den algemeenen regel maakt
Kern heeft (Bijdr. 1.1.1. en vilt. Ille reeks IV (1869)
de mijn Totok (Menado), waar hot goud voorkomt in
644) gewichtige redenen aangevoerd om Sumatra.. „een netwerk van kwartssnoeren in kalksteen, die se
voor het goud-ciland Suwarna-dwipa van de KathfiTcundair na oplossing van de kalk door circulatie van
sarit sagara te houden; ook het nabijgelegen Nias
metaalhoudende vloeistoffen zijn ontstaan (metasogold, blijkens de Arabische reisverhalen voor goud
matose).
rijk (zie P. A. Van der Lith, Merveilles de 1’Inde, bl.
II. Iniandsche Goudwinning. Geschiedenis en
246 en in Actes du 8e Congres int. des Orientalistcs
statistiek. Inlandsche goudwinning heeft reeds be
J/> a Stockholm et Chrlstiania, 1892—1893), terwijl de
staan lang vóór de Nederlanders zich in Indiö gingen
V- Portugeezcn het „goudeiland” vaak gezocht hebben
vestigen; dat bewijzen de oude werken die, naarmate
ongeveer ter plaatse van Nias en zelfs in 1520
onze gcologisch-mijn bouwkundige kennis van Indiö
eene expeditie zonden naar eenige goudrijke eilan
vermeerdert, in verschillende stréken worden aange
den, ten z.w. van Sumatra gclegem£Ook de naam
troffen. En hot zijn volstrekt niet alleen goudwasvan den vulkaan O p h i r (ten rechte Pasaruan)
scherijen; op Sumatra en Celebes beeft men de dui
op Sumatra herinnert nog heden aan het fabel
delijke overblijfselen gevonden van echten gangachtige goudland der ouden, hetgeen door de
mijnbouw. Vooral Benkoelen schijnt de aandacht
zen hier in het verre Oosten werd gezocht. Java
der oude bewoners getrokken te hebben, o. a. Rewerd in het Hindoctijdvak eveneens voor een goud- * djangLebong, doch de herinnering aan dien mijn
eiland gehouden (zie Kern, Bijdr. 1.1.1. en vlk. IVe
bouw was dermate uitgewischt, dat de plaatsen eerst
reeks X (1885), 126); in eene Sanskriet-inscriptie
in het laatst der vorige en het begin dezer eeuw op
van 654 £aka (732 n. C.) wordt Java rijk aan goud
nieuw ontdekt moesten worden. Dat de oudtijds ont
mijnen genoemd, terwijl in de Ramayana gelezen
gonnen ganggedeelten enorm rijk zijn geweest (en
wordt: „Doorzoekt zorgvuldig Jawadwipa dat met
gedegen goud in groote hoeveelheden moeten hebben
7 koninkrijken prijkt, het goud- en zilvereiland, rijk
bevat) is reeds op te maken uit den roep, die van Su
aan goudmijnen”.
matra als goudland uitging (zie boven); van de pro
Aan de hand van de bovengegeven verklaringen,
ducties ontbreekt echter elke opgaaf. Wel waar
die op de ondervinding over de geheelc wereld ge schijnlijk is een deel van dit goud naar elders ge
grond zijn, en in verband met de geologische samen
bracht en daardoor heeft misschien ook Java — of
stelling dier streken, is zonder twijfel aan te nemen
schoon ten onrechte — den naam verkregen van
dat nóch Java, nóch de eilanden ten westen van " goudrijk te zijn. Ook bij de latere ontginningen op
Sumatra goudrijk kunnen zijn geweest (zie hierna).
Noord-Celebes stuitte men hier en daar op oude in
Over het geografisch voorkomen van goud in Indiö
landsche werken van niet geringe uitgestrektheid.
vindt men gegevens in: E. Carthaus, Ueber GoldTer beoordceling van de waarde der gangen is het
lageratatten in Nieder]. Indien. Tijdschr. Aardr.
opmerkelijk, dat de Chineezen in West-Bomeo zich
Gen. 1902, 581; — Collet, L’or aux Indcs Oriënt.
wel gewaagd hebben aan mijnbouw op de dagzoomen
Néerl. 1899; -— .1. Crawfurd, De Indische Archipel.
van eenige kwartsgangen, doch dat die werken
1824, dl. II. 330; -- Reinier D. Verbeek, Over het slechts bij hooge uitzondering een behoorlijken om
voorkomen van goud in Ncd. Indiö. Handel v. h.
vang hebben aangenomen; de arbeid was blijkbaar
niet loonend genoeg.
IXe Natuur en Geneesk. Congres 1903, 390.
Men kan ook in Indiö twee goudgangperioden on
De kunst van goudwasschen schijnt bij vrij wel
allo bewoners der daarvoor in aanmerking komende
derscheiden, n.1. de met (oudere) granieten en aan
verwante gesteenten in verband staande (West- en
streken bekend te zijn geweest, doch het werk ge
schiedde bijna overal op kleine schaal, dikwijls al
Zuidwest Borneo, Midden- en een deel van Noord
leen door vrouwen en kinderen of in den tijd, dat men
Celebes, een deel van Sumatra) en de aan (jongere)
kwartstracliieten, rhyolieten, ook wol andesieten, ge
niets anders te doen had. Op watuitgebreidere wijze
bonden gangen (Benkoelen en andere gedeelten van
geschiedde bet in de afdeeling Martapoera van ZuidBornco, doch van een stelselmatige goudwassching
de westelijke helft van Sumatra, het oostelijk deel
van Noord-Celebes).
op groote schaal kan eigenlijk slechts in de z.g. Chinceschc Districten der Westerafdeeling van Borneo
Het is voornamelijk de eerste catagorie, die de al
luviale terreinen heeft opgeleverd, welke in Borneo
worden gesproken. (Zie over deze inlandsche- en
(vooral VVest-Borneo) aanleiding hebben gegeven
chineesche goudwasscherijen de Jaarb. Mijnwezen
tot do uitgebreide chineesche- en inlandsche goud1878. II, 135; 1881. I. 27 en 277; 1884. I. T. 132;
wasscherijen en waaruit weer de rijkdom van dat ge
1884. II. T. 246. — Verder Nat. Tijdschr. v. N. I.
deelte van Indiö aan goudgangen werd afgeleid. In1854, 396; Tijdschr. v. N. I. 1842, 23 en 1847, 3S5;
Tijdschr. Ind. T. L. V. 1864, 461). Hier was het me
tussehen is het juist niet deze, doch de andere cate
taal vermoedelijk reeds aan de eerste Hiudoe-bevolgorie van gangen, waarop tot nog too zoo goed als
king bekend en gaven do Chineezen, die in de IVe
uitsluitend de winstgevende goudmijnen werken.
De oorzaak daarvan schijnt tweeledig: le. het oor
eeuw met Borneo in aanraking kwamen, den eersten
spronkelijk in of bij den graniet aanwezige goud
stoot tot een goregelde ontginning. Volgens de over
had in voorkomen een groote overeenkomst met het
levering zijn deze zelf omstreeks het midden der 18o
tin; het meeste was afgezet op zeer smalle en niet ver
eeuw in Sambas gekomen en vestigden zij zich iets
naar de diepte doorloopende snoertjes on adertjes;
later ook in Mempawah en Pontianak: Scminis, So-
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pang, Loemar, Boedoek, Sebalau. Bengkajang,
Montrado, Singkawang en Mandor waren de hoofd centra der chineesehe goudwasscherijen. Van liever
lede maakten de goudgravers, die in verschillende
machtige kongsi’s vereenigd waren, zich vrij wel on
afhankelijk van de maleische vorsten; toen zij zich
echter ook tegen lietNederlandsche bestuur verzet
ten, werden, na een vierjarigen strijd — in 1854 —
alle kongsi’s op één na opgeheven. De opheffing van
de laatst overgeblevene, de Mandor’sche Lan Fongkongsi, volgde eerst in 1884. (Voor de geschiedenis
en inrichting dier kongsi’s, zie Jaarb. Mijnw. 1881.
I. 264).
Betrouwbare gegevens over de producties der
vroegere periode bestaan niet. Raffles vermeldt dat
in 1812 voor 4*/4 millioen spaansche matten is uitge
voerd; Veth noemt voor 1848 het cijfer ƒ 1.288.000;
vermoedelijk echter zijn deze getallen zeer overdre
ven en toen Everwijn in 1853/54 in AVest-Borneo
vertoefde, was van dien vroegeren grooten bloei wei
nig meer te bespeuren, ofschoon toen nog vele groote
mijnen bewerkt werden. Eerst van Schelle verza
melde zoo goed mogclijk de pi'oductie-opgaven in de
verschillende districten van af 1875; de uitvoer aan
goud bedroeg van dit jaar af t/m 1880 iets meer dan
ƒ lx/4 millioen. Tusschen 1880 en 1886 werd volgens
Wing Easton gemiddeld 153 KG. p. jaar, ter waarde
van ruim 2 ton geproduceerd.Hoewel toen nog, voor
al in de omgeving van Bengkajang, enkele groote
mijnen werkten, ging de productie duidelijk achter
uit cn bedroeg deze twintig jaar later, in 1906, nog
slechts 33,4 KG., ter waarde van / 42.000, zoodat zij
thans wel onbeteekenend kan worden genoemd.
(Over de goudproducties der verschillende terreinen
zie de Jaarb. Mijnw. 1882 t/m 1889. Techn. Ged.).
Een detailbeschrijving van zulk een chineesehe
mijn gaf van Schelle in Jaarb. Mijnw. 1882. T. 27.
Voor het graven van goud moet een belasting wor
den betaald; het recht tot heffing daarvan wordt
verpacht. (Ind. Stb. 1862 No. 134).
Intusschen werd ook goud gewasschen, zij het dan
ook niet op zoo groote schaal als in Sarabas, in vele
andere gedeelten der YVesterafdeeling van Borneo;
men kan eigenlijk zeggen dat in bijna alle land
schappen dier residentie goudwasscherijen voorko
men of -kwamen; de meeste echter zijn in verval of
worden slechts tijdelijk bewerkt. Ook het verwasschen van het rivierzand bij lagen waterstand ziet
men op vele plaatsen geschieden; de groote uitge
strektheid, die de zure gesteenten, graniet, kwartsporfier en verwanten, in West-Borneo innemen, is
een gereede verklaring voor deze enorme verbreiding
van het edele metaal. (Voor het algemeene voorko
men er van, zie de Jaarb. Mijnw. 1882.1. T.45; 1884.
II. T. 289; 1886, TA. 127.)
Als centrum der goudgraverij en in Zuid-Borneo
kan Pleiari worden beschouwd; volgens Hooze is een
Oost-West-lijn over den heuvel Kobbok, even be
zuiden de Seloeang rivier, de vrij scherpe grens tus
schen de diamantgronden ten noorden cn de goudgraverijen ten zuiden. Betrouwbare gegevens van de
productie schijnen niet te verkrijgen geweest te zijn,
althans Hooze geeft voor de tachtiger jaren slechts
een schatting van 150 thails (ong. 8 KG.) voor de gelieele Tanah Laut per jaar. Ook hier is het recht tot
het uitgeven van licenties om goud te graven ver
pacht, waarbij lf10 van de opbrengst aan den pachter
moet worden afgestaan, tenzij een vaste som per
maand wordt bedongen. Vele opgaven over de goud
mijnen van deze streek en hun werkwijze vindt men
in Jaarb. Mijnw. 1893, 371 e. v. alsmede in Jaarb.

1875. I. 105. Verder zijn te noemen: Th. Posewitz,
Das Goldvorkommen in Borneo, Mitth. a. d. Jahrb.
d. K. ung. geol. Anst. VI. 1882. 175; —J. H. Kloos,
Vorkommen und Gewinnung des Goldes a. d. Insel
Borneo. Tijdschr. v. Ned. Indie, 186G, 207; — W. F.
Versteeg, De metalen in Ned. Indie. Tijdschr. d.
Ned. Mij. v. Nijv. 1870, 40—52.
Van de inlandsche goudwasscherijen op de overige
eilanden is weinig bekend; op Sumatra co Noord Celebes zijn of waren zij zeer verspreid en ook op
Java schijnt hier en daar het metaal op die wijze ge
wonnen te zijn. Een en onder hierover Ls te vinden
in: G. F. Duin', Berigt aangaande de goudmijnen van
Gorontalo op Celebes. Verh. Bat. Gen. III. 1781,
166; — Pietermaat en de Vriese, Statistieke aanteckeningen over de resid. Menado. Tijdschr. v. N. I.
1S40. 142; — Reinwardt, Iets over de goudmijnen
van de N.O. kust van Celebes. Ind. Mag. 2e 12-tal,
no. 3—4, 1845. 41-—51; — A. J. Bik, Aant. over de
goudmijnen van Gorcntalo. Tijdschr. v. N. I. 1845.
90; — Iets over de goudgraverijen in de x'es. Menado.
Tijdschr. v. N. I. 1850. 262; — G. A. de Lange, Beschr. v. d. goudmijnen van Kota Boena. Nat. Tijd
schr. v. N. I. IV. 1853. 170; — J. v. Arrewijne, Me
morie over de goudmijnen van Celebes. Tijdschr. v.
N. I. 1854. 246; — W. F. Versteeg, De metalen van
Ned. Indië. Tijdschr. v. d. Ned. Mij. v. Nijv. 1870.
44; — R. Fennema, Mededeeling over de goudh.
gronden v. Bwool. Nat. Tijdschr. v. N. I. 1897. 447;
— De goudmijnen van Celebes; geschiedk. over
zicht. Tijdschr. v. N. I. 1898. 253; — P. T. Couperus,
Eenige aant. betr. de goudproductie in de Padangsehe Bovenlanden, Tijdschr. v. Ind. T. L. en
V. 1856. 122; — J. P. Godon, Iets omtrent de goud
mijnen in de afd. Mandaheling. Tijdschr. v. N. I.
1864. 49; — Goudmijnen van BcnkoeJen. Ind.
Mag. 2e 12-taJ. no. 5—6. 1845. 141; — P. Hövig,,
Aant. Qver de vroegere inl. goudindustrie in de
Lcbongstreek. Ind. Gids. 1911. II. 1598; -Th. J.
Veltman, Goudexploit. in Atjeh. Tijdschr. Aardr:
Gen. 1906. 934; — Jaarboeken Mijnwezen 1876.
I. 30; — 1881. I. 91; — 1887. II. W. 244;
r.
Fokkens, Goud- en zilvermijnen op Java. Bata
via 1886; — J. Hageman, Histcr. aant. over do
goudgraverij in 1723 en 1744. Nat. Tijdschr. v. N. I.
1870. 196; — J. E. de Mcyier, Goud- en zilvermijnen
op Java. Ind. Mcrcuur. 1887. 59; — Over goudhoudend kustzand bij Tjilatjap. Jhr. H. C. v. d. Wyek.
Nat. Tijdschr. v. N. I. 1855.187 en P. J. Maier, Ibid.
1859. 379. — En verder in de in den aanvang van
dit artikel genoemde algomcene werken.
Hier kan nog worden vermeld de aanwezigheid
van goud in enkele stroomtinafzettingen, zoowel van
Singkep als van Banka. De hoeveelheid is echter
niet groot; op Singkep werd nog geen 12 KG. verza
meld; op Banka komt het vooral langs de kust van
Merawang en Pangkal Pinang voor. Zie Jaarb.
Mijnw. 1885. T. 2. 161; verder ook Jaarb. 1888. YV.
108; 1889. W. II. 173; 1897, 178; 1873. I. 20, 67;
1872. I. 71; 1874. I. 31; 1877. I. 98; 1878. I. 100;
1885. II. T. 101. Everwijn vond ook vrij grof goud
aan de westkust van het eiland Bintang in den
Riouw-arehipel (Jaarb. Mijnw. 1872. II. 76). Van
Billiton wordt geen goud gemeld.
III. Europeissche Goudwinning. Over de voor
rekening der Oost-IndLsche Compagnie ondernomen
pogingen tot het winnen van edel metaal op Sumatra
en Celebes, zie bij ZILVER.
Van meer belang werd de europeesche goudwin
ning tegen het laatst der vorige en het begin dezer
eeuw. Niet afgeschrikt door de meerendeels on-
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gunstige resultaten door Van Schello verkregen (zie
hierna), deed de oude roep van Wcst-Borneo als
goudrijk oord het oog der ondernemers het eerst op
deze residentie vallen, waar in 1889 en 1890 de con
cessies Sambas Gold Mines, West Borneo Gold Field
en Ban Pin San werden verleend. Het was engelsch
kapitaal dat zich voor de beide eerste ondernemin
gen interesseerde; de derde werd met hollandsch
kapitaal gedreven. Wat later volgde Noord-Celebes
met de concessies Soemalata (1894), Totok en Paleleh (1897). Sumatra (Benkoelen) kwam het laatst;
de concessie Lebong Donok werd in 1899 verleend.
Gedurende goruimen tijd genoot daarna de residen
tie Westerafdeeling van Borneo weer de voorkeur:
van 1899—1902 werden aldaar niet minder dan 39
goudconcessies uitgegeven, waarvan 30 de bedoeling
hadden het goud uit de rivieren of alluviale afzettin
gen te winnen. De tweede Benkoelen-concessie, Le
bong Soelit, volgde in 1902; de derde, Simau, eerst in
1900. Intusschen waren nog in Noord-Celebes verleend de concessies Polangko (1900), Boekal (1901),
Dooep en Goenoeng Lama (1903), welke echter geen
van alle verder kwamen dan het exploratiestadium.
Terwijl in 1903/4 slechts 4 goudconcessies in de
Padangsche Bovenlanden en Tapanoeli-werdcn uit
gegeven: Ajer Gowa ketjil, Sidingin, Sinabocan
en Mandoeng, waarvan alleen do eerste korten tijd
in exploitatie was (hydraulische ontginning), nam
hun aantal na 1900 meer toe: Abei en Malilir (1907),
Siloengkang (1908), Goenoeng Marisi en Equator
(1910), Bangket (1911), Aier Sipongi, Charlotte,
Bockit Pioenggoe, Pagadis, Socmpoc (1914), Irma
(1915), Helcne, Gloembock (1910); de derde en vierde
zijn reeds voor exploitatie afgekeurd, de vijfde is in
.Maart 1914 in ontginning gebracht, doch bleek in
hoofdzaak op te leveren zilver (zie aldaar), —■ op de
andere vinden nog onderzoekingen plaats. Het erts
van Gloembock zal op Simau worden verwerkt. Drie
placer-conecssics: Troessan, Simpang Doekoe en Batang Natal in Tapanoeli (1910) kwamen evenmin in
exploitatie; — verschillende aangevraagdc conces
sies weiden nog niet verleend. Ten slotte zijn nog
in de I’adang.sche Bovenlanden de concessies Bataug Si Lajang (1900), Sarik en Salida (1909) te
vermelden; de laatste is in exploitatie, doch meer een
zilverconcessio (zie ZILVER).
in West-Borneo verminderde na 1902 de stroom
van concessies wel eenigszins, doch er zijn er toch
nog 17 te boeken, waarvan de meeste placer-ontginning beoogden; — geen enkele evenwel bracht het
tot werkelijke exploitatie. In Noord-Celebes werd in
1905 de concessie Pagoeat, in 1900 de concessie
Kwandang Soemalata verleend; bij beide werd aan
de exploratie een aanmerkelijke som ten koste ge
legd, doch succes werd niet verkregen.
In het geheel is in al die jaren, door alle concessies,
tezamen, niet meer dan 43.000 K.G. goud geprodu
ceerd, waarvan ongeveer de helft alleen van Le
bong Donok afkomstig was. Eilandsgewijzc heeft in
ronde cijfers Sumatra 33.000, Celcbes 10.000 en Bor
neo 1000 KG. opgeleverd. (Ter vergelijking diene
dat Transvaal per j’aar ongeveer 225.000 KG. goud
produceert).
Eenige bijzonderheden der goudontginningen mo
gen hier een plaats vinden.
Er is hierboven reeds met een enkel woord op ge
wezen dat een aantal concessies, vooral in WestBorneo (doch ook op Sumatra, minder op Cclebes) de
winning beoogde van het goud uit stroomafzettingcn. Op do Tereja- rivier, een tak der Sambas-rivier
(Tereja Gold Dredging Maatschappij) en op de Me-
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lawi-rivier, een tak der Kapocas (eerst de Melawi
Dredging Mij, later de Mijnb. Mij Melawi), beide in
West-Borneo, heeft men beproefd met bagge rraolens het goudhoudendc rivierzand, resp. -grint, te
verwerken; — op de concessie Alluvia (Mijnbouw Mij
AUuvia) werd een dergelijk werktuig in elkaar gezet
en in gebruik gesteld voor de ontginning van dikke
goudhoudendc diluviale zandafzettingen; in geen
der gevallen werd succes verkregen. De vele andere
pogingen, op kleiner of grooter schaal verricht in
verschillende gedeelten dier residentie, doch voomamelijk in de landschappen Sambas en Landak en die
hoogstens leidden tot een concessie-aanvraag doch
niet tot exploitatie, worden hier slechts terloops
vermeld.
Evenmin slaagden (met een enkele uitzondering)
de pogingen om de veie aanwezige kwartsgangen te
ontginnen, die hetzij in graniet hetzij in de oude leien
voorkomen. Bij Mcntrado, bij Boedoek, bij Ban Pin
San, bij Bengkajang, bij Sebalau en andere vroegere
centra van chineeschc goudwinning werden onder
zoekingen ingesteld door verschillende maatschap
pijen, — overal bleek het gemiddelde goudgehalte te
laag en het metaal te ongelijk verdeeld te zijn; dik
wijls waren de gangen te smal voor economische
ontginning of liepen oorspronkelijk breede gangen
spoedig naar de diepte in smalle aderen uit. Alleen
tusschen Bengkajang en Locmar, waar de mijn
bouwmaatschappij Loemar een concessie bezat, kon
de goudopbrengst ten minste ongeveer de kosten
dekken en gelukte het zelfs om, na concentratie der
werkzaamheden op een gedeelte van het vroegere
concessieterrein (Sintoeroe), over een paar jaar een
dividend uit te koeren. Ook hier echter had men te
kampen met de gewone Bornco-ziekte: het uiterst
uiteenloopende goudgehalte, die elke voorspelling te
schande maakt. Gemiddeld zijn te Sintoeroe ertsen
van 10,4 gram goud per ton verwerkt; het maximum
was ongeveer 25, het minimum 4 gram als jaarge
middelde.
Twee der nog in bewerking zijnde goudmijnen in
Noord-Celebes, Paleleh en Totok (toebehoorende aan
de mijnbouwmaatschappijen van die namen), wer
ken op zeer verschillende voorkomens. Terwijl de
eerste bouwt op normale gangen in jong-andesietig
gesteente (een hoornblendcandesiet of propyliet),
waarin de veredeling blijkbaar nogal onregelmatig
heeft plaats gevonden, doch waar het ten minste ge
lukte om na 17 jaar werken dividend uit te keeven,
bouwt de laatste op een metasomatisck voorkomen
in kalksteen (zie blz. 807), dat gedeeltelijk hydrau
lisch wordt ontgonnen, doch waar men thans, na 20
jaar, nog altijd geen voordeel van betcekenis heeft
behaald. Het erts heeft hier gemiddeld niet meer dan
/ 9 aan goud per ton opgebracht ; te Paleleh in do
laatste jaren ongeveer het dubbele, doch de kapita
lisatie is hier te groot. Over Totok verscheen een uit
voerig opstel van F. T. Mesdag als 3e stuk van deel I
der mijnbouwkundige serie van de Verhandelingen
v/h Gcologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor
Nederland en Koloniën.
De concessie Pagoeat, verleend aan de Mijnb. Mij
van dien naam, werd reeds vanaf 1901 bewerkt,
eerst op koper, laatstelijk op goud dat, naar gemeld
wordt, in kwartsporfieriet (waaronder vermoedelijk
een jong zuur gesteente wordt verstaan) wordt aan
getroffen. Een nieuwe maatschappij, de Mount Pani
Mining Co., beproeft thans haar geluk op deze con
cessie ook met goudbaggers, doch van de resultateu
is nog weinig bekend gemaakt.
Al even weinig gelukkig was men met de beide an-
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dere goudconcessies: Soemalata en Ivwandang-Soemalata, aan de Mijnb. Mijen van die namen verleend
en eveneens op kwartsgangen in andesietig gesteente
werkend. De eerste kwam in 1900 in productie en le
verde circa 1500 KG. goud in het geheel, zonder
daarbij winst te maken; ten slotte werd het bezit aan
de tweede overgedaan, die echter evenmin succes
had en kort daarna liquideerde.
Er is thans nog een ontginning in het landschap
Bolang Mongondou in gang van de Maatschappij
van dien naam (twee concessies werden reeds eenige
jaTen geleden aangevraagd, doch nog niet verleend);
de Maatschappij heeft haar hoofdkwartier te Goeropahi en het exploitatiestadium is reeds ingetreden.
Uitgestrektc oude werken wijzen er op dat de gan
gen aan den dagzoom rijk moeten zijn geweest.
Over 1915 werd reeds dividond uitgekeerd.
Van de werkzaamheden op de overige Celebesgoudconcessies: Polangko, Doöep, Goenoeng Lama,
de eerste behoorendc aan de Mijnb. Mij. BSlang, de
beide andere oorspronkelijk aan dc Mij Kotaboenan
verleend, later overgedragen op de Minahasa Mijnb.
Mij, is weinig te vermelden. Er zijn wel exploratiewerkzaamheden verricht, doch aangenomen mag
worden, dat de daarbij verkregen resultaten het
overgaan tot exploitatie niet wettigden.
De goudmijnen van Benkoelen zijn wel de meest
belangrijke; alle bouwen op kwartsgangen in andesiet-gesteentèn en wel schijnt hier, wat in Celebes
niet zoo duidelijk is, speciaal de zure andesiet op de
goud voering een gunstigen invloed te hebben gehad.
Lebong Donok, de oudste en voornaamste, geëx
ploiteerd door de Mijnb. Mij. Redjang Lebong, pro
duceert sedert 1900 en was in de gecementeerde zone
bijzonder rijk; daaronder is een aanzienlijke verar
ming waar te nemen. Gemiddeld werd tot 1913 24
gram goud per ton erts verkregen; er waren echter
jaren dat het bijna F/o maal zooveel bedroeg.
Leboug Soelit, een weinig ten westen van de vo
rige, eigendom van de Mijnb. Mij Ketahoen, is min
der fortuinlijk geweest. Het goud is hier niet zoo re
gelmatig verdeeld en het gehalte is geringer; de ver
arming trad hier ook op liooger niveau in. Toch
schijnt het allerbovenste gedeelte van den gang,
evenals op Lebong Donok, veel gedegen goud bevat
te hebben, getuige de uitgestrekte oude.werken. De
mijn produceert sedert 1904; gemiddeld werd tot
1913 13 gram goud per ton verkregen.
De jongste der drie Benkoelen-mijnen, Simau, wat
ten N.W. van de vorige en in ontginning gebracht
door de Mijnb. Mij Simau, is eerst sedert 1910 in pro
ductie en heeft vanaf dien tijd tot 1913 gemiddeld
ruim 13 gram goud per ton opgeleverd. Het erts
lichaam is hier sterk verschoven en bestaat uit ten
minste 7 bekende stukken; het rijkste gedeelte
schijnt in het westen te liggen; in het oosten be
vat het erts vrij veel kopermineralen.
Nog meer naar het westen heeft de exploraliemaatschappij Lebong Kandis gedurende ruim 3 ja
ren onderzoekingen op goudhoudendc kwartsgangen
uitgevoerd, die echter niet met succes bekroond wer
den. Niet veel beter verging het der Mijnb. Mij
Gloemboek, die ten Z.O. van Simau exploreerde en
thans in onderhandeling is met de Mij Simau om de
beschikbare 120.000 ton laag-procentig erts voor
haar te verwerken.
Eigenaardig is het verschil in de hoeveelheid zil
ver, die met het goud voorkomt in de drie genoemde,
zoo dicht bij elkaar liggende en vrij wel in dezelfde
geologische formatie optredende ertslichamen. Op
Lebong Donok is de verhouding goud: zilver 1 : 51/z,

op Simau 1: 41/., en op Lebong Soelit 1 : 11/2; — op
Celcbes is minder zilver dan goud in liet erts.
De exploraties naar goud op Sumaira, buiten Benkoelcn, die door de legio opgerichtc maatschappijen
werden uitgevoerd, kunnen voor verreweg het groot
ste gedeelte buiten bespreking blijven. Een uitzon
dering dient echter te worden gemaakt voor de vol
gende: De Mij Tambang Sibonak heeft op haar concessieterrein Ajer Gowa ketjil (afd. Natal) cenigen
tijd een alluviale goudzandafzetting door hydrauli
sche werkwijze geëxploiteerd, daartoe verlokt door
een rapport, waarin schitterende gehalten waren op
gegeven, die later met de werkelijkheid in het geheel
niet bleken overeen te komen.
In den laatsten tijd interesseert zich duitsch kapi
taal in hot bijzonder voor het voorkomen van edel
metaal ter Sumatra’s Westkust. De Mijnb. Mij
Aequator exploiteert de concessie Equator (meest
zilver, zie aldaar), niet ver van Fort deJKock en doet
nadere exploraties op enkele andere terreinen; — de
Kinandam-Sumatra Mijnb. Mij exploreert op de con
cessie Charlctte en heeft ook de exploitatie van den
ertsgang van Salida (meest zilver, zie aldaar) van de
Mij van dien naam overgenomen.
Over de particuliere goudmaatschappijen zijn
meerdere details in de eerste plaats te verkrijgen uit
de Jaarverslagen dier maatschappijen; verder in van
Oss’ EfEectenboek (van de Mijen, wier aandeclen aan
de Amstcrdamsche Beurs zijn toegelaten); - in de ;jaargangen 1913 en 1914 van het Jaarboek v. h. Ge,-^
ologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Neder-'
land en Koloniën (metstatistieken en producties; —
en in de Jaarverslagen van het Mijnwezen, opgeno
men in dc Koloniale Verslagen, Hoofdst. O. afd. II.
— Zie ook: G. A. F. Molengraaf!, Ueber die Geologie
d. Umgegend von Sumalata und über die dort vorkommenden Erzgange. Zeitschr. f. prakt. Geologie.
X. 1902. 249, en H. Hirsehi, Lagerstatte v. kryst.
Gold in einem Kalkmassiv- zu Totok. Ibid. XIX.
1911. 213.
IV. Staatsexploitaties. Behalve door de ge
noemde maatschappijen zijn ook van gouverncmentswege herhaaldelijk onderzoekingen ingesteld
naar het voorkomen van goud. Ook hier had de
Westerafdeeling van Borneo de primeur en tusschen
de jaren 1879 en 1885 waren de meeste plaatsen,
waarop later concessies werden aangevraygd, onder
leiding van O. J. van Schelle nagegaan en in de
Jaarboeken van het Mijnwezen beschreven. Bijna
overal was zijn advies beslist ongunstig. (Zie Jaarb.
Mijnw. 1883.1. T. 5, 23; 1884. II. T. 219; 1885. I. T.
117; 1887. TA. I. 95).
In 188G/7 werd door denzelfden een aan vang ge
maakt met mijnbouwkundige onderzoekingen op
Noord-Celcbes (o.a. Soemalata, Patente, Banganitc,
Jaarb. Mijnwezen 1889. TA. 5, 39 en W. II. 120),
doch kon hij die werkzaamheden niet beëindigen.
Eerst veel. later werd een aantal gegevens over de
goudvoorkomens aldaar verstrekt door M. Koperberg, die echter zelf geen exploraties verrichtte.
(Jaarboeken v/h Mijnwezen 1900, 30—50; 1901, J15
—121; 1902,147—103; 1903, 171—178; 1905, 172—
197; 1907, 105—184).
Van 1901—1905 vertoefde P. J. Jansen ter West
kust van Atjeh, o. a. met het doel om na te gaan of
de goudvindplaatsen aldaar in aanmerking zouden
kunnen komen voor geregelde ontginning Ook dit
onderzoek gaf geen gunstige resultaten. (Jaarb.
Mijnw. 1903, 179).
Na het succes der Redjang Lebong goudmijn wer
den in 1905 de residentie Benkoelen en een deel van
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Palembang voor particulier onderzoek gesloten en
en zulks na, gedeeltelijke buitenwerkingstelling, bij
werd sedert dien door gouvernementsingenieurs een
Kon. besluit van 25 Maart 1912 no. 20 (Ind. Staats
uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van meer
blad no. 331), van het Kon. besluit van 19 Maart
dere goudkoudende gangen ingesteld, dat nog niet
1897 no. 36 (Ind. Staatsblad no. 129), behelzende de
geheel is afgeloopen, terwijl ook nog nergens tot
reorganisatie van het Korps Pupillen te Gombong.
exploitatie is overgegaan. In de kwartaalverslagen
Dit, in 1847 opgerichte, aanvankelijk te Gedongvan het Mijnwezen vindt men hierover summiere
Kebo, doch sedert 1854 te Gombong gevestigde
mededeelingen, echter zonder toelichtende kaarten
korps, had de bestemming om zonen van Europea
of schetsen; — uitvoeriger handelt over dit goudnen, in Indië geboren of gevestigd, tot nuttige leden
voorkomen een opstel van P. Hövig: De goudertsen
der maatschappij op te voeden en hen door een mili
van de Lebongstreek (Benkoelen) in Jaarb. Mijnw.
taire vorming op te leiden voor den militairen stand.
1912 (deel Verhandelingen).
De leeftijd, waarop de pupillen werden aangenomen,
Begin Mei 1915 werd door dc Regeering een wets
was aanvankelijk 7—10 jaren; behalve gewoon lager
ontwerp ingediend tot wijziging der Indische beonderwijs werd ook onderricht gegeven in kleerma
grooting ten behoeve van de ontginning door den
ken, schoenmaken, timmeren enz., alsmede in recht
Lande van eenige goudvelden in het gewest Ben
lijnig teekenen, administratie, muziek en militaire
koelen, en wel voorloopig van de velden Tambang
oefeningen. De pupillen worden geheel op ’s lands
Savah, 9 K.M. ton Noorden van Lebong Donok en
kosten verpleegd en genoten soldij. In den regel ble
Lebong Simpang, 25 K.M. ten Z.Z.O. van die plaats.
ven zij tot hun 18e jaar bij het korps en gingen dan
Op laatstgenoemd veld werden 70000 ton erts a c.
bij het Leger over, alwaar zij geheel met andere Euro18 gram goud blootgelegd; de onderzoekingen op het
peesche militairen waren gelijk gesteld; zij, die bij
eerste veld hebben op uitgebreider schaal plaats
zonderen aanleg hadden voor werktuigkunde, kon
gehad en de aanwezigheid van 263,000 ton erts a c.
den als burger bij de Artillerie-Constructie-winkel of
48 gram (ruim ll/2 oz.) goud waarde aangetoond,
eenig ander Gouvernements-etablissement worden
waarvan alleen de Gedang-Ilirgang over 575 M.
geplaatst. In den loop der tijden onderging het des
lengte en 80 M. diepte 234,000 ton ter essaywaarde
betreffende reglement menige verandering ten aan
van ruim f. 19 millioen zal opleveren. De memorie
zien van den leeftijd, waarop de pupillen werden
van toelichting zegt dan ook: „Als vaststaando mag
aangenomen, het onderwijs, &a.; zoo werd in 1885
worden aangenomen dat tot dusver nog geen enkele
bepaald, dat kosteloos alleen werden toegelaten
van de mijnen in Indië, ook niet de bekende Redzoons van in dienst zijnde of in dienst overleden
jang Lebong mijn, ertsen van dusdanige hoeveel
gepensionneerde of gegageerde militairen van de
heid en gehalte heeft opgeleverd”. (Dit wetsont
land- en zeemacht; voor zoover overigens plaatsen
werp werd aangenomen).
beschikbaar waren, konden ook andere jongelieden
Men kan zich, dit lezende, verklaren hoe de oude
toegelaten worden, doch alleen tegen een geldelijke
Hindoes, niettegenstaande hun primitieve werk
bijdrage van hoogstens / 30 ’s maands.
wijzen, toch groote hoeveelheden goud uit de door
Een ingrijpende verandering kwam tot stand bij
de erosie te voorschijn gekomen uiteinden der gan
het boven reeds genoemde Kon. besluit van 19
gen konden verkrijgen.
Maart 1897 no. 36. Ten einde de gebreken van eene
Mei 1915
N. W. E.
regeling als de tot toen bestaande, waarbij knapen
GOUDBERG of SEULAWAÏH AGAM. Oude vul
van zulke uiteenloopendo leeftijden (8—19 jaren) te
kaan, dicht bij liet noordelijk uiteinde van Sumatra,
zamen waren gehuisvest, te ontgaan, werd het be
in do onderafdeeling Seulimeum, afd. Groot-Atjeh,
staande korps opgeheven en vervangen door een ge
J726 M. hoog en door een lagen rug verbonden met
lijksoortig, waarbij det-pupillen in drie categoriën
den slechts 800 M. hoogen Wecsbcrg (Seulawaïh
werdon onderscheidexy-Dic der le categorie, jongens
Inocng). Werd in 1904 door Volz bestegen en be
tot hun 12o jaar, werden gehuisvest, verpleegd en
schreven in het 2e deel van zijn werk „Nord-Sumaopgevoed in bestaande liefdadigheids gestichten; die
tra”. Aan de flanken hier en daar kratorachtigo
der 2e categorio (12—16 jaren) werden voor Gouververdiepingen met solfataren.
nementsrekening gevoed, gekleed, verpleegd en op
COUDVISCH. Zie KARPERACHTIGEN.
geleid lo Gombong; die der 3e categorie (16—18 jaGOUVERNEMENTS-MARINE en GEWESTELIJ
ron) worden bij hot Leger gedetacheerd, uitgezon
KE VAARTUIGEN. In een eilandenrijk als Ned.-Inderd zij die werden opgeleid voor lcerling-teekenaar
of lecrling-opnemer bij don Topographischen Dienst,
dië zijn middelen van vervoer te water voor hot be
stuur en de administratie onmisbaar. In deze behoofdie beschouwd bleven als te behooren tot de 2o cate
gorie. Pupillen, die den ouderdom van IS jaar be
te voorziet de Gouv. Marino en de dienst der z.g. gowcslelijkc vaartuigen. Organiekressorteerendoonder
reikt hadden, werden tocgelatcn tot een vrijwillige
verbintonis bij het Leger, voorden tijd van minstens
het Departement der Marine en als dicnstchcf heb
zes jaren. Do sterkte van het korps word bepaald op
bende den lloofdinspecteur van Scheepvaart, slaan
ton hoogste 400 pupillen, waarvan er ton hoogste
zij in hunne materieelo dienstpracstatie ter beschik
200 tot do 2c categorio konden behooren.
king van de gewestelijke bestuurshoofden.
Zie voor Personeel en Materieel den RegeoringsReeds in 1905 werd er wederom een reorganisatie
van het korps overwogen motdc bedoeling om, zonA Almanak, le Deel, onder Zeemacht.
. , , '^"■Literatuur. Neêrlancls Indië van Colijn, II, blz. 342. . der do oploiding voor den krijgsdienst bepaald te la
ten vervallen, het instituut der militairo pupillen in
GOUVERNEMENTS-ONDERNEMINGEN
VAN
hoofdzaak te bestemmen om knapen en jongelieden
LANDBOUW. Zie LANDBOUW.
op te loiden tot militaire ambachtslieden. Aan de
GOUVERNEMENTSPUPILLEN zijn Europeesche
verwezenlijking van die denkbeelden achtte men èen
knapen en jongelieden, die op ’s Lands kosten in
belangrijko bezuiniging verbonden, niet alleen, maar
particuliere gestichten worden verpleegd, opgovoed
vooral word do tot standkoming er van wonscholijk
en vooreen passenden maatschappolijken werkkring
worden opgeleid. Het instituut dor gouvernomentsgeacht, omdat hot instituutdov militaire pupillen dan,
pupillcn werd in het loven geroepen bij Gouv. be
meer dan tot dusver liet go val was geweest, dienst
baar gemaakt zou kunnon worden aan do oplossing
sluit van 18 Mei 1912 no. 45 (Ind. Staatsblad no. 332)

I

:i

■i

M

'i
L

1

I

.8

i

■É

tl

I i

11

;
:
'■

r
812

;
f

GOUVERNEMENTSPUPILLEN—GOUVERNEUR-GENERAAL.

van hot belangrijk sociale vraagstuk, op welke wijze
aan de afstammelingen van onbemiddelde Europee
sche ingezetenen eene redelijke toekomst en een nut
tige plaats in de maatschappij zouden kunnen wordeu verzekerd.
Dientengevolge werd bij hooger aangehaald Kon.
besluit van 25 Maart 1912, no. 20, o.m. bepaald, dat
liet, mede bovengenoemde Kon. besluit van 19
Maart 1897 no. 36, voorzoover betreft dc pupillen
der le en 2e categorie, buiten werking werd gesteld,
met dien verstande, dat van de pupillen van deze
laatste categorie, die den leeftijd van 14 jaar hadden
bereikt, zij, die werden opgeleid voor den Topographischen Dienst, des verkiezende konden overgaan
naar den cursus voor opleiding van jongelieden tot
leerling-opnemeren leerling-teekenaar bij genoemden
dienst en de overigen naar de liefdadigheidsgestich
ten, om bij intrede van het 17e levensjaar over te
gaan naarde 3ecategorie, met bepaling, dat zij na de
opheffing der inrichting te Gombong, tot eene vrij
willige verbintenis bij het Leger zouden worden tocgelaten. In verband met het vorenstaande werd 1
Juli 1912 het korps Pupillen opgeheven en de cursus
voor opleiding van Europeesche jongelieden, tot
leerling-opnemer en leerling-teekenaar opgericht.
(Zie onder ONDERWIJS, MILITAIR.)
Uit het Gouv. besluit van 18 Mei 1912 no.
45, [Alg. Order voor het Leger. 1912 No. 42] hou
dende bepalingen betreffende het instituut der Gouvernementspupillen, zij hier het volgende medege
deeld : Voor aanwijzing als Gouvernementspupil ko
men in aanmerking knapen en jongelingen, ten geta
le van ten hoogste 350, die den vollen ouderdom van
6 jaar bereikt en dien van 18 jaar niet hebben over
schreden, en wel in de eerste plaats, kosteloos, zonen
van in dienst zijnde Europeesche militairen beneden
den rang van officier en van in dienst overleden, gepensionneerde of wel gegageerde Europeesche mili
tairen, behoorende of behoord hebbende tot de zeeof landmacht en zulks onverschillig tot welken land
aard de moeder behoort of behoorde; en, voor zooveel
daarna nog plaatsen beschikbaar zijn, ook andere
knapen en jongelingen van Europeesche afkomst en
dat wel mede kosteloos, indien hunne ouders of
voogden een inkomen genieten van niet meer dan
ƒ 75 ’s'maands en overigens tegen betaling aan den
Lande van een bedrag, dat per hoofd de som van / 30
’s maands niet te boven gaat. Gouvernementspupillen worden opgenomen in het Parapattan Weezengestichl te Batavia, het Prolestantsche Weeshuis te
Semarang, de Soerabajasehe Jongens-Weezeninrichting, het door „Batavia’s Vincentius Vereeniging”
beheerde St. Jozef gesticht te Batavia, het gesticht
der vereeniging „Hulpfonds van den H. Vincentius a
Paulo” te Buitenzorg en het Roomsch-Katholiekc
fyf ' .
1 Veeshu is te Semarang.
~ v
Zie ook PUPILLEN, MILITAIRE-.
GOUVERNEUR. Ambtstitel der hoofden van ge
westelijk bestuur over Atjeh en onderji., Oostkust
van Sumatra en Celebes en onderh. Zie BESTUUR.
GOUVERNEUR-GENERAAL. Aan het hoofd
van het centraal-best uur in Indië staat een Gouvcrneur-Generaal, die in naam der Koningin de Regee
ring uitoefent ever de koloniën en bezittingen van
het Rijk in Azië op den voet en onder de bepalingen
van het Regeerings-reglement. Art. 1 R. R. De in
stelling dier hooge waardigheid dagteekent van 27
Nov. 1009, toen de eerste Gouverneur-Generaal, P.
Both, door de Staten-Generaal benoemd werd, ten
einde eenheid in het bestuur in Indië te verkrijgen, in
fitede van de verdeeldheid, die het gevolg was van

de zelfstandigheid, aan dc verschillende vlootvoog
den te voren toegekend. Sedertdien tijd stond steeds
een Gouverneur-Generaal aan het hoofd der Rcgcering, behoudens korte tusschenpoozen, gedurende
welke een of meer Cornmissarissen-Generaal het
bestuur voerden, of wel, tijdens het Engelsche tussohenbestuur, een Lieutenant-Governor met het
bewind belast was. Een lijst der algemeene land
voogden, aan het einde van dit artikel geplaatst,
vermeldt den duur van hun bestuur.
De Gouverneur-Generaal wordt benoemd en ont
slagen door de Koningin, op voordracht van den
Ministerraad. De eenige eischen, door het Regeeringsreglement (art. 2) voor die benoeming gesteld,
zijn dat de betrokken persoon Nederlander zij en den
leeftijd van 30 jaren vervuld hebbe. Uit de benoe
mingen sedert een reeks van jaren blijkt, dat het
Opperbestuur daarbij in aanmerking neemt ver
diensten in den Rijksdienst zoowel als die in Nederlandsch-Indië verworven. Pleit voor het laatste de
grootere ondervinding, in kolonialen dienst verwor
ven en de kennis van het ambtelijk personeel in ïndië, zoo kan het echter vaak verkieslijk zijn iemand
tot Gouv.-Generaal te benoemen, die in wijderen
kring ervaring heeft opgedaan, een ruimer stand
punt kan innemen en los is van persoonlijke invloe
den, die in eene kolonie vaak zoo sterk zich doen
gelden. Voorts mag geene bloedverwantschap be
staan tot den vierden graad ingesloten, tusschen den
Gouv.-Gen. en den Luitenant-Gouv.-Gen., den vicepres. of de overige leden van den Raad van Indië,
noch tusschen hem en de secretarissen van het Gou
vernement (artt. 8 en I8R.R.);— dit alles, ten einde
eene familie-regeering te voorkomen, die onder de
Compagnie maarte dikwijls werd aangetroffen, zooals tijdens het bestuur van Alling, en onder dat van
Van Outhoorn. De dochter van laatstgenoemde
was gehuwd metdenDirecteur-Gcncraal Van Hoorn;
toen Van Outhoorn genoodzaakt werd zijn ambt
neder te leggen, daar KH. XVII deze nauwe betrek
king tusschen de beide hoogste personen in Indië af
keurden, werd hij door Van Hoorn opgevolgd, die in
den beginne vaak met den nieuwen Dir.-Gon. Van
Riebeck overhoop lag, doch na het overlijden zijner
vrouw de dochter van dezen huwde, en dus in de
zelfde nauwe betrekking tot den Dir.-Gon. geraakte,
die in zijn voorganger zoozeer was afgekeurd. — Ge
raakt de Gouv.-Gen. na zijne benoeming in den
verboden graad van zwagerschap, dan kan hij zijne
bediening niet behouden zonder vergunning der Ko
ningin. Dc zwagerschap houdt echter op door het
oveilijden der vrouw, die haar veroorzaakte.
Ten einde strijd van belangen te voorkomen, mag
de Gouv.-Gen. rechtstreeks noch zijdelings deelheb
ber zijn in, noch borg voor eenige onderneming, ten
grondslag hebbende eene met de Ind. Regeering om
winst of voordeel aangegane overeenkomst, b. v.
contract van aanneming; geene schuldvordering ten
laste van Ned.-Indië koop e n (wel deze bezitten);
noch deel hebben, rechtstreeks of zijdelings, in on
dernemingen van handel en scheepvaart in Ned.-In
dië gevestigd, noch aldaar eigenaar of huurder van
landerijen zijn. Art. 3 R.R. Alvorens zijne betrek
king te aanvaarden moet de Gouv.-Gen., hetzij in
handen der Koningin, hetzij op Hare machtiging, in
eene vergadering van den Raad van Indië, aange
vuld met de hoogste ambtenaren te Batavia, een eed
afleggen, waarvan het formulier te vinden is ui art.
5 R.R.; — hij is de eenige ambtenaar in Indië, die
een eed van getrouwheid aan de Grondwet moet
afleggen.
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De Gouv.-Gen., die zonder de machtiging der
Koningin zijne waardigheid niet mag nedorlcggcn,
noch Ned.-Indië verlaten, houdt gewoonlijk zijn
verblijf te Buitenzorg, waar in zijne huisvesting op
’s lands kosten voorzien wordt, terwijl tevens het
landhuis te Tjipanas te zijnen dienste staat, bene
vens het hotel te JRyswijk, wanneer hij te Batavia
vertoeft. Voor eenc reis naar de Buitenbezittingen
behoeft de Gouverneur-Gencraal de machtiging der
Koningin; reizen op Java kan hij op eigen gezag ondernemen, ofschoon volgens een besluit van het Opperbestuur van Juni 1869 de rondreis over dat
eiland, die vroeger gewoonlijk door den landvoogd
eenmaal gedurende zijn bestuur plaats bad, niet meer
gedaan mag worden. De jaarwedde van den Gouv.Gen. bedraagt / 132.000; voor reiskosten is bovendien / 20.000 ’s jaar.s uitgetrokken
Het bestuur van den Gouv.-Gen. (waarover zie
BESTUUR) wordt door hem uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het R.R. en de bevelen en
aanwijzingcn hem door de Koningin of namens Haar
door den Minister van Koloniën gegeven, waarover
zie MINISTERIE VAN KOLONLÉN. Het belangrijkste dier bevelen is de instructie, hem gegeven,
welke echter geheim is, ofschoon van tijd tot tijd
enkele bepalingen of wijzigingen daarvan publiek
gemaakt zijn. Hij is met opzicht tot de uitoefening
zijner waardigheid verantwoordelijk aan de Koningin,aan Wie hij, in den regel wel door tu.ssehenkom.st
• van den Minister van Koloniën, mededeeling geeft of
v-kensehap af legt van zijne bestuursdaden, voor
zooverre deze daartoe belangrijk genoeg zijn; voor
sommige handelingen 1- dergelijke mededeeling aan
het Opperbestuur uitdrukkelijk in het R.R. voorge
schreven (Zie o. a. art. 35, 45, 46,92) of wel veron
dersteld (zie o. a. art. 21—24, 44, 56, 57, 59, 129).
Dit kan leiden tot uitdrukkelijke goedkeuring door
liet Opperbestuur, stilzwijgende berusting, afkeu
ring met of zonder last tot het, zoo mogelijk, onge
daan maken van den genomen maatregel, terugroe
ping van den Gouv.-Gen. en zelfs tot strafrechtelijke
\ < i volging, die ook van de Tweede Kamer der Stai >• t»-(Joncraal kan uitgaan. De politieke strafj ■vlitelijke verantwoordelijkheid, — want daarvan
j • hier alleen sprake, dewijl de Gouv.-Gen. voor het
pleg. n van niet politieke misdrijven en overtredingen aan de gewone strafwet onderworpen is, —
wordt omschreven in de artt. 37 en 38 R.R. Hij is
toch strafbaar 1°. wanneer hij uitvoering geeft of
do- t geven aan Kon. besluiten of beschikkingen,

echter, waarvoor het BR. den Gouv.-Gen. strafbaar
stelt, zijn niet geheel dezelfde feiten, waarvoor de
wet op de ministerieele verantwoordelijkheid de
Ministers mot straf bedreigt. Dientengevolge zoekt
men tevergeefs naar een straf voor do uitvoering
van Koninklijke l)csluitcri en beschikkingen zonder
opdracht van den Minister van Koloniën. Strafvervolging hiervoor is das uitgesloten. Afgescheiden
daarvan is het sedert 1886 een twistvraag of over
het geheel de Gouv.-Gen. nog wel ter zake van
ambtsdelicten kan worden gestraft. Immers art. 3d
der wet van 16 April 1886, strekkende tot invoering van het Nederlandsch Wetboek v. Strafrecht
verklaarde afg esc haft de strafbepalingen o. m. van
de wet op dc Ministerieele verantwoordelijkheid van
1855. En nu zijn er tegen de Ministers, wat hun politieke verantwoordelijkheid betreft, wel straffen
bedreigd in het genoemde strafwetboek; maar deze
kunnen niet tegen den Gouv.-Gen. worden ingcroepen, daar zij niet bedreigd zijn bij de wet, regelende de verantwoordelijkheid der Ministers, en in
het strafrecht geene uitbreidende uitlegging geoorloofd schijnt, maar het betrekkelijk wetsartikel letterlijk moet worden opgevat. Aldus Mr. P.A. Van der
Lith, Weekbl. v. h. regt nos. 5254 en 59.r>ftr p.n^Mr. __ ✓
PK Kleintjes. Het staatsrecht van N.-I. I blz. 328/
en 329/1 r. de Louter (Handboek v. li. staats- en__ __admin. reent van N.-I. blz. 212) en Mr? Margadant
''Het TUR. van N7l. blzr-254—e.v.) zijn echter een
i andere meening toegedaan cn achten de straffen verj meld in de wet van 1S55 thans nog steeds toepassej iijk op den Gouv.-Gen. en wel krachtens de uitdruk
kelijke bepaling van art. 39 R.R. Vgl. ook Mr. A. A.
de Vries, Weekbl. v. h. regt nos. 5255 en 5259 en
Prof. J. Spanjaard, Themis 67 blz. 354: deze achten
de straffen, in de artt. 355 en 356 Ned. Wetb. v.
strafrecht voorgeschreven, toepasselijk op den Gouv.Gen. Wordt aangenomen dat de Gouv. Gen. kan
gestraft worden, dan geschiedt dc vervolging vol
gens de Wet op de Min. verantwoordelijkheid (art. 301
Ned. Wetb. v. Strafvorder.). In geval van vervolging
legt de Gouv -Gen., op ontvangen bevel vanwege de
Koningin, het bestuur neder in handen van zijn op
volger.
De financiëele politieke verantwoordelijkheid
van den Gouv.-Gen. is tot nog toe niet geregeld.
Privaatrechtelijk is hij even als ieder ander en op
dezelfde wijze verantwoordelijk. In strafzaken staat
de Gouv.-Gen. in Nederland terecht: wegens ambts
misdrijven voor den Hoogen Raad, wegens andere
misdrijven of overtredingen ter plaatse, waar de
in t voorzien van de vereischte mede-onderteekezetel der Rcgccring in Nederland is gevestigd (waar
niiig van een der hoofden der ministerieele deparschijnlijk dus ’s-Gravenhage. ofschoon geen wette
i< m uien, en zelfs wanneer dit wel het geval mocht
lijke bepaling dit uitmaakt) voor den rechter die,
zijn. indien de uitvoering hem niet door den Minister
naar de Nedorl. wetgeving, bevoegd is over de zaak
van Koloniën is opgedragen, daar deze verantwoor
te oordeelen (art. 102 R. R.).
delijk is voor het beleid der Indische regeering; 2°.
In geval van ziekte of afwezigheid van den Gouv.wanneer hij opzettelijk nalaat of zelfs maar grovelijk
Gen. k a n deze het dagelijksch beleid der zaken
verzuimt, uitvoering te geven of tc doen geven aan
opdragen 1°- aan den Luit.-Gouv.-Gen., 2°. bij ont
voorschriften van het R.R., van andere voor Ncd.stentenis van dezen aan den vice-pres. van den Raad
i iidie verbindende algemeene verordeningen, en
van Indië en 3°. als deze niet aanwezig is, aan het
aan Kon. besluiten of beschikkingen en aan gesloten
oudste lid van den Raad van Indië. De waardigheid
verdragen, voor zoover die uitvoering door den
van landvoogd blijft echter bij den Gouv.-Gen. be
Minister van Koloniën aan hem is opgedragen; 3°.
rusten, die voor het beleid der regeering verantwoorwanneer hij beschikkingen neemt of bevelen geeft,
dclijk blijft cn de wijze, waarop dat dagelijksch be
waardoor hij wist of weten moest, dat bepalingen
leid zal worden waargenomen, zelf kan regelen (art.
van liet R.R., van andere voor Ned.-Indië verbin
13 R. R.). Is de waardigheid van Gouv.-Gen. echter
dende wetten of algemeene verordeningen of van
opengevallen, cn do benoeming van zijn opvolger niet
gesloten verdragen worden geschonden. Voor de
geschied of als deze niet in Indië is of wel verhinderd
straffen verwijst art. 39 RR. naar de wet regelende
wordt do betrekking dadelijk te aanvaarden, gelijk
de verantwoordelijkheid van do Ministers tegen do
ook wanneer do Gouv.-Gen. volgens de bepalingen
daarbij ontschreven misdrijven bedreigd. De feiten
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art. 17 R. R. wegens krankzinnigheid van de
uitoefening zijner waardigheid ontheven is, dan tre
den als waarnemend Gouv.-Gen., met al zijne rech
ten en verplichtingen op 1°. de Luit.-Gouv.-Gen.,
2°. de door de Koningin benoemde vice-president
van den Raad van Indië (dus niet het lid van den
Raad van Indië, tijdelijk de betrekking van vicepres. waarnemende), en 3°. bij afwezigheid of ont
stentenis van dezen een lid van den Raad van Indië,
daartoe aangewezen in eene vergadering, samenge
steld uit de leden van den Raad benevens dc hoog
ste staatsdienaars te Batavia, zooals is aangegeven
in art. 15 R. R.
Onderstaande lijst bevat de namen der Gouverneurs-Generaal,die het bestuur over Ned.-Indië heb
ben gevoerd. Zie voor de levensschets der overleden
Gouv.-Gen. op hunne namen; voor nadere bijzondery'heden M. A. Van Rhede Van .der.Kloot. DeGouver/ neurs-Generaal en Commissarissen-Generaal'"van
Nëï’-Tndlë, 16i0—1888, Historisch genealogisch
beschreven, ’s-Grav 1891.
Pieter Botli .....
1610—1614
Gerrit Reijnst....
1614—1615
Laurens Reaal ...
1615—1619
Jan Pietersz. Coen
1619—1623
Pieter Carpentier .
1623—1627
Jan Pietersz Ccen
1627—1629
Jacques Specx__
1629—1632
Hendrik Brouwer
1632—1636
Anthony Van Diemen..........
1636—1645
Cornelis Van der Lijn ....
1645—1650
Carel Reiniersz.....................
1650—1653
Mr. Joan Maetsuyker..........
1653—1678
Rijcklof Van Goens ............
1678—1681
Cornelis Janszoon Speelman
1681—1684
Johannes Camphuijs............
1684—1691
Willem Van Outhoorn........
1691—1704
Joan Van Hoorn..................
1704—1709
Abraham Van Riebeeck ...
1709—1713
Christoffel Van Swol ..........
1713—1718
Hendrik Zwaard ecroon........
1718—1725
MattheusDe Haan................
1725—1729
Mr. Diederik Durven..........
1729—1732
Dirk Van Cloon....................
1732—1735
Abraham Patras ..................
1735—1737
Adriaan Valckenier..............
1737—1741
Johannes Thedens................
1741—1743
Gustaaf Willem Baron Van Imhoff. 1743—1750
Jacob Alossel
1750—1761
Petrus Albertus Van der Parra___ 1761—1775
Jeremias Van Riemsdijk .
1775—1777
Reinier de Klerk..............
1777—1780
Air. Willem Amold Alting
1780—1796
Air. Pieter Gerardus Van Överstraten. 1796—1801
Johannes Siberg ............................... 1801—1804
Albertus Henricus Wiese.................. 1804—1808
Charles Henri Van Grasveld (benoemd
1807. doch op reis naar Java terug
geroepen)
Air. Herman Willem Daendels........ 1808—1811
Jan Willem Jansscns........................
1811
GilbertEJliotEarlof Minto
1811
1 ê b Thomas Stamford Raffles
•g-g 3
(Luitenant-gouvemeur) 1811—1816
John Fendall (Luitenantcq .£ >©
1816
gouvemeur) ................ .
Godert Alexander Gcrard Philip Ba
1816—1826
ron Van der Capellen....................
Hendrik Alerkus De Koek (Luit.
Gouv.-Gen.) ................................... 1826—1830
Johannes Graaf Van den Bosch___ 1830—1833

j-ss

Jean Chrétien Baud (waarnemend) .. 1833—1836
Dominique Jacques De Eerens .... 1836—1840
Carel Sirardus Willem Graaf van
Hogendorp (waarnemend).............. 1840—1841
Air. Pieter Alcrkus (waarnemend) ... 1841—1843
Mr. Pieter Merkus ............................ 1S43—1844
Jhr. Joan Cornelis Reijnst (waarne
mend) ............................................... 1844—1845
Jan Jacob Rochussen ...................... 1845—1851
Mr. George Isaac Brucc (overleden
voor zijn vertrek)...........................
. Mr. Albertus Jacob Duijmaer Van
Tuist................................................. 1S51—1856
Charles Ferdinand Pahud .............. 1856—1861
1S61
Air. Arij Prins (waarnemend)..........
Mr. Ludolf Anne Jan Wilt Baron
Sloet Van de Beele ...................... 1861—1866
1866
Air. Arij Prins (waarnemend)..........
Air. Pieter Alijer ................................ 1860—1872
Air. James Loudon............................ 1872—1875
Air. Johan Willem Van Lans berge . 1875—1881
Frederik s’ Jacob................................ 1881—1884
Otto Van Rees .................................. 1884—1888
Air. Cornelis Pijnacker Hordijk .... 188S—1893
Jhr. Carel Herman Aart Van der Wijck 1893—1899
1899—1904
Willem Rooseboom
Joannes Benedictus van Heutsz .... 1904—1909
Alexander Willem Frederik Idenburg 1909—1916
Air. Johan Paul Graaf van Limburg
Stirum
1916—/.
GOWA,, Dit door Alakassarcn bewoond landschap,
vroeger een der bondgenootschappelijke landen in
het Gouv. Celebes en Onderh., is als gevolg van ons
militair optreden in 1905 en volgende jaren bij het
rechtstreeks bestuurd gebied van dat gouv. ingelijfd
(Ind. Stb. 1910, no. 573). Het was een overblijfsel van
het voormalige beroemde rijk van Alakasser, _dat in
het begin der 17de eeuw suprematie uitoefende over
een deel van Celebes en verscheidene streken daar
buiten. Vroeger was het rijk hcrhaaldclijk in onmin
met andere staatjes op Zuid-OJebes geweest; zoo
vindt men vermeld dat op het eind der 16c eeuw l usschen Boni, Wadjo en Sopcng een verbond tegen
Gowa gesloten werd, genaamd „het in den grond
planten van sleenen te Timocrang of het verbond
der drie voorname staten van Celebes”. Een veertig
tal jaren later brak een strijd uit tusschen Wadjo,
vereenigd met Gowa en Locwoe, die ten gevolge had,
dat Boni geheel onder de macht van Gowa geraakte
(zie Van der Lith, Ncd. Oost-Indië I 513). Onder x
Sultan Hasan oeddin (1(553) kwam Gowa in botsing
met dc Compagnie, daar deze vorst de bewoners der
AloJukken tegen haar bijstond, Boeton vermeesterde
en hare bezetting aldaar verdreef, en betrekkingen
met den Soesochoenan van Mataram (Java) aankncople, die ons gezag ernstig bedreigden. Onder
Van Dam en Truilman werd in 1660 een Portugcesche vloot voor Alakasser verslagen (de Portugeczen
hadden zich reeds in de 16o eeuw op Gowa’sch grond
gebied gevestigd, spoedig gevolgd door Engckehcn,
Denen en Nederlanders, 1607), de sterkte Panakoekan !) vermcesterd. Sembaopoc (van Somba ’t Alaleische Sembah en opoe = kraëng) vernield en de
vorst tot een vrede gedwongen, waarbij Panakoekan
aan de Compagnie werd afgestaan. De plundering
j
) Panakoekan, „de uitkijk” van nakoe = uit
kijken. Restanten van hetuilgeslrektefortin den
vorm van wallen en steenhoopen vindt men nog
ten N. der kampong Barombong^ 9 K.M. ten Z.
van Alakasser.
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van Nedorlandscho vaartuigen gaf aanleiding tot
eene tweede expeditie onder Speelman, die met be
hulp van den Sopengschen prins Aroe Palaka hot le
ger der Makassaren op Boeton versloeg (1667), Makasser veroverde en het verdrag sloot, dat onder den
naam van Bongaaisch contract (zie aldaar) bekend
is. Gowa gaf bovendien de heerschappij op over Boni
en andere onderworpen landen, en stond aan de
Compagnie een gedeelte van zijn gebied af, terwijl in
1669 wegens het afloopen van Ned. schepen de sterk
te Sembaopoe aan den vorst ontnomen, on het con
tract verscherpt werd. Gowa bleef daarna in onder
geschikte verhouding tot het Nederl. gezag, ook na
de vernieuwing van het Bongaaisch contract in
1824:*In de 18de eeuw was het rijkje meer en meer in
verval geraakt; in 1739 verdi’even de Boniërs den
vorst en belegerden ons fort_te Makasser, doch wer
den weldra verslagen en verjaagd, terwijl in 1776 d^/
vorst door eene oproerige partij verdreven, doch met
onze hulp weder in zijn gezag hersteld werd.
On middel lijk vóór de inlijving was Gowa een
landschap met een oppervlakte van 1965 K.M.2 (d. i.
bijna de oppervlakte der provincie Limburg) met
een bevolking van ^ 60.000 zielen.'
Onder het bestuur van Gowa’s laatsten vorst, I
Makalaoe Hoesain bin Idries kraeng Lcmbangparang, werd de verhouding tot het gouv., die toch al
te wenschen overliet, zeer gespannen. Gowa was van
oudsher de wijkplaats van misdadigers op het gouv.
gebied, zonder dat het zelfbestuur de contractuecle
verplichting ze op te vatten nakwam — een, vooral
met het oog op de ligging van het landschap midden
in het gouv. gebied, onhoudbare toestand, van bij
zonder nadeeligen invloed op de veiligheid in dat ge
bied. Ook liet de economische toestand der bevol
king, die veel te lijden had onder de afpersingen der
groolen en aanzienlijken, veel te wenschen over.
Onze raadgevingen in hot belang der bevolking wer
den onvoldoende opgevolgd. Verder mengde hot
zelfbestuur zich in de inwendige aangelegenheden
van andere landschappen, in Januari 1905 zond het
gewapend en naar Djampoewa (Sawito) om den Gowarccschon prins Kraeng Alloe to helpen tegen een
Sawitoschcn groole; de uitgezonden troep werd on
derweg door ons opgevat en naar Makasser gebracht,
v/aar ze na betaling van boete werd vrijgelaten, wat
natuurlijk kwaad bloed zette. Op aansporing van
Gowa’s radja zonden in Mei de zelfbesturen van do 5
staatjes van den Adjatapparangbond de met het
gouv. gesloten contracten terug. Medewerking tot
bestraffing van in April 1905 door Gowareczen in de
afd. Takalar gepleegde rooverijen en van een in Juli
door een bende uit de Gowareescho enclave Centarang Malinggi in de Borgregentschappen geplecgdon
plundertocht werd niet verleend, de brieven van
onze bestuursambtenaren werden niet meer in ont
vangst genomen en twee onzer in vloed rijkste regen
ten, die van Bonthain en Binamoe, aangezocht Go
wa’s partij to kiezen. Dientengevolge rukten onze
troepen Gowa binnen, 18 October 1905; het zelfbe
stuur, dat eerst genoegdoening beloofde, vluchtte,
waarop do vijandelijkheden worden geopend. Na
voorde Gowareozon nadeeligcgevechten bij Djongnja en Pakatto was het verzet gebroken en meldden
zich de voornaamste rijksgr oten bij het bestuur, on
der inlevering van rijkssieraden. Sedert zijn rust en
orde niet meer noemenswaard verstoord. Op 1 Jan.
1911 volgde de inlijving bij het Gouv. gebied. Do
verschillende enclaves werden gevoegd bij de bcstuursressorten, waarin ze gelegen waren, nl. Gentarang, Malinggi en Soedinng bij de onderafd. Maros,_
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Boenging en Aroengkeke bij Djeneponto, Kind ang
bij Booloekomba en Pao bij Sindjai. Verder vormt
van eigenlijk Gowa het grootste westelijk deel de onderafdeeling West-Gowa, tcrwijlhet zuidelijkdeel bij
Takalar en het oostelijk bij Bonthain is gevoegd. De
radja, die naar de Adjatapparang enMasenrempooloe landen had welen te ontkomen, is in December
1906 bij onze pogingen tot zijne gevangenneming ge
sneuveld. Vermelding verdient nog dat de Vorst
vroeger in het bestuur over het landschap werd bij
gestaan door een hadat of rijksraad, Bate salapanga
(de 9 vaandels) genoemd, uit 9 kiesheeren of rijks
groot en bestaande. Het aanzien van dezen hadat
was echter in de vorige eeuw zeer gedaald; den mees- Af# f/f
ten invloed hadden de talrijke familieleden van den'>
■ ... vy-, ‘ j
vorst, de z.g. anak-kraëng.
;
Literatuur. A. J. A. F. Eerdmans, Het landschap
" :
Gowa en B. Erkelens, Geschiedenis van het rijk"Go“"/>. •
^
_ :
wa (Verh. Bat. Gen. v. K. en W., dl. 50, 3e stuk',
1897). — V. J. van Marle, Beschrijving van het rijk . :■
Gowa, T. K. N. A. G. 1901 en 1902 met kaart;':/r '
.
GOWOK (jAV.).Zie EUGENIA POLYCEPHALA.
y
V
GRAAFLAND (NICOLAAS). Geb. te Rptter.danv-^4 /& ^
werd hij m 1846 op 19 jarigen leeftijd opgenomen on
/
der de kweekelingen van het Ned. Zendelinggen. al
daar, on in Aug. 1849 als zendeling uitgezonden naar
de Minahasa, waar hij in 1S50 zijn werk te Sonderbegon en er al zeer spoedig een kweekschool voor inl.
■
onderwijzers oprichtte, die in 1854 naar Tanawangko___
verplaatst werd. Tot 1883 bleef hij directeur dier
school; toen ging hij in Gouvts. dienst over en werd
ad j.-inspecteur bij het inl. onderwijs, eerst te Am bon,__
later te Tondan.Q,In 1395 verzocht en verkreeg hij
eervol ontslag, on vestigde zich te Depok^ waar hij
den Hen October 189S overleed.
Ten behoeve van het inlandsch onderwijs werden
door hem een aantal Mal. lees- en leerboeken (som
mige tot viermaal herdrukt) kaarten (o.a. een
kaart der Minahasa) en andere hulpmiddelen gele
verd; belangrijk is ook het door hem uitgegeven
werk ^De.Minahasfia.-Itott.18.67, 2_dln. Gedurende^
13 jaar was hij redacteur van het in de Minahasa nog >
uitkomonde blad de Tjahaja Syang.
t'
y
GRABAG. District met gelijknamige hoofd plaats
yr
van hot regentschap en de afdeeling Magelang^rggidentio Kedoe. Het heeft eene oppervIaktcTvan 150
K.M.2, heeft 3 onderdistricten mot 70 desa’s en telde
op ’t einde van 1905: 59.500 zielen, waaronder 23
u
Eu ropcanen en 350 Chincczen. Vroeger heette dit
district Ngasinan.
GRACILARIA. Zie AGAR AGAR.
GRADJAGAN-BAAI. Een 16 K.M. breede, niet
diep inloopende, open baai aan de Z.kust van de Z.O.
punt van Java op ongeveer 114° 15' O.L. van Gr.,
waarin het riviertje Segara Anak uitloopt. De kusten
•?
zijn steil, behalve bij den riviermond, de diepten
middelmatig; alleen in don O. moesson ligt men er
beschut. Zio Zeemansgids O. I. Arck. dl. III A.
GRAF. 1. Zooals bij de bespreking der verschillen
de volksstammen in Ned.-Indië, voor zooveel noodig, in bijzonderheden wordt aangegeven, (zio ook
OVERLIJDEN), worden bij verscheidene dier
stammon do lijken niot begraven, maar op een een
zame plek in do wildernis nedergclegd of verbrand,
i;
soms ook wel tot mummies uitgedroogd, en deze
dan hot zij bowaard, hetzij, zooals bij do Dajaks dor
Boven-Kapoeas, in boomschors gowikkeld en onder
een boom begraven. Bij do Oio Ot, Poonans <jn Manketans van Borneo on bij sommige Timoreczen wor
den do lijkon in een to voren uitgelioldon boom ge.
daan; do oponing wordt dan zorgvuldig gesloten
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GRAF.

grafische beschrijving der Dajaks, p. 218—252;
zóó, dat van buiten af daarvan niets zichtbaar is;
Sch'adee in Bijdr. T. L. V. 7c volgr. IX (1910), p.
wanneer de boom blijft leven, wordt de geschonden
463—485; Veth, Borneo’s Wcstcrafdeeling, II, p.
plaats na eenigen tijd geheel met schors bedekt. Bij
269—272; Juynboll, Catal. van Bornco, II, p.
de heidensclie bevolking der Minahasa werden de
345—350 en dc daar aangchaalde literatuur; Lom
lijken vroeger in hurkende houding bijgezet in
bok: Elbert, Die Sunda-Expcdition, I, p. 99, 100;
steenen potten (waroega) of in graven van steen
(timboekar, tiwoekar); de pot werd daarna ge Bima: Elbert, o. c. II, 71; Florcs, Elbert, o. c. II,
188; Iretor, Elbert o. c. II, 246; Celebes\Adriani
deeltelijk om en achter dc woonhuizen, (later
en Kruyt, De Bare’c-sprekende Toradja’s van
op bevel van het bestuur buiten de dorpen) in
STidden-Celebes, II, p. 81—100; Grubauer, Unter
den grond begraven, en een steenen deksel er
Kopfjager in Ccntral-Celebes, p. 126. 133, 289, 440.
op geplaatst. Bij vele stammen van N.-Guinea
485, 514, 524. Algemecnc literatuur!i AVilken, Ver
(bovenloop Tamirivier, Torrivicr, gebied tusspreide geschriften, III, p. 6, 7, 117'noot 301, 120
schen Aupawar en Mamberamorivier, eiland Koenoot 313, 334—335, 409 noot 29, 424. IV. 228,
roedce, Waropenkust-, Vogelkop) worden de lijken
noot 66; A. H. B. Agcrbcek. Enkele gebruiken
op stellages neergelegd of in zittende houding
van dc Dajaksche bevolking der Pinoehlandcn
met opgetrokken knieën geplaatst, hetzij in de na
Tijds. T. L. en V. Dl. LI pag. 446.
bijheid der woningen, hetzij in de woningen zelf,
2. De Mohammedanen plegen hunne dooden te
hetzij in het bosch, soms op boomen. Soms worden
begraven. Het begraven in eene kist is daarbij in het
de lijken op moeilijk te bereiken kalkspritsen ge
algemeen niet gebruikelijk en geldt volgens den Is
plaatst (ten O. van Fakfak en ten N. der Etnabaai),
lam zelfs als afkeurenswaardig, tenzij de gesteldheid
soms in grotten in hetkalksteengebergte(Tjireran-bevan den bodem (bijv. wegens grootc vochtigheid)
volking). Bij sommige N.-Guineaschestammen wor
bijzondere aanleiding daartoe mocht geven. Men
den de lijken gerookt en bewaart men de mummies.
acht het wenschelijk, dat de doode op de aarde ruste,
Waar de lijken begraven worden geschiedt dit
in letterlijken zin, en legt daarom zelfs aarde op den
vaak, zonder dat van een doodkist gebruik wordt
bodem der kist, indien men iemand daarin begraaft
gemaakt. Bij vele heidensclie volkeren worden zij
(zooals op Java, in de Vorstenlanden, bij sterfgeval
in hurkende houding in het graf geplaatst, zooals
len van aanzienlijken en gegoeden; elders ook, bijv.,
bij de bewoners der Zuid-Ooster en Zuid-Wester.eilandenenvanCcram.deManggaraiërs(West-Flores) . indien men dooden op vexTen afstand vervoert of de
begrafenis om dc een of andere reden eenigen tijd
.en de Doöe Donggo of Orang Goenoeng van Bima, en
bij de stammen aan de Doreh-baai (N. Guinea), waai moet uitstellen). In Atjèh (waar slechts de armste
lieden zonder kist worden begraven) maakt men den
de knieën der lijken tegen de borst gebonden
bodem der kist niet van hout, maar van rotan of van
worden, evenals bij de Arfakkers (N. Guinea). Bij
met rotan saamgebonden bladsteelen van klappers,
dezen wordt om het lijk nog een soort van tralie
om de aanraking van den doode met de aarde moge
huisje gemaakt, dat met bladeren bedekt en dan be
graven wordt. Bij de Soembaneezen en de Orang lom
lijk te maken.
.(Banka) wordt het lijk in lijnwaad gewikkeld, in
Het graf behoort zoo ingericht te worden, dal de
doode in eene vrije ruimte, een soort van spelonk
hurkende houding gebracht, zoodat de voetzolen der
of grafgewelf, ligt. Daartoe graaft men eerst een
ópgetrokken beenen den bodem raken, de knieën,
kuil (ter diepte van ongeveer een manshoogte), wel
waarop de ellebogen rusten, tegen de borst drukken,
terwijl de handen tegen kin en wangen zijn aan
ke als toegang tot de grafruimte moet dienen. Deze
gedrukt. In die houding wordt het in een ronden
laatste wordt daarna uitgehold, liefst in een der
zijden van den toegangskuil aan het benedeneinde,
kuil, in den vorm van een waterput, neergelaten.
Bij de bevolking van Tomboekoe worden de lij
of — indien de grond te los mocht zijn om in oen der
ken in hurkende houding in kisten gedaan, waarvan
zijwanden, zelfs met behulp van planken, zulk eene
de naden goed dicht gemaakt zijn, en onder het huis
primitieve grafkamer te verkrijgen — in den bodem
van den naasten bloedverwant begraven. Wanneer
van den toegangskuil, in den vorm eencr langwerpi
men rekent, dat het vlcesch geheel vergaan zal zijn,
ge gleuf, welke den doode tot laatste rustplaats moet
wordt de kist geopend en het gebeente, waaraan
strekken. Zij, die den doode bij de begrafenis neer
grootc tooverkracht wordt toegekend, onder de
leggen in de grafruimte.— welke in de arabische wet
betrekkingen verdeeld. De Dajaks der Zuider- en O.
boeken in het eerste geval lahd (Maleiseh luhal) en
afdeeling van Borneo, met name de Oio Ngadjoe,
in het tweede geval sjiqq wordt genoemd — plaatsen
maken ook van een doodkist gebruik; na het doozich daartoe in den toegangskuil. Deze laatste wordt
denfeest worden de lijken er uit genomen en in een
na afloop der begrafenis weder dichtgeworpen.
ijzerhouten, fraai versierde kist (sandoeng) overge
Daarbij kan men, zoo noodig, de grafruimte zelve
bracht, die den vorm van een huisje op palen heeft,
tegen het invallen van aarde beschermen, door hare
in het bosch geplaatst is en vei*scheidene lijken kan
opening (welke zich dus in het eerste geval aan den
bevatten. Iets dergelijks treft men aan bij de Knzijkant en in het tweede geval aan den bovenkant
jans en andere stammen in Centraal Borneo, waar
bevindt) door middel van planken of steenen af te
het aanzienlijke dooden betreft. Overigens begraven
sluiten. — De doode behoort in het graf op de rech
deze stammen hun dooden niet in de aarde, maar
terzijde te worden nedergelegd met het gekat in de
plaatsen ze liefst onder een grooten afhangenden
richting naar Mekka.
rotsmuur of in rotsholen.
Dc oude Arabieren bedekten de graven soms met
Bij verschillende volkeren worden den doode al steenhoopen of plaatsten er grootc rechtopstaande
lerlei voorwerpen, — eetwaren, kleederen, wapens
ofïersteenen omheen. De Islam verbood dit als een
pnz., — in het graf medegegeven.
afgodisch gebruik. Naar de Moslimsche wet mag
Literatuur over graven bij hcidenschc volken:
men de plaats, waar het graf zich in den grond be
> Borneo: Bock, Reis in Oost- en Zuid-Bornefi,-p. 99—
vindt, aan de oppervkkle slechts kenbaar maken
X /^04/Nieuwenhuis,'Qüë"r clurch Borneo, L p. 89—92,
door een geringe en liefst platte ophooging. Het
/ fëï—-146; Ling Roth, The natives of Serawak and
hoofdeinde van het graf wordt aangeduid door een
/ Brit. N. Borneo, I, p, 135—160; Perelaer, Ethnohouten paaltje of opstaande grafsteen. Deze merk-
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teekencn staan in sommige streken zoowel aan het
voeten- als aan liet lioofd-einde en hun vorm wijst
soms aan, of het graf van een man, dan wel van eene
vrouw is 1). Het oprichten van grooto grafmonumen
ten Ls naar den Islam niet geoorloofd. Toch wordt
dit verbod in de meeste Mohammcdaansche landen
dikwijls o vertreden. Zelfs wordt het bouwen van
kapellen en koepel vormige gedenkteekenen op de gra
ven van heiligen, ook door sommige wetgeleerden,
bij uitzondering, wel verdedigbaar geacht. Ook in
den Archipel, waar de graven der Mohammedanen
overigens in het algemeen aan de eischen van den
Islam beantwoorden, worden voor aanzienlijken,
vorsten en heilige personen wel groote graftombes
opgericht, soms onder een afzonderlijk afdak. Zie
verder KRAM AT.
LiteratuurJC. Snouck Hurgronje, De Atjèhers
I, 406 v., 471 v., 470 vv.; vgl. plaat VII (The Achehnese, 1, 422, 426, 430 vv.). —^‘dezelfde: Mr. L. W. C.
van den Berg’s beoefening van het Mohamm. recht"'
I, 00 (Ind. Gids 1884, I, 422); — L. W. C. van den
Berg, Minhadj at-Talibin,i, 218—227. — dezelfde:
Fath al-Qarïb, p. 217—221. —J. E. W. Lane, An ac
count of the manners and customs of the Modern
Egyptians Ch. 28 (met afbeeldingen).
Th. W.
•Juynboll, Handbuch des islamischen Gésetzes, S.
108 en de aldaar geciteerde literatuur. —U?. J. Veth
Java 1 (1875) blz. 643 vv.; lv (1007) 404 vv.
GRALAI. Zie VAARTUIGEN.
GRAMMATOPHYLLUM SPECIOSUM Bk, fam.
Orchidaceae. Anggrek teboe (jav.). Een rcusaehtige
epiphylische Orchidee, een van do grootste die be
kend zijn, in een groot deel van den Archipel en
ook op het vasteland voorkomend. Een exemplaar
in den Buitenzorgschen tuin heeft gebloeid met meer
dan 50 bloei wij zen en
5000 bloemen.
GRANAATAPPEL. Zie PUNICA.
GRAPTOPHYLLUM HORTENSE Nces., fam.
Acanihuciae, Pocding (mal.), Pocring. (mal., jav.).
Hamlenleum (soend.), Poksor. Zeer algemeen ge
kweekte heesters zoowel voor omheiningen als tot
sierplant, < pvallend door de fraaie, verschillende
gevlekte bladeren. Deze laatste worden'voor reini
ging van het hoofdhaar gebruikt en spelen ook in
do inlandscbe geneeskunde een grooto rol bij ver
schillende kwalen.
GRAS (AUSTRALISCH). Zie PASPALUM DILATATUM.
GRASOLIËN. Sommige grassen zijn welriekend.
Ik; ,,ietikgas.-en” (Anlhoxanthum on Ilierochloa)
danken don geur aan cumarine. Andere, bepaaldelijk
de Indische soorten van het geslacht Cymbopogon
(Andropogon,), bevatten in hunne bladeren vluchtige
oliën, waarvan sommige belangrijke handelsartikelen zijn.
Cymbopogon (Andropogon) Nardus Rendie (Room
poet sereh wangi). Uit do vereelte bladeren van deze
in pollen groeiende grammee verkrijgt men door distilJalio mot water ongeveer 0.75 % van eene zeer
lichtgele, welriekende olie,-inden handel citroncllaolio geheel en. Dit gras, dat waarschijnlijk op Ceylon
in liet wild voorkomt, tiert op Java in vochtige streken zeer welig on kan eenige malen ’s jaars geoogst
worden. De cultuur ervan heeft, niet hot minst door
den stoot, welken ’s Lands Plantentuin te Buiten
zorg er aan heeft gegeven, in de laatste jaron een
') Bij do Bocgincezen en Makassaren kan men
dit opmaken uit liet aantal dor graf paaltjes. Zio
B. F. Matthes, Bijdrage tot do cthnologio van
Zuid-Celebes, 1875, blz. 142 vv.
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lioogo vlucht genomen. Op Java vindt men verschei
dene zeer goed ingerichte, door Europeanen gedre
ven fabrieken. De daar gewonnen olie behaalt op de
markt de hoogste prijzen, daar de reuk fijner is dan
die van de op Ceylon verkregen olie. De voornaam
ste bcstanddeelen zijn citronellaal, geraniol en citronellol. De olie vindt o.a. toepassing voor het parfumeeren van zeep. De uitvoer bedroeg in 1913
75.000 K.G.
Cymbopogon (Andropogon) citratus Stapf en C.
flexuosus Stapf, (Roompoet sereh), leveren de lemongrass olie. Dit gras, dat slechts 0.2 % olie geeft,
wordt op veel kleiner schaal óp Java gecultiveerd
dan roerapoet sereh wangi. Het hoofd bestanddeel
van de olie is citraal.
Cymbopogon Martini Stapf, levert de Palmarosaolie, ook .wel Indische of Turksche geranium-olie ge
noemd, maar wordt evenmin als andere grassen,
welke in de bladeren aetherische olie bevatten, in
Ned. Indië verbouwd.
Cymbopogon (Andropogon) Schoenanthus Spreng,
kameelgras, was oudtijds in de pharmacie als Herba
Schoenanthi en Juncus odoratus bekend.
Uit de wortels van Vetiveria zizanioides (akar
wangi, zie aldaar) wordt eveneens een welriekende
olie verkregen.
GRASVELD (CHARLES HENRI VAN). Geb. te
’s-Gravenhage 19 Scpt. 1766. Na te Leiden,in de
geneeskunde te hebben gestudeerd, vestigde hij zich
in 1792 als medicinae doctor te Nijmegen^doch nam
spoedig deel aan de politieke gebeurtenissen, daar hij
in 1795 door Gelderland ter Staatsvergadering werd
afgevaardigd. Hij vertegenwoordigde de Bataafsche
republiek in Juni 1798 op het Congres te Rastadt,
werd in dezelfde maand secretaris van het Intermé
diair Bestuur dier Republiek,T4 Dec. 1801 minister
plcnipotentiaris aan het Hof van Portugal en 11
Nov. 1805 benoemd tot Commissaris-Generaal, te
vens Gouv.-Gen. van Bataafsch Indiën, tevens Luitenant-Generaal in dienst der Republiek. Met zijn
medecommissaris Elout naar Indië vertrokken, werd
hij echter vóór hij de kolonie bereikte, door Koning
Lodewijk Napoleon teruggeroepen; in 1S23 werd
hij lid van het Amortisatie-syndicaat en lid, later
.voorzitter, van do permanente commissie, belast
mot het dagelijksch beheer van dat Syndicaat, cn
bleef dit tot de opheffing daarvan op 31 Dec. 1840.
Hij overleed te ’s-Hertogenbosch op 26 Mei 1841.
GRATI. District van hot regentschap Pasocroean
in hot gewest van dien naam met vier onderdistricton en 67 Gouvcrnemonts- on 8 particuliere desa’s.
Het had op ’t einde van 1905 eene bevolking van
bijna 74.000 zielen, o.w. 20 Europeanen, 70 Chineezon on 10 Arabieren. Dit district bevat het eenige
particuliere land van hot gewest Pasocroean, nml.
Kedawoong, groot 850 bouws, voorheen toebehoorendc aan den heer G. Lebrot. Het land is thans in
eene Naamlooze Vennootschap ingebracht; de aan
deze toobehoorendo suikerfabriek Kcdawoeng vindt
haai’ plantareaal in de bovenbedoelde 8 particuliere,
alsmede in gouvernemonts-desa’s van de aangren
zende ondordistricton. Bij do districtshoofdplaats is
het meer van Grati gelegen, Ranoe Ivlindoongan gehueten, bekend om de groote hoeveelhe
den eendeneieren die er gevonden worden, waarvan
hot zouten een bepaalde industrie uitmaakt. Zio
EEND.
•.
GREGES OTTOT (jav.). Zio EQUISETUM. Te
Solo verstaat men onder dezen naam een goneosmiddol, afkomstig van don wolriokcnden wortel van
Faloua pilosa, fam. Moraceae.
52
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GRENSPLANTEN—GRISEE.

GRENSPLANTEN. Indion de grenzen van koffieof thee-tuinen niet worden gevormd door wegen,
ravijnen, enz. en ook, indien men een tuin in deelen
van bekende grootte wil verdoelen, pleogt men van
zg. „grensplantcn” gebruik te maken, die door de
kleur van bloemen of bladeren reeds van verre
zichtbaar moeten zijn. Als zoodanig dienen op
Java o.a. Kembang sepatoe (Hibiscus), Graptophyllum en Cordyl&e.
GRESHOFF (M AU RITS). Geb. te ’s-Gravenhage
11 Oetober 1S62, studeerde pliarmacio te Utrecht
en promoveerde te Jena tot phil. doet., terwijl lïïj
hier te lande zijne pharmaceutische studiën vol
bracht. In 18S7 vertrok hij als milit. apoth. 2dc kl.
Ind. Leger naar Java. In het hospitaal te Batavia
. verrichtte hij eenige onderzoekingen. In 188S werd
hem op last van den Min. van Kol. opgedragen „een
„onderzoek in t c stellen naar de plant enstoffen van
„Ned -Indië, in het bijzonder met het oog op hare
beteekonis voor de geneeskunst'’. Voor dit onder
zoek werd bij ’s lands plantentuin te Buitenzorg een
ehemisch-pharmacologisch laboratorium opgericht,
dat bij de reorganisatie van den tuin in 1S90 als de
vierde afdeeling werd aangeduid. (Zie PLANTEN
TUIN, ’S LANDS). Aan Greshoff komt de verdienste
toe, den grondslag gelegd te hebben van het stel
selmatig onderzoek der Indische plantenstoffen. Hij
ontdekte niet alleen in Indische gewassen een groot
aantal alkaloïden en andere heroïsche bestanddeelen, maar wist zijne onderzoekingen ook nuttig te
maken voor de vergelijkende phytochemie en voor
de plan ten-physiologie, o. a. door zijne medewerking
aan G. Karsten’s studie der ademwortels van Rhizopkoren en M. Treub’s studie over het blauwzuur
in Pangium. In 1892 was Greshoff genoodzaakt we
gens ziekte naar Europa te gaan, waar hij zijne stu
diën voortzette. In 1895 verliet hij ’s lands dienst
en werd toen aangesteld tot scheikundige aan het
koloniaal museum te Haarlem. In 1896 werd hij
tevens onderdirecteur dezer instelling en bedankte
hij voor het hem aangeboden hoogleraarsambt in
de pharmacognosie te Amsterdam. In 1901 volgde
hij Van Eeden als directeur van het kol. museum
op, welke betrekking hij tot aan zijn dood op 8 Dec.
■ 1909 vervulde.
Geschriften: Chemische Studiën über den Hopfen,
Diss. 1887; Eerste verslag van het onderzoek naar
de plantenstoffen van Ned.-Indië, Bat. 1890; Phytochemische rapporten in de verslagen van ’s lands
plantentuin 1888—92; Planten en plantenstoffen,
Bat. 1891 (Gedanken über Pflanzenkrafte und phytochemische Verwantschaft, Berlin 1893); Beschrijving der giftige en bedwelmende planten bij do
vischvangst in gebruik, Bat. 1893 2®Ged. 1900; Indische nuttige planten, Amst. 1894; Ind. Vergifrapporten, I 1899, II 1900; Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Ned.-Indië door de Clercq, 1909;
Voorts opstellen in Teysmannia, Ind. Mereuur, Alhum der Natuur en in verschillende vaktijdschrifton. In de biografie van Dr. Bosz en van Iteraon
Chem. Weekbl. VII (1900) blz. 231 vindt men een
zeer uitvoerige opgaaf van Greshoff’s geschriften.
GRESHOFF’S RUMPHIUSFONDS. Ter gelegen« heid van den 200-jarigen sterfdag van den natuuronderzoeker Georg Everhard Rumphius werd in het
Koloniaal Museum (zie aldaar) te Haarlem op 15
Juni 1902 op initiatief van Dr. M. Greshoff, directeur van het museum, ter herdenking eene Rumphius medaille geslagen en de kiem gelegd voor een
Rumphiusfonds.
Na den dood van Dr. Greshoff, die aan het fonds ■

een belangrijk legaat vermaakte, gaf de Commissio
voor het Koloniaal Museum een vasten vorm aan het
fonds door er statuten voor vast te stellen, waarna
hot den naam van Grcshoff’s Rumphiusfonds ver
kreeg. Het fonds heeft ten doel de bevordering van
het natuurwetenschappelijk onderzoek van de MoJukken.' Ter bereiking van dat doel kunnen o. a.
subsidiën verleend worden aan personen, die de Molukken wenschcn te bezoeken om aldaar natuurwe
tenschappelijke studiën betreffende die eilanden
groep te ondernomen, terwijl aan personen, die zich
in dit opzicht bijzonder verdienstelijk hebben ge
maakt, cene Rumphiusmedaille kan worden ver
leend.
GRËSIK. Zie GRISEE.
GREVE (WILLEM HENDRIK DE). Geb. te Eraneker den löden April 1840. Na zijne studiën aan do
Kon. Akademie te Delft te hebben voltooid werd hij
Dec. 1861 benoemd tot aspirant-ingenieur bij het
mijnwezen in Ned.-Indië; in 1863 volgde zijn benoe
ming tot ingenieur der 3e en in 1866 tot idem. der 2e
klasse. De Grove is bekend geworden als de ont
dekker van de Ombilinkolcn velden in de Padangscho Bovenlanden. Hij ontwierp een plan van afvoer
dier kolen naar de Oostkust van Sumatra en ver
dronk tijdens een onderzoek naar de uitvoerbaar
heid daarvan (Oetober 1872) in de Kwantan of
Indragiririvier. Necrologie door P. H. van Diest
in Jaarb. Mijnwezen 1872. II/, ;•
GREWIA, fam. Tiliaceae. Taïok (soend., jav.).
Lage boomen van Java, meest met viltige of althans
sterk behaarde bladeren en gele bloemen. Een twee
tal soorten, n.1. G. celtidifolia en G. eriocarpa, hebben
een zeer taai hout, dat voor stelen van bijlen en
karreboomen zeer gezocht is.
GREWIA SALUTARIS Span., fam. Tiliaceae.
Kajoe timor (mal.). De bast van dezen boom (niet
het hout, zooals de naam zou doen vermoeden) is een
zeer gezocht Javaansch geneesmiddel, dat overal op
de markten verkocht wordt. Het bevat hars en een
hoog gehalte aan looistof, heeft een sterk samentrekkenden smaak, en wordt bij verschillende in
wendige kwalen in den vorm van een afkooksel als
adstringcerend middel gebruikt.
GREYHOUND (STRAAT). De smalle, diepe straat
welke loopt tusschen de eilanden, onmiddelijk bcW.
Taliaboe, het W.lijkste der Soela-eilandcn, gelogen,
vormt een der verbindingen tusschen het Z.lijk en
het N.lijk gedeelte der Molukschc zee en is de aan
gewezen route tusschen do Z.-O. kust van Boeton en
de N.O.kust van Celebes of de W.kust van Halmahera. Behalve den ruim 13 K.M. broeden vaarweg
beO. langs het eiland Tcmpau, is van de straat weinig bekend. De stroom loopt met kracht door do
straat heen en weder,desnelheid schijnt 5 tot 6 K.M.
in het uur niet te overschrijden,
Voor weersgesteldheid, zie MOLUKSGHE ZEE.
Zie Zeemansgids O. I. Archipel deel IV.
GRISEE (GRöSIK, GARSIK = droog land), as
sistent-residentie, residentie Soerabaja, bestaande
uit het regentschap van dien naam en drie contróloafdeelingen, nl. Grisee. met de districten Grisee,
Bengawandjero en Goenoeng Kcndeng; Sidajoe met
de districten Sidajoe en Karang binangocn en het
eiland Bawean, beslaande uit het gelijknamige districl. Op het eind van 1915 had deze afdeeling eeno
bevolking van omstreeks 350.000 zielen, onder welke
150 Europeanen, 2000 Chineezen en 1000 Arabieren. De hoofd plaats is gelijknamig (zie aldaar).
GRISEE. District met gelijknamige hoofd plaats in
het regentschap en de afdeeling Grisee, residentie
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De velden langs de Locsi hebben telken jare van
Socrabaja mot 4 onderdistricten en 133 desa’s; op ’t
bandjirs le lijden. Oogst mislukking door droogte in
eind van 1915 telde het omstreeks 74.500 zielen, o.w.
130 Europeanen, 1800 Chineezen en 1000 Arabieren.
den westmoesson of door te veel regen in den oost
GRISEE, GRISSEE (GReSIK of TANDES).
moesson — het eerste vooral van padi, het laatste
Hoofdplaats van de afdeeling Griseo dor residentie
meest van tweede gewassen — komt herhaaldelijk
Socrabaja, gelegen aan Straat Madoera, tcldo uit.
voor en in sommige jaren over groote uitgestrekt
1915 _j_ 20.000 inwonors, waaronder ongeveer 130
heid, waarvan ziekten en hongersnood de gevolgen
zijn. Berucht is do hongersnood 1848—’49 (zie
Europeanen, 1800 Chineezen en 1000 Arabieren.
Hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1887 no.
CULTUURSTELSEL). Ook tusschcn 1880 en ’85
172. Het is een vervallen stadje, dat veel handel en
heerschtc groote sterfte, waardoor de bevolking
scheepvaart heeft gekend, doch thans op zijne vroe
in dat lustrum van 276.000 op 177.000 verminderde!
ger druk bezochte reede, wat de grootcre scheep In 1902 mislukte de rijstoogst op niet minder dan
18.500 bouws sawah en in 1904 de oogst van tweede
vaart betreft, slechts enkele kustvaarders ziet.
gewassen op 18.G00 bouws. Daardoor en door ram
De Chineezen kwamen er reeds vóór 1400 A. D. en
pen als cholera, koortsen en de pest nam de bevol
noemden het Ts’e-ts’un; over de afleiding van dezen
king van 257.000 zielen in 1900 af tot 241.000 in
weinig verheffenden naam — de letterlijke beteeke1905 (onder het laatste cijfer waren 150 Europeanen
nis is kakhuisdorp — leze men de toelichting van
en 2250 Chineezen). In 1915 telde de bevolking
Rouffaer in de Bijdragen Kon. Inst. T L. V., 7e
volgreeks, V 190(5, blz. 178. Grisee was toen reeds een
+ 280.000 o.w. 178 Europeanen en 2850 Chineezen.
Naast het voornaamste tweede gewas, djagoeng,
belangrijke hand etsplaats, maar vooral in den eer
breidt de teelt van cassave zich uit, die in slechte
sten Mohammedaanschen tijd, het centrum der geloofspropaganda. De Portugeeschc berichten getui jaren een ware uitkomst is. De klappcraanplant
neemt toe evenals die van kapok. Ook wordt veel
gen van de beleekenis der plaats en de Nederlanders
stichtten er de eerste hunner factorijen in Oost-Java.
tabak geplant voor de inlandsche markt.
Landbouwondernemingen komen in Grobogan
Eerst in de 19e eeuw is het geheel door Socrabaja
niet voor, wel ondernemingen voor den houtaankap
overvleugeld.
en drie gouvernements houtvesterijen. — Twee
Merkwaardig is Grisee door hare geschiedkundige
tramlijnen doorsnijden de afdceling van West naar
oudheden. Men vindt een schat van materiaal voor
Oost en zijn bezuiden de hoofdplaats Poerwodadi
historische studio in de Mahpocr&of Gapoer&wètan,
en nabij Koewoc door dwarslijnen verbonden. Bij
waar uitgcslrekte terreinen door begraafplaatsen (de
Goendik hebben de trams aansluiting op de spoor
oudste uit de 14e eeuw) worden ingenomen. De poor
lijn Semarang—Soerakarta. — De contröle-afdeeling
ten vertoonen den Hindoeschen bouwstijl. Het
Wirosari telt vele merkwaardige natuurverschijnse
praalgraf van Maulana Malik Ibrahim, den oudsten
len; in hot lage kalkgebergte aan de noordelijke
der 8 of 9 heiligen, aan wie de Javanen de vestiging
grens komen zeer fraaie druipsteengrotten voor met
van den Islam in hun land toeschrijven, wordt er nog
helder witte stalactieten; voorts in het district Krazeer in ecre gehouden. (Zie verder onder GIRI.)
Te Grisee wordt veel werk gemaakt van het ver dènan, de modder wellen van Koewoc, (zie ab
vaardigen van voorworpen uit koper en messing,
daar), waaruit zout gewonnen wordt.
alsmede het vervaardigen van houten kisten en het
Plekken, waar ziltig water en slik opwellen, komen
in de afdceling Grobogan vele voor, o.a. bij de desa
vlechten van rotanmatten. De songkëts (goud- en
zilvorwcefscls) van Grisee zijn bekend.
Djono (zie aldaar).'
Toen do havenverbetering van Soei'abaja in het
GROBOGAN. District mot gelijknamige hoofd
begin dezer eeuw aan de orde was, zijn er stem
plaats van de contröle-afdeeling Poerwodadi, regent
men opgegaan om Grisee wegens hare veilige roede
schap en afdeeling Grobogan, residentie Semarang
en geschikte ligging voor steigeraanleg, als voorha
Hot heeft een uitgestrektheid van 200 K.M2. en telt
ven van Socrabaja in aanmerking te brengen, waar
3 onderdistricten met 82 desa’s. Op ’t einde van
van echter niets is gekomen.
1915 had het eene bevolking van 48.500 zielen, waar
Literatuur. Int. Archiv. f. Ethn. XV 1902, blz.
onder 3 Europeanen en een GO-tal Chineezen. Zijne
203.
Ned. Zeewezen, 1902, blz. 203. — Bijdr.
hoofd plaats ligt 50 M. hoog.
Kon. Inst. T. L. V. rks 7, V (1906), blz. 178. —
GROENE GEUZEN. De Mardijkers te Batavia
Eigen Haard 1910, blz. 635.
aldus genoemd naar hun groen vaandel. Zie (lnGROBOGAN. Regentschap en afdceling van de
landscho) BURGERS.
residentie Semarang, met eene oppervlakto van
GROENEVELDT (WILLEM PIETER). Geboren
1287 K.M2. en een o bevolking in 1905 van 244.000
te Gorcum 28 Mei 1841; overleden te ’s-Gravenzielen, waarvan 150 Europeanen en 2300 Chineezen,
hage 18 Aug. 1915. Ontving zijne opleiding te
Leiden als kweckcling voor do Chineescho on
beslaande uit 2 contróle-afdcolingcn, nl. Poerw o d a d i met de districten P oer w o d a d i en
Japansche taal en werd in 1861 ter beschikking
Grobogan, on Wirosari mot de districten
gesteld van den Gouverneur-Generaal van Ned.W i ros a i- i en K r a d e n a n (zio onder dio
Indië om zich verder te bekwamen voor tolk in
genoemde talen. Eerst te Arnoy en daarna in
namen). De afdceling vormt het benedendeel van de
het binnenland van Canton voltooide hij zijne stu
vallei der Kali Loesi met do noord- en zuidwaarts
diën in de Chineescho taal, waarop hy in Augustus
aangrenzende heuvels. De laatste zijn grootendeels
1864 in ’s Landsdienst werd opgenomen en zijne be
mot djalibossehen bedekt, die zich vroeger ook tot in
noeming ontving tot tolk voorde Chincesche taal te
de vlakte uitstrekten. Eerst sedert het midden der
Pontianak; zes jaar lator werd hij overgeplaatst
19e eeuw is de laatste bewoond en bebouwd gewor
naar Padang; in 1872 werd hij belast met de funcden, maar do groote meerderheid der volden is van
tiën van secretaris-tolk bij clen Nederlandschen
den regen afhankelijk. Voor 1905 worden opgegoven
Consul-Generaal to Peking. In 1874 keerde hij weder
46.000 bouws van regen afhankelijke sawahs en 14.000
naar Indic terug en werd benoemd tot tolk voorde
bouws droge velden, tegen 10.000 bouws alleen in
den westmoesson bovloeido sawahs en slechts 1000 I Chineescho taal te Batavia. Drio jaar lator (Aug.
permanent bevloeide, uit een paar kleine leidingen.
1877) werd hij benoemd tot referendaris bij het Dep.
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van O. E. en N., in April 18S1 tot secretaris en in
April 1887 tot directeur van dat departement. In
Juli 1889 werd hij lid in den Raad van N. I., als
hoedanig de Regeering hem eene zending opdroeg
naar Fransch Indo-China ten einde een onderzoek in
te stellen naar de inrichting en de werking van het
in Cochin-China bestaand stelsel van opium-regie,
terwijl hij in Augustus 1892 belast werd meteen
onderzoek naar den economischen toestand der
Vreemde Oosterlingen op Java en Madoera. In Mei
1893 werd hij bevorderd tot vice-president van den
Raad van N.-I., welk ambt hij bekleedde tot 5 Juli
1895, toon hij op zijn verzoek eervol uit ’s Lands
dienst werd ontslagen.
Van zijne hand verschenen: (met R. J. de St.
Aulaire) A manual of Chinese Running-Handwriting, especially as it. is used in Japan, 1861: Notes
on the Malay Archipelago and Malacca, compiled
from Chinese sources, Vcrh. Bat. Gen. XXXIX
1876, van Engelsehe zijde opnieuw uitgegeven in
1887; De .Nederlanders in China. (1601—1624) le
/(tevens laatste) deel, 1898.-Gezamenlijk met Dr.
/ Brandes gaï hij uit': Catalogus der arcliaeologische
/
verzameling van het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen (1887). Van zijn onder
zoek in Cochin-China bracht hij een rapport uit: Het
opium-monopolie in Fransch Indo-China, hetwelk
van Rcgeeringswege in druk verscheen.
GROENG. Sasaksch district van de onderafdeeling West-Lombok,. afdeeling Lombok, residentie
Bali eïTXombok. 4 1'4’
GROGOL. District van de contröle-afdeeling, het
regentschap en de afdeeling Demak. residentie
Semarang. Het beeft eene uitgestrektheid van
197 KM2, on heeft 3 onderdistiicten met 113 gouvernements en 72 particuliere desa’s. Op ’t einde
van 1905 had het eene bevolking van 75.000 zielen,
waaronder 10 Europeanen en 130 Chineezen. De
districtshoofdplaats is Karang tengah.
GROGOL. District (van den Soesoehoenan), met
' Vgelijknamige hoofdplaats van de afdeeling en de
< £
residentie SoeraIcarta. Het is gelegen onmiddellijk
ten Z. van de hoofdplaats Soerakarta, aan den weg,
die deze plaats met Wonogiri verbindt, heeft 5
onderdistricten met name GrögoJ, Paloer, Ngranggah, Baki en Mödjö en telde op ’t einde van 1905:
bijna 40.000 zielen o.w. -j- 40 Europeanen en verder
Inlanders.
GROLL (JOHANNES). Geb. 14 Juli 1814 te Ab-_
coude,^)verleden ie Leiden 21 April 1885. Was aanvankelijk zec-officier. Ging in 1852 over in Ind.
burgerlijken dienst als onderhaven- en equipagemeester te Batavia. Maakte studie van de opkomende electrotechniek en werd, in 1856 tot Ingenieur
van de Gouv. telegrafie benoemd, de aanlegger van
de eerste telegraaflijn (Batavia-Buitcnzorg) op
Java en daarop van twee lijnen over de gebeele
lengte van hef eiland en van den eersten onderzeeschen telegraafkabel tusschen Java en gingapore.
Hij verliet ’s Lands dienst in 1863. In 1867 vertrok"
hij weder naar Indië als lid van den Raad van beheer
der Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij en wist door
— -t.
zijn orgauiseerend talent van deze destijds zwakke
onderneming een zeer sterke en bloeiende te maken.
jp
?? £ GROND (RECHTEN OP DEN), uitgeoefend door
'vV* de inlandsehe bevolking. De aard en de omvang
■■
dezer rechten zouden minder moeilijk zijn te ken\ ? :V';- f non, indien de agrarische wetgeving van hot gouvornement óf zich bij de inlandsehe inzettingen had
.
/ aangesloten (gelijk geboden wordt door de arfct. 62
/jp. -pi' .
lid 5 en 75 lid 3 Reg. regl.), onder toevoeging van
lu-/' ■")
/ Oi
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al datgene wat onzerzijds om economische of staat
kundige redenen noodig wordt geacht, öf die inzet
tingen kortweg had op zij geschoven, een scherpe
tegenstelling scheppende tusschen het adatrocht
van vroeger en het gouvernementsrecht van nu
Aangezion echter onze bepalingen een soort dooreenmonging van inlandsehe en gouvernomentsopvattingen hebben tot stand gebracht, vormt de In
dische wetgeving op de agrarische bovolkingsrcchten
het ingewikkeldste deel van de staatsinstellingen
der kolonie, voor Europeanen (ook ambtenaren)
moeilijk te verstaan, voor inlanders onbegrijpelijk.
Gelukkig geldt dit bezwaar in hoofdzaak slechts
inrichting en vorm der bepalingen; haar strek
king (eerbiediging van inlandsehe belangen, be
scherming van den inlander tegen eigen onverstand
en tegen list van vreemden, economische vrijmaking
van den grond) valt schier doorloopend te loven, en
zou door aansluiting op inlandsehe voorstellingen
en inzettingen uitnemend bruikbaar kunnen worden
voor de praetijk.
Was zoowel bij de parlementaire behandeling
van het Rcgeeringsreglement (1854) als bij die van
het ontwerp-cultuurwet (1866) gebleken, dat zelfs
bij het bestuur de kennis van de bevolkingsrechten
op den grond nog alles te wcnschen liet, daarin
kwam verbetering, toen, juist ten gevolge dier discussiën van 1866, eerst een summier onderzoek werd
gehouden naar de aanspraken der inlandsehe be
volking van Java en Madoera op onontgonnen gron
den (rapporten van 1867, overgelegd door minister
Hasselman, zie bijlagenSt.-Gen. 1807—1868 tweede
zitting bl. 468), en vervolgens bij gouv.-be.sl. van 10
Juni 1867 het grooto agrarisch onderzoek voor die
twee eilanden naar bebouwde en onbebouwde
gronden werd gelast, waarvan de uitkomsten zijn
neergelegd in het Résumé van Bantam (als proeve
gepubliceerd in 1871) en in de drie deelcn van het
Eindrésumé (1876, 1880, 1896), welker redactie in
hoofdzaak het werk is van Mr. \V. 13. Bergsma;
de toestand in „Do Residentie Kadee” was onaf
hankelijk daarvan reeds in 1871 gepubliceerd naar
de uitkomsten der statistieke opneming. Toen
voorts in die zelfde jaren de noodzakelijkheid
bleek om orde te stellen op de verkrijging van woeste
gronden door Europeanen en Chineezen op do bui
tenbezittingen, hetgeen men alleen door een domein verklaring (zie Domein van dicn lande) meende
te kunnen bereiken, werden soortgelijke onderzoekingen, doch op beperkte schaal en voor onbcbouwde gronden, ingesteld voor een aantal gewesten buiten Java en Madoera. Zoo verschonen
er tusschen 1872 en 1877 negen agrarische ré-,
sumé’s voor de buitenbez.: Sumatra (herdrukt
1896), Banka, Amboina, Celeboi, W.-Bomen,
Z.-Q.-Bomco, Monado, Billiton on Timer, waarop in
1889 als tiende Bali volgde. Hot résumé voor Bali is
het laatste, dat door de regeering zelf werd gepubliceerd; sinds dien echter verschenen nogindeAdatreehtbundels (zie AD4TRE0HT) oen agrarisch
résumé voor Groot-AtjèMbuadel I). een voor Bon i en
Paré-Paré op Zuid-Cele'bes \(bundel IX.) on een
voor een deel van Sumatra’.s 0ostkus£){(7undel X).
Alleen de gewesten Djambi, Riouw crPTcmftto
zijn tot dusver (October 1916)geheel vaneen résumé
verstoken. Het groote bezwaar, waaraan deze publicaties (van ongelijke waarde) den lezer blootstollen, ligt in het gemis van vaste rechtstermen, waardoor niet alleen de rechtsverscheidenheid in Itidonesië veel grooter lijkt dan zij is, doch ook het vorkrijgen van een schorpgeteekend beeld onmogelijk
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wordt; aan dit bezwaar trachten de door hot Ko Ion.
boemi, sówa oetan, pantjoeng alas, tapak lawang,
Inst. uitgegeven Pandecten van het adatrccht (1914,
hak rantau, soessoeng romang, noi-filin, rahè1915; zie ADATRECHT) te gemoet te komen. Een
koton, en oopeti in zwang zijn, heet op .Java
ander bezwaar, dat zich niet meer verhelpen laat, isde
mesi of pamesi. Tal van uitingen van dit
ondeskundige opstelling van de voor do buitenbe
beschikkingsrecht zijn van regeoringswego voor en
zittingen ter beantwoording voorgelegde vragen
na herhaaldelijk erkend; doch van het recht zelf (zie
lijst; bij latere onderzoekingen zou men beter doen,
ook op BESCHIKKINGSRECHT) wil men' nog
zich van de vragen van 1872 los te maken.
altijd niet weten, vooral omdat men zich diets maakt,
De ingestclde nasporingen hebben doen zien, dat,
dat deze, uit oude religieuze denkbeelden voort
bij veel verschil in plaatselijke bijzonderheden,
gekomen en nog vastgeworteldc, inzetting onverde hoofdlijn voor geheel Indic dezelfde is, al ontmoet
cenigbaar wezen zou met onze heerschappij. Bij ont
men natuurlijk de bevolkingsrechten op den grond
wikkeling van den inlandschen landbouw verbleekt
in uiteen loopende stadiën van ontwikkeling. Ook
en vervalt het beschikkingsrecht langs natuurlijken
tusschen Java en de buitenbezittingen bestaat geen
weg (zie boven: West-Java enz.), maar dan in ge
enkel kenmerkend verschil.
lijken tred met de verdere natuurlijke wijziging
‘—
De agrarische bevolkingsrechten worden voor
van de adatrechten op den grond.
ons rechtstrceksch gebied in geheel Indic uitdruk
Is het beschikkingsrecht een recht van inlandkelijk beschermd door art. 62 lid 5, vgl. lid 3 en lid 4,
sche gemeenschappen (stam, district, dorp), uit
Reg.-regl. ;cn zulks in aansluiting op deproclamatiezijn omschrijving bleek reeds, dat zijn toepassing
Sloet in Ind. Stb. 1860 n° 80 voor Java. Mocht men
leiden moet tot individueele rechten: immers het
— in afwijking van de inlandsche opvatting— wei- waarborgt juist een bevoegdheid van de individugeren zulke rechten als b.v. dat tot zamoling van eele leden dier beschikkingsgerechtigde gemeenboschproducten als „rechten op den grond” aan te schap (in tegenstelling tot vreemden) om van den
merken en voorbijzien, dat art. 62 lid 5 Reg.-regl. grond binnen don beschikkingskring te profiteeren
zich niet tot rechten „op” den grond beperkt, doch voor zich zelf. De eenvoudigste uitingen van die bealle rechten der inlandsche bevolking omvat, die
voegdheid zijn: het zamelen van boschproducten'Nmet art. 02 verband houden, dan nog worden deze aldaar (zamelrecht), het jagen en visschen aldaar ‘
rechten voor de geheelc sfeer der gouvernoments- (jachtrecht, vischrecht), straks gevolgd door het ont- r
rechtspraak in of buiten rechtstreeksch gebied be- ginnen van een bepaald stuk (ontginningsrecht).
schut door art. 75 lid 3 en lid 4 Rcg. regl.
Aanvankelijk geschiedt de ontginning door het >Aan de pits dezer agrarische rechten staat voor drijven van een voorbijgaanden en extensieven >•
geheel Indië liet beschikkingsrecht over grond en wa- roofbouw op een stuk grond, dat men na eerste after, toekomend aan een inlandsche rechtsgcmecn- oogsting of na een paar oogsten weer verlaat (genotschap (hetzij stam, district of dorp), en bij do Mi- recht). Bij dezen eersten primitieven vorm van
nangkabauers hak oelajat d. i. oelajatrecht gchce- grond bebouwing is do cultuur nomadisch, want als
ten (elders onbenoemd). Een eigendomsrecht is dit, de gronden in den omtrek eener bevolkingswoon- v.
bij westerlingen onbekende, voor vervreemding plaats geheel zijn citgeput, is de bevolking genoopt
onvatbare, beschikkingsrecht niet Het houdt in, niet alleen van bouwveld te verwisselen, maar haar ' "
dat de stam enz. een bepaalde omgrensde streek woonplaats zelf te verleggen. Is bij het sinds 1872
gronds beschouwt als beschikbaar alleen voor hem op de buitenbezittingen ingesteld onderzoek geblc- v-,v
zeil en zijn leden, zoodat dezen er vrijelijk mogen ken, dat zulle heen en weer trekken nog voorkwam
zanu lcn,ontginnen,enz.;leden van een anderenstam in de Balaklandon (buiten Mandaiüng), het noor- V’
daarentegen mogen dal alleen doen met vergunning den der Lampongs, het westen van Palembang, hot ^
van don eersten stam, en tegen betaling van een binnenland van Borneo, de bergstreken van Zuid-Ce- ^
recognitie; ook over cultuurgrond binnen don be- lebes, do gewesten Ternato on Timor, men vond zelfsrO^
schikkiugskring uit zich, hoewel in verzwakte mate, op Java, nl. in Zuid-Bantam, dien toestand in het
dat beschikkingsrecht (b.v. door een vex-plichto me- midden der negentiende eeuw; en ook thans nog-^ï
dowerking van den Mam bij transacties, of door ver- is, o. a. blijkens de ondorzookingen der Welvaartbod van overdracht aan nict-stamgcnooten); en commissio (saamgevat door C. J. Hasselman, 1914,
N
de beschikkingsgerechtigde gemeenschap acht zich on ten dcelo geëxcerpeerd iiKAdatrcchtbundels
— ten minste op Middel- en Zuid-Sumatra, Bali en II en IV), zulk con roofbouw op wtesclvalÜ'gö'Uöuw V . *•
Java- aansprakelijk voor ongcdolgdo zwaro delic- velden (nu eens hooma, dan weer tipar of gaga ge'
ten, binnen dien kring gepleegd. Indien het oostor- hccten) verro van onbekond op Java. Het uit dezen v~
scho recht van grondbezit der individueele inlanders roofbouw ontstaande genotrccht van droge velden
minder bevoegdheden geeft dan ons recht van pri- is zwak van inhoud en tijdclyk: de grond kan niet
vaten grondeigendom, ligt dat voornamelijk aan do worden vorvreomd of verpand, kan meestal niet
omstandigheid, dat dit inlandsch bezitrecht be- vererven, en valt weer vrij zoodra de bebouwing
klemd zit binnen het beschikkingsrecht; waar dit wordt gestaakt. Het lijdelijke van dit genotrccht
laatste is weggesloten — gelijk in Atjch, op West- is dikwijls aan do aandacht ontgaan, doordat v-—
Java, en (ten aanzien dor sawahs) op Bali—, daar men lette op do blijvende rechten, op meerjarige
is de inlandsche grondbezitter nagenoeg even vrij gowassen geoefend (b. v. op daar geplanto vrucht booals een wcslorsch grondeigenaar zou zijn. In een paar men); doch naar inlandsche opvatting is hot recht v\
achterlijke streken, het Gajöland opSumatra, hot op het gewas geheel los van hot recht op don grond
Tormlja-gebied op Celebes en waarschijnlijk ook zelf. Meestal treft men dit gcnotrecht aan te zamen
den Gorontaloschen kring, is het beschikkings- mot (on staande onder) het beschikkingsrecht van
recht nog niet aanwezig; in enkele despotieko zolf- den stam enz.; alleen waar hot beschikkingsrecht .
besturende rijken is of was het opgcslorpt in nog niet aanwezig is (Gajöland, Gorontalo, Tova- N
’s vorsten almacht (Simeloengoen-Bataks, Lombok, dja-gobied), Ls dit anders. Do individualisatie van
Bangli, Vorstenlanden). Do gonoemdo rccognitio, den grond begint echtor veelal reeds, doordat het •
waarvoor op Sumatra, Borneo, Celebes, Bceroe,__ uitgpkozon stuk grond met eenvoudige inlandsche K
Bali zulke namen als oeloe taon, boenga tanalï.sówa morkteekens wordt afgobakond; daardoor ontstaat
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een tijdelijk voorkeurrecht op dien grond, van dezen
negatieven inhoud, dat, zoolang het voortbestaat,
anderen dien grond met in ontginning mogen nemen
(in de Minahasa heet dit recht apar- of palau-recht,
elders is hot onbenoemd).
Betere cultuurwijzen on toenemende bevolking
leiden vanzelf tot een meer blijvende individuali
satie van den grond, waardoor een vaster recht ont
staat, het. inlandsch bezitrecht op den grond (in som
mige streken met het Arabische woord voor eigen
dom, milik,aangeduid). Ook dit ontstaat door ontgin
ning; ook dit wordt dikwijls door afbakening en
voorkeurrecht voorafgegaan. Maar in tegenstelling
tot het genotrecht van wisselvallige bouwvelden
duurt het bezitrecht van vaste bouwvelden — hetzij
droge velden, hetzij natuurlijk of kunstmatig be
vloeide sawahs — veel langer dan do bebouwing
zelf, meestal zoolang als men zich do bebouwing
van de plek herinnert; aldus bezeten grond is
vatbaar voor vererving, meestal ook voor vervreem
ding en verpanding, en doet belastingheffing ter
zake van den grond mogelijk zijn. Aangezien even
wel in verreweg de meeste streken ook dit bezit
recht op grond nog onder het hoogerc beschikkings
recht van stam, district of dorp staat, is de inlandsche grondbezitter ten aanzien van vervreem
ding of verpanding aan vreemden (niet-ledcn zijner
gemeenschap)hetzij aan een volstrekt verbod,hetzij
aan medewerking en aanwezen van de hoofden zij
ner gemeenschap (dorpsbestuur enz.) gebonden;
de stam enz. kan dikwijls over den bezeten grond
ten algemeenen bate beschikken (wat zich in de
Minahasa en op Java vooral uit in vorming van of
ten aanzien van woonerven); en soms zelfs kan of
kon de grondbezitter de bestemming van zijn grond
niet ingrijpend wijzigen dan met goedvinden van
zijn dorpsbestuur enz. Intusschen, hoe volmaakter
de cultuur wordt, des te sterker doen zich — volgens
het juiste woord van F. A. Liefrinck — de rechten
der individuën gelden; bij verbeterde bevlociing
verbleeken de uitingen van het beschikkings
recht meer en meer, en bij sawalis op Bali is het to
taal verdwenen, terwijl toch op dat zelfde eiland
het beschikkingsrecht ten aanzien van blijvend be
zeten droge velden nog bestaat. Zoo ook is in Atjèh
en op West-Java het inlandsch bezitrecht van
alle bouwvelden bevrijd uit de kluister van het
beschikkingsrecht. De tegenstelling tusschen het
daardoor vrijgeworden inlandsch bezitrecht op
West-Java en het nog belemmerde bezitrecht op
Middel- en Oost-Java te beschrijven als een tegei ïstelling tusschen Mohammedaansch recht en Hin
doerecht, of aLs een tusschen een zakelijk recht en
een persoonlijk recht op den grond, is pure phantasie. Het inlandsch bezitrecht op grond aan te
duiden met den naam grondeigendom ware, hoe
wel in zich zelf niet onjuist, niet alleen in strijd met
de bewoording der domeinverklaring (zie beneden),
doch zou ook misverstand doen rijzen over do wer
kelijke rechten der inlandsche grondbezitters, zooaLs
boven verklaard (zie EIGENDOM). De in de agra
rische wetgeving gebruikelijke term „erfelijk indi
vidueel bezit” snijdt noodeloos zoowel het grond
bezit in streken zonder individucn-erfrecht (zie
ERFGOEDERENRECHT) als het grondbezit in
handen van gemeenschappen (dorp, familie, enz.)
af. Eigenontgonnen grond van blijvende cultuur
heet op Java jasa of joso (jasan), tegenover gekochten, gekregen of geërfden grond van blijvende cul
tuur, die cr poesaka of asli heet.
Niet overal intusschen heeft zich het recht op

vaste bouwvelden zoo rustig on geleidelijk kunnen
ontwikkelen als hierboven werd ondersteld. In som
mige streken heeft een despotisch vorstengezag ter
plaatse óf de vaste bouwvelden aan zooveel lasten
on heffingen onderworpen, dat de bezitters zo nu en
dan maar liever opgaven, óf langs andere wegen zich
een vérgaand recht ten aanzien dier vaste bouwvel
den verzekerd. In dit geval—dat zich het sprekendst
vertoont of vertoonde in de Vorstenlanden op Java,
in sommige der vroegere rijkjes op Bali (b. v. Bangü),
in het rijk Lombok on bij do Simeloengoen-Bataks —
heeft de grond bebouwor een niet veel grooter recht
dan dat om den grond als den zijnen te blijven
bebouwen of bewerken (of dien op anderen te doen
overgaan), zoolang de vorst niet gelieft in te grij
pen b.v. door den grond aan zich zelf te trekken
(dus tot opzeggens toe, during good behaviour);
weshalve men hier wel van een beioerkingsrecht of
bouwrecht spreekt, gelijk in die doelen van MiddelJava, die tot 1830 onder de Vorstenlanden hadden
geressorteerd, de inlander zelf nog tientallen van jaren
x\a 1830 zijn grond geen bezeten grond (gadahan),
maar gadoehan- (in gebruik gelaten) grond noemde.
De door Raffles voor zijn landrente gepropageerde
leer, als zouden Indonesische vorsten eigenaren zijn
van allen grond in hun rijk, heeft noch in inheemsche inzettingen (zie b. v. Liefrinck, Tijdschr. Bat.
Gen. 33, 1890), noch in het Hindoerecht of het
Mohammcdaansche reeht>y(zi e Adatrechtbundel I
bl.J97, VII bl. _296, X bUÜ'55) eenigen steun ge
vonden. Met het hiergenoemde bewerkingsr echt
kwam tot 1912 in aard geheel overeen het zgn. erjpacht-srecht der opgezetenen van particuliere lande
rijen bewesten deTjimanoek (zie PARTICULIERE
LANDERIJEN), hetwelk na 191.2 meer tot een inlandseh bezitrecht genaderd is.
Zijn(naast zamel-, jacht-, ontginning.s- en voorkeur
recht) in genotrecht, inlandsch bezitrechten bewerkingsrechtdedrie voornaamste Indonesische figuren
van individueele rechten op grond gegeven, het kan
niet verbazen, dat die figuren een wisselwerking
hebben geoefend op elkander. Bestaan er streken
(b.v. het Karoland, of tal van desa’s op Java in
18G7 nog), waar ook van vaste bouwvelden ver
vreemding bepaald verboden is, of andere, waar zij,
hoewel geoorloofd, als ongewenseht en zelfs als
schandelijk geldt, dan hangt dat misschien nog
simen met de natuurlijke onvervreemdbaarheid •
van genotrechtgrondcn (of met de onvervreemd
baarheid van den beschikkingskring zelf, zie boven).
Indien op Zuid-Cclebes en tot vóór kort in het
rcchtstreekseh gebied van Java on Madocra de
verplichtingen van den grondbezitter om diensten
en landelijke inkomsten te pracstceren (kasoewijang hectcn zulke verplichtingen op Zuid-Celebos) gold aLs een element van het inlandsch bezit
recht, des dat wanpraestatio verlies van het recht
zelf ten gevolge gehad, dan doet dit sterk aan het
labiele bewerkingsrecht denken. Het verbod van ver
koop van familiegrond bij de Minangkabauers daar
entegen is een natuurlijk gevolg van de organisatie
van de familie aldaar.
Naast de tot dusver opgesomde rechten op grond
heeft men eenerzijds enkele aanvullingen en varian
ten, anderzijds enkele rechten, die voortkomen uit
vrije wilsovereenstemming.
Tot de aanvullingen en varianten behooron: hef
recht om vee te weiden binnen zijn beschikkingskring (weidcrcchl) of om aldaar naar delfstoffen te
delven; het voorkeurrecht van den voormaligen
grondbewerker, die zijn inlandsch bezitrecht (of,
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somtijds, zijn gcnotrccht) heeft verloren, doch dit
prioriteitsrecht overhoudt; liet voorkeurrecht van
een grondbezitter ten aan zien van nog woeste
buurgronden; het genotrecht van vreemden op
gronden, binnen den beschikkingskring van een
anderen stam enz. gelegen, waarop zij, zelfs bij
blijvende cultuur, veelal geen inlandsch bezitrecht,
doch alleen dit gcnotrccht, kunnen erlangen; een
verdienrecht in de Vorstenlanden, volgens hetwelk
zij, die bewerkingsrecht hebben, de daarin opge
sloten bevoegdheid hebben om op dat deel van
hun grond, hetwelk ingevolge het apanagestelsel
(en de daarop gegronde landverhuur) betceld moet
worden volgens aanwijzing van boven, ook zelf te
verdienen wat daarvoor wordt bijbetaald, indien
die beteling zwaarder is dan de padicultuur; een
naastingsrecht of voorkoopsrecht van buren of geslachtgenooten in Atjèh en Gajöland. Ook het
recht op u-oonerven (hetzij bezit-, hetzij genotrecht)
vertoont menige eigenaardigheid.
Tot de op wilsovereenstemming gegronde rech
ten behooren met name het pandrecht" (zeer ver
breid in streken, waar de akkers bevloeid en dus
van waarde zijn), het recht van deelboinv (zeer ver
breid) en het recht van veldhimr (verhuur tusschen
inlanders onderling; zeldzaam). Zie op PAND
RECHT, DEELBOUW en GRONDVERHUUR.
Uit het reeds gezegde zou men wellicht don in
druk ontvangen, dat tegenover uitsluitend gemeen
schapsrechten op woesten grond (nl. het beschik
kingsrecht, dat, hoewel ook voor bouwvelden van
grootc beteekenis, zijn nadruk toch legt op onbebouwden grond), ten aanzien van de bouwvelden
slechts individucele rechten slaan. Toch ware die
indruk in meer dan één opzicht onjuist.
Ook al laat men zamel-, jacht-,ontginnings- en weidorecht t or zijde, dan nog heeft men in het voorkeur
recht een sprekend bewijs van een geïndividualiseerd
recht op een stuk nog woesten grond. In de Minaliasa,
waar
al dan niet volgens het oude adatrecht —
dit voorkeurrecht op stukken afgebakenden grond
(daar apar- of palau-recht genoemd) vererfd is op
familiën, had en heeft men uitgestrektc woeste
gronden, waarop de rechtspersonen, die families
heeten, haar particuliere aanspraak (vererfd voor
keurrecht) doen gelden. Ook kent men een meer
geïndividualiseerd beschikkingsrecht in het Minangkabauxoho gebied bij zgn. oolajathoudcnde fa
milies: de toestand schijnt in dat geval deze, dat
over gedeelten van den beschikkingskring hot agra
rische zeggenschap berust bij do kcrnfamilies uit
het dorp elk afzonderlijk.
Anderzijds is ook inlandsch bezitrecht in handen
van een district, dorp of familie — daar, waar dit
rechtsgemeenschappen zijn - frequent. Ontstaat
bezitrecht door ontginning, dan krijgt ook een dorp
enz. bezitrecht door ontginning van dorpswoge; is
grondbezit vervreemdbaar, dan kan ook een dorp
enz. grond koopen van een individueel grondbezit
ter; en waar het erfrecht de familie als erfgename
aanwijst van haar leden (zie EREGOEDERENRKOHT), daar worden ook langs dozen weg ge
meenschappen, nl. de families, grootgrondbezitsters.
Jn die streken, waar zulk grondbezit voorkomt in
handen van dezelfde gemeenschappen, die uit an
deren hoofde beschikkingsrecht hebben over an
doren grond, dient men dus bij hot vernomen, dat
zekere gronden aan district of dorp behooron (kalakeran, commuun, zijn, gelijk men in do Minahasa
zegt), wél te onderscheiden, wat bedoeld wordt. In
schier al deze gevallen van gemeenschapsgrond
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hebben hetzij de individueele leden hetzij groepjes
van hen.(b.v. een familietak) op dien gemeenschaps
grond, die aan het dorp, de familie enz. toebehoort,
een ondergeschikt gebruiksrecht van langer of
korter duur.
Als niet zuiver individueelen grond kan men ook
beschouwen die gronden, welke aLs domein- of
ambtsgrond verknocht zijn aan de waardigheid van
een vorst of hoofd. Dit soort domeingronden vindt
men in vorstengebied schier overal in Indië; bezeten
ambtsgronden (zie AMBTS VELDEN) ontmoet men
in de omamentsgronden van Zuid-Celebes. Het
niet zuiver individueele spreekt zich dan dikwijls
hierin uit, dat deze gronden, in tegenstelling tot de
gewone particuliere gronden ter plaatse, onver
vreemdbaar en onverpandbaar zijn. De apanages
(zie aldaar) echter behooren niet hier, daar zij geen
rechten op den grond zelf geven.
De tijd is zeker nog niet gekomen om te beschrij
ven, hoe voor de meer ontwikkelde en dus meer
gecompliceerde streken van Indië (Bali en Lombok,
Java, Sumatra enz.) het grondbezit historisch kan
zijn geworden tot wat het nu is. De overbekende
twistvraag, of communale rechten zijn voorafge
gaan aan individueele, ja dan neen, mag beves
tigend beantwoord worden, als men niet aan oosterschen grondeigendom denkt, maar aan het bo
ven geschetste beschikkingsrecht, in zoover als dit
ouder is dan het inlandsch bezitrecht der individuen;
maar moet weer ontkennend worden beantwoord, als
men tevens aan het tijdelijke genotrecht der indi
viduen denkt, want ook bij volken met onvolgroeid
beschikkingsrecht is dit genotrecht bekend (Gajö’s,
Toradja’s), en moet óók ontkennend beantwoord
worden als men uitsluitend op inlandsch bezit
recht ziet, want daar is het individueele recht ten
minste even oud als liet bezitrecht van families enz.
Om een soort harmonie te maken tusschen het
werkelijke grondenrecht en enkele inlandsche zegs
wijzen („de grond Ls van de góden”, „mijn grond is
niet van mij, maar van mijn stam”), propageert
men dikwijls de voorstelling, als zouden genot- en
bezitrecht niet op den grond, maar slechts op deszclfs voortbrengselen zien; een voorstelling, die
alleen verwarring kan stichten, te meer omdat de
inlander het recht op het gewas als iets geheel anders
beschouwt dan het recht op den dragenden grond
(zie boven).
Werd in het vorenstaando het grondenrecht aan
gegeven, zooals het in hoofdzaak voor geheel Indo
nesië geldt, natuurlijk zijn er ook instituten van
meer localen aard. Reeds werden het erfgoederen
recht der Minangkabauers, het erfgrondenrecht van
Minahasa en Halmaheraaangestipt. Zoo kennende
Ambonsche Molukkcn het merkwaardig instituut
van een adatdignitaris voor agrarische aangelegen
heden (grondvoogd, toean tanah): de toepassing
van hot beschikkingsrecht en van hot daarop berus
tend recht om op zekere gronden een plukverbod
(sasi enz.) te leggen is er opgedragen aan den
vertegenwoordiger der stichtersfamilie, die op
Ambon on de Ooliasers zelfs den vorm heeft aange
nomen van een dorpshoutvester of latoe kéwanno.
Ook do Timorscho kring kent onder tal van namen
dezen grondvoogd uit do stichtersfamilie, wiens
positie dikwijls voor die dor stamhoofden of vorstjes
nauwelijks ondordoot. Maar veel meer hoofd
brekens dan dozo drie geeft het communaal
bezit, of desabezit, van bouwvelden op Middel
en Oost-Java. Terwijl op West-Java, Madoora
en verscheiden Madoerecsche stroken van Oost-
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zijnde natuurlijke proces te stuiten (vgl. Bij bh.
Java de vaste bouwvelden tocbolioorcn aan indi
6576). Reconstructie van den ouden toestand" is
viduen (op West-Java zelfs zonder de belemmering
lïïTêranrd ondoenlijk; doch door, waar andere her
van een kooger beschikkingsrecht), zijn, naar gouvemementsopvatting, op de rest van Java de bouw komst van het dorpsgrond bezit niet blijkt, do gron
velden geheel of ten dccle bezit van de eenige inland den te behandelen ais individueel bezeten gronden
onder een nog krachtig dorpsbeschiklcingsrecht,
sche rechtsgemeenschap aldaar, dc desa, wier leden
zouden de theoretische en practiseho bezwaren van
een gebruiksrecht van dien grond hebben in dezer
het heden grootendcels verdwijnen.
voege, dat zij öf tijdolijke aandeelen genieten van
Voor do gouvernementsmaatregelen, genomen niet
korten duur, óf langdurige aandeelen met zeldzame
het juiste doel roofbouw tegen te gaan en economi
herverdceling, óf aandeelen tot den dood, óf zelfs
sche toestanden te verbeteren dan wel ze voor ge
vererfbare aandeelen. Waar het vaststaat, dat de
vaar van buiten (Europeanen en Chineezcn) te be
zeer zware druk van cultuurstelsel en heerendienhoeden, zie AGRARISCHE WET en DOMEIN
sten en de wijze, waarop deze beide van gouver
VAN DEN LANDE. Het ontworp-cultuunvet
nement®wege geregeld waren, er de bevolking dik
van Fransen van de Putte van 1865 had dooi- het
wijls toe gebracht heeft haar individueelo akkers
adatgrondonrecht do pen willen halen, den inlanders
tot een allemansbezit met gelijke vordeeling van
op Java met eenig voorbehoud den westerschen
lasten te maken, daar heeft men zich sinds
eigendom onder de bepalingen van het burgerlijk
lang gepijnigd met de vraag, of het oude adatwetboek willen geven, en den comraunalen grond
recht van Java zelf dan wel ooit zulk een grondbe
(beschouwd als grond van de gezamenlijke gogols,
zit van het dorp, dan wel (de oudere gouvernementsniet van de desa) willen doen verdeden, zoodrade
opvatting) van de gezamenlijke dorpelingen, heeft
meerderheid der geërfden dit verlangde. Juist op
gekend. Vier mogelijkheden blijken in het ant
deze voornemens is het ontwerp gestrand. Als reac
woord op deze vraag dooreengestrengeld te liggen.
tie tegen deze plannen verscheen in Ind. Stb. 1866n°
Vooreerst waren, ook in geval van ovcrhccrsckend
80 do reeds vermelde proclamatie-Sloct, die aan de
individueel bezit, gronden in gewoon dorpsbezit (als
bevolking van Java handhaving en bevestiging van
gevolg van dorpsontginning of aankoop) op Middel
haar rechten op den grond beloofde, en wier inhoud
en Oost-Java evengoed mogelijk als overal elders;
is overgeplant in de agrarische wet van 1870 (art. 62
zelfs op West-Java komen een enkel maal zulke
Reg. regl.). De nadere agrarische wetgeving bevat,
dorpsgronden voer, welker opbrengst dan ten goede
als in den aanhef van dit artikel gezegd, een ge
komt aan het dorp zelf en niet aan deelgercehtigde
dorpelingen. In de tweede plaats bracht het be durige tegenspraak tusschen de nog steeds voortle
vende en door de inlanders begrepen werkelijkheid en
schikkingsrecht, waarvan bewezen Is, dat het op
onze, een ander systeem van volksrechten onderstel
Middel- en Oost-Java evengoed bestond als elders
lende, agrarische voorschriften. Een verordening van
in Indië, mede, dat heerloos geworden bouwvelden
terugvielen aan de gemeenschap, die daarover dan
1885 werkt conversie van communaal bezit op Java
behoorde te beschikken ten bate van sommige hain dc hand; de inlandsche gcmeonte-ordounantie
rer leden; zoodoende kende men dus de figuur van
van 1906 daarentegen wil dat communale bezit
bouwvelden, welke de bewerkers onder bepaalde
weder versterken. Het ontwerp van 1901 tot vast
in het dorpsbelang gestelde voorwaarden gekregen
stelling van een nieuw art. 75 Reg. regl. (in sterk
hadden van de desa, die op de naleving van de
veranderde gedaante wet geworden blijkens Ind.
voorwaarden bleef toezien. In de derde plaats zal
Stb. 1907 n° 204, doch nog niet —• October 1916
het ook hier, evenals in de door Liefrinck beschre
— in werking getreden) beoogde het agrarisch
ven oudere desa’s op Bah, zijn voorgekomen, dat
recht der inlanders onaangeroerd te late- . al
door gemeenschappelijke ontginning dan wel door
zou het binnen het niet passende kader van het
onverdeeld gelaten sterfboedels een aantal bouw
burg. wetboek worden gebracht. De zgn. agra
velden noch aan individuen noch aan het dorp
rische reglementen voor Lombok (Ind. Stb. 1906
zelf, maar toch.wel aan een groot aantal verwante
n° 431) en Sumatra’s Westkust (Ind. Stb. 1915
dorpelingen te zamen toekwamen, die er naar
n° 98) zijn belangrijke pogingen om de bevolhun eigen regels bij beurten of deelen het voor
kingsrechtcn op den grond te preeiseeren en
deel van trokken. Maar de hoofd verklaring —
om hun toepassing met de behoeften van het
in de vierde pJaats — schijnt toch wel tc zoeken
heden in overeenstemming te brengen, doch
in een actief gebleven en door ons bestuursopsluiten zich in enkele opzichten nog U• veel aan
treden weer aangewakkerd beschikkingsrecht van
bij de lijnen der oudere agrarische wetgeving.
de desa, krachtens hetwelk een gestadige herDe gewone vorm, waarvan zich do regeering be
verdeeling van gronden er evenzeer gewettigd
dient, indien de door hef Reg. regl. beschermde
bleef en erkend, als zulks op bescheidener schaal
bevolkingsrcchten op den grond in den weg treden
buiten Java dikwijls het geval is. Men zou dan
van haar plannen, is in later jaren deze, dat zij verdus niet te doen hebben met gronden in dorpsklaart niet met „rechten”, doch slechts met onbezitrecht, waarop bepaalde dorpsgenooten een ge gestaafde „aanspraken” en met „belangen” te doen
bruiksrecht hebben (gouvernementsopvatting),
te hebben, waarvan de eerbiediging een „mera limaar met gronden in individueel bezitrecht, die ge
beralitas” kan zijn,doch geen „verplichting” is. Op de
durig herverdeeld worden krachtens een nog leven
in 1908 ingestelde inlandsche rechtsschool te Bata
dig beschikkingsrecht, welk beschikkingsrecht ech
via is het volksrecht betreffende o.a. de inlandsche
ter voorbestemd is om, evenals op Atjèh, Bali (sarechten op den grond (op Java en Madoera?) een
wahs) en West-Java, te verbleeken en te vergaan.
der leervakken. Naast al deze maatregelen in zake
Waar dat verbleeken gaandeweg vanzelf geschied ls
het objectieve recht is ook getracht (over het geheel
(als in het vroegere Bagelèn), zou er, naar deze
met weinig succes) meer zekerheid te verschaffen
opvatting, reden zijn geweest tot verheuging; het
aan subjectieve rechten: het daartoe strekkend art.
gouvernement echter heeft daarin een ongepaste
3 agrarisch besluit (Ind. Stb. 1870 n° 118), voor
conversie, een onwettige onttrekking van grond aan
Java en Madoera een bewijsstuk invoerend, werd
het „dorpsbezit”, gezien, en getracht het in gang
reeds in 1872 ingetrokken, daar men zich vleide, dat
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het nieuwe instituut van den agrarischcn eigendom
in deze behoefte zou voorzien; in 1889 droeg de dir.
v. binn. bestuur Mr. H. Kuneman do opmeting van
alle individueole bouwvelden aan do kadasterambtenaren in tien gewesten op, teneinde aldus het in
dividueel bezit „vast to loggen” (Kol. Versl. 1892,
bl. 79); verscheiden residenten op Java voerden
grondregisters in; do landreritevoorsckriften van
1896 on 1907 komen ook aan kennis van het inlandsch grondbezit ten goede; en ook voor ambtsvelden (zie aldaar) op Java is opmeting bevolen.
De literatuur over de inlandsche rechten op
don grond en over de daarmede samenhangende
deelen der agrarische wetgeving is uitgebreid. Een
proeve van een samenvattend overzicht voor geheel
Indië gaven — met weinig baat echter voor helder
der inzichten — J. G. F. Riedel, Les idéés spécifiques du droit de propriété foncière chezles Indonésiens, T’oung Pao I, 1890, bl. 277, on H. Berkusky,
Das Bodenrecht der primitiven Stamme Indonesiens, Zeitschr. f. vergleich. Rechtsw., 29 (1913); zie
ook, voor Java, De Gelder, Het strafrecht in Ned.Ind., II aan het slot. Pogingen om de inlandsche
denkwijzen te doen begrijpen vindt men o. a. bïj\Dr.
G. A. Wilken voor de Minahasa (1872—187Ï), in
Verspreide geschriften, 1912, II bl. 353, F. A.
Liefrinck, Het eiland Bali, Tijdschr. Bat. Gen. 33
(1890), Mr. G. D. Willinck, De grondrechten bij de
volken van de O.-I. Archipel, 1891, Mr. F. D. E.
van Ossenbruggen, Over het primitief begrip van
grondeigendom, Ind. Gids 1905 I, Mr. C. van
Vollenhoven, Miskenningen van het adatrecht,
1909, en dezelfde. Adatwetbockje, 1910, alsook
P. J. Kooreman, Het recht van de inï. bev. der
buiten bez. om boschprodueten to zamelen, Ind.
Gids 1914 I. Als bronnen voor feitelijke gegevens
heeft men, naast het Eindrésumó en do résumó’s
(boven besproken), o. m.: Nota’s van do residenten
van Djokjakarta en Soerakarta, Biest van Kempen
on Ne uwenhuyzcn, betrekkelijk de landverhuur
enz., I\. V. 18(50, bijl. Y en Z: S. van Deventer, Bij
dragen tot de kennis van het landelijk stelsel op
Java, 1, J865, bl. 175 en 223, en II, 1866, bl. 236;
de rapporten van minister Hasselman ujl 1867, zie
boven on 'I'. N.-f. 186!» II bl. 11; de Adatrechtbundols (sinds 1909); on de Pandecten van liet
•.datrerhf (sinds 1914). Voorts valt, naast de aan
het slot van elk deel dier Pandecten opgosomde ge
schriften, o. m. te raadplegen: Mr. W. P. Scheuer,
Het grondbezit in do Gormaansche mark en do
Javaansohe desa, 1885; J. C. van Eerde, Het grond
bezit op l/ombok, Ind. Genootscli. Dcc. 1904; R. A.
Kern, Het landelijk stelsel in hot Bantensche rijk,
Ind. Gids 1906 I; Batakspiegcl, 1910, bl. 236;
J. van der Marei over communaal bezit in Kedoo,
Tijdschr. Binn. Best. 41, 1911; Mr. M. do Muinck,
Onteigening in do Ned. koloniën, 1911, bl. 1—14 on
57—63; II. Ch. Gooszen over Sum. Westkust in
Ind. Gids 1912 l (zie ook het referaat in Ind. Gids
1911 I bl. 802) ƒ Mr. Pb. Kleintjes, Hot staatsrecht
van Ned.-Indië, II2, 1912, bl. 329; R. A. Kern,
Hervorming van het grondbozit op Java, Ind.
Genootschap Maart 1913; L. C. Wostenonk, Do Minangkabausche nagari, 1913 (herdrukt Encycl.
Bureau afl. 8, 1915); Hondius van Herworden over
roofbouw in Kol. Tschr. 5, 1916; on Lacoulle over
communalen grond in dien zelfden jaai’gang. Zio
voorts RIOUW (rubriek: agrarische aangelegenhe
den) en soortgelijke artikelen voor bepaaldo land
streken van Indië.
GRONDELS (GOBIIDAE). Tot do Acanthopterygii
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beboorendo visschen (zie VISSCHEN). Bij het ge
slacht Oobius en eenige daaraan verwante geslachten
zijn do buikvinnen tot een trechtervormig geheel
vergroeid. Talrijk zijn de soorten van deze meest
kleine vischjes, zoowel in zoet en brak water al3
v
in zeo, waar zij voornamelijk langs de kust, op riffen
enz. wordön aangetroffen. Poentang, Boso, Bossok,
Bobossok, Blodok, Bilis, Lamoetjang zijn eenige maleische namen, waarmede Gobius-soorten (maar
niet steeds dezelfde)?worden aangeduid. De soorten
van hot geslacht Periophthalmua (maleisch gaboea
laoet, javaansch Blodok) zijn bekend door hun ver
mogen, langen tijd buiten het water te kunnen ver
blijven. Steunende op hun gespierde borstvinnen
en op de staartvin treft men ze algemeen op het
\
strand aan, waar zij zich door groote sprongen voort
bewegen. De uitpuilende oogen, die dicht bij elkaar
.
staan, zijn draaibaar. In het geslacht Eleotris (ma
:
leisch: gaboes laoet) zijn de buikvinnen niet ver
groeid. Hiertoe behooren grootere soorten, die voor
namelijk in rivieren en riviermondingen worden
aangetroffen.
GRONDGEBIED VAN NEDERLANDSCH-INDIË.
C •
Van een bijeenhoorend en aaneensluitend grond‘
y
gebied van Ned.-Indië kan eerst sprake zijn na den zJ&p -? f >-< - t
val der V. O. Compagnie. Vóór dien tijd heeft men
te maken inet een reeks etablissementen, factorijen^--. f'.. f2
•
en forten der V. O. C., die niet beperkt zijn tot den'
Indischen Archipel, maar ook verre daarbuiten [J"' "
liggen (Oost-Azië, Voor-Indië. Kaap de Goede Hoop,^"' "
enz.), en slechts hier en daar hun voortzetting vin- ^
^
den in kleinere of grootere stukken van het binnen:
land (den achterwal), b.v. in de Molukken en op
Java. De talrijke door de V. 0. C. met inlandsche
rijken gesloten verdragen (zie CONTRACTEN) zijn
dan ook voor het grootste deel veeleer akten, waarbij
de Compagnie zich invloed en handelsvoordeelen
:
doet toekennen, dan documenten, met behulp waar
van zij aan haar „direct gebied” een „indirect ge
!
bied” poogt toe te voegen. Ook om deze reden heb
ben oude tractaatsbepalingen nopens ons gezag in
den archipel, zooals art. 5 van het verdrag van
Munster van 1648 (bevestigend den feitelijken toe
stand, Du Mont Corps diplomatique etc. VI 1 bl.
429), artt. 10 en 34 van het verdrag van Utrecht
van 1714, Du Mont o.c. VIII 1 bl. 427), of dat van
San Ildefonso van 1796 (tusschen Spanje en Erank
rijk, waartoe wij in 1797 toetraden, De Martens,
Ree. des princ. traités VII bl. 192), voor het he
den geen practischo waarde meer. In de staats
regelingen van 1798 (artt. 232, 249) en 1801 (art.
473) komt dit etablissementen-karakter van het
toenmalige koloniale bezit nog cenigcrmate uit;
eerst do staatsregeling van 1805 (artt. 10 en 31)
onderstelt een „grondgebied” ook buiten Europa;
doch zelfs de grondwet van IS48 sprak in haar
art. I nog niet uitdrukkelijk van zulk een koloniaal
grondgebied.
Nadat, na den val van Napoleon, tijdens het
tractaat van Parijs van 30 Mei 1814 in beginsel
was besloten, dat Nederland zijn koloniën zou
terugkrijgen (Zweden stond Guadeloupe aan Frank
rijk af, art. 9, en zou daarvoor schadeloosstelling
in Hollandsche koloniën krijgen, hetgeen later ge
wijzigd word: De Martens, Nouv. Ree. Gén. de trai
tés II, bl. 55, Lagomans Ree. des traités et conventions etc. Dl. I, bl. 40), werd die toruggavo zelf ge
regeld bij het verdrag van Londen van 13 Aug.
1814, tusschen Ned. on Groot-Brittannië, waarvan
do ratificaties zijn uitgewisseld op een niet gonoemdon dag (De Martens, Nouv.’Ree. Gén. II, bl. 57;
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Lagemanso. c. I, bl. 34; Descamps-Renault-Basdevoorbehoud varen, voorkomende in de nota’s
vant, Traités du XlXe Siècle I, bl. 339), bij welk
van het tractaat van 1824, waarin onze gevol
machtigden de verzekering hadden gegeven, dat
fcractaat als grondslag werd aangenomen de staat
de betrekkingen tusschen Ned. en Atjèh zóó zouden
van zaken op 1 Jan. 1803 (na den vrede van
Amiens), behoudens den afstand van de Kaap de
worden geregeld dat dit rijk, zonder iets van zijn
Goede Hoop en drie W.-I. koloniën en behoudens
onafhankelijkheid te verliezen, den zeevaarder en
den ruil van Cochin en onderh. (Voor-Indië) tegen
handelaar die voortdurende zekerheid zou bieden,
Ban ka, dat aan Ned. werd toegekend. Dit tractaat
welke er niet scheen te kunnen worden gehandhaafd
leidde echter tot veel geschillen tusschen partijen,
zonder gematigde uitoefening van Europeeschen
waaronder ook enkele van territorialen aard, die
invloed.
niet konden worden opgclost, noch door het ver
Do tusschen Sumatra. en Borneo gelegen eilanden
drag van Rijswijk (23 Juli 181G), noch door het op
waren duidelijk in het traktaat van 1824 toegekend
Java gesloten” aanvullingsverdrag van 24 Juni
aan ons.
Met opzicht tot Borneo rees de twist het eerst
1817 (zie art. 16 v. h. tractaat van 17 Maart 1824).
Het ernstigste geschil rees uit de inbezitneming
na de vestiging van Brooke te Serawak (1839/40);
van Singapore in 1819 door Raffles.
later vooral, toen de British N. Borneo Cy, die in
Het tractaat van 17 Maart 1824 van Londen,
1881 een charter van de Engelsche kroon verkreeg,
uit wiss. ratif. 8 Juni 1824 (in Ind. Stb. 1825 no. 19
uitgestrekte landstreken op dat eiland had ver
evenals in Ned. Stb. 1S24 no. 39 opgenomen zonder
worven, welke in Mei 1888 onder protectoraat van
de bijbehoorende nota’s; zie echter De Mariens,
Engeland werden geplaatst, waarop in Juni en Sept.
Nouv. Ree. VI bl. 415, Nouv. Suppl. I bl. 628, Lagevan dat zelfde jaar Serawak en Beroenai (Broenei)
mans o.c. II bl. 120, Basdevant o.c. I bl. 931), had
dit voorbeeld volgden. De toen aangeknoople onten doel deze op te lossen; daarbij stond Neder derhandelingen leidden tot het sluiten van het
land al zijn établissementen op het vaste land van
tractaat van Londen—van 20 Juni 1891, uit wiss.
Voor-Indië, benevensMalaka met onderhoorigheden,
ratif. 11 Mei 1892 (Ind. Stb. 1892 no. 211), waarbij
af, verbond het zich om nimmer op het Maleische
de grens tusschen het Britsche en het Nederlandschiereiland een kantoor te zullen oprichten of er
sche gebied op Borneo zoo goed als het ging, d.w.z.
verdragen met inl. rijken te zullen sluiten, en zag
zeer globaal, werd aangegeven (zie prof. Van der/'
4iet af van alle vertoogen tegen liet bezetten van
Lith, Gids 1891 IV, bl. 444); de juiste grenslijn zou
Singapore door de Engelschen.- Daartegen stond
later in onderling overleg worden aangewezen. Nog
Engeland de factorij van Fort/Marlborough (Benin 1891 zijn grenspalen geplaatst nabij de kust;
koelen) en alle bezittingen op het eiland Sumatra
in 1905 rees geschil over art. 2 van het verdrag, in
af, beloofde dat op dat eiland geen Britsch kantoor
welk geschil Engeland zich echter geheel bij onze^. ■zou worden gevestigd noch eenig verdrag gesloten
opvatting heeft neergelegd (oranjeboek 1915/16) ;
worden met eenig inlandsch rijk, en zag het af van
in 1913 zijn grenspalen landinwaarts geplaatst
alle vertoogen tegen het bezetten van Billiton en
Zie voorts het protocol en de grenskaart betreffende
onderh. door het Ned. Gouv1. Voorts nam Engeland
het oostclijke deel der grens, in Ind. Stb. 1916 no.
de verplichting op zich om geen kantoor op te
145.
richten op de eilanden, liggende ten Z. van straaL
Een meeningverschil over den Soeloe-archipel
ffingapore. en beloofde het met rijkjes aldaar geen
(tusschen Borneo en de Philippijncn) is sinds lang
verdragen te sluiten (zie echter, wat betreft Kariopgelost in dien zin, dat Spanje — nu Amerika —
mon, RIOUW (geschiedenis). Het verdrag van 17
daar rechten heeft; vgl. De Martens, Nouv. Ree.
Maart 1824 had evenwel als voornaamste strekking,
Gen., 2e serie 10, bl. 642, en 25, bl. 330.
de koloniale vrijheid van handel voor beide partijen
Voor het eiland Celebgs.schijnt nooit zwarigheid
in Oost-Indië buiten de Molukken, Voor-Indië en Ceygeopperd.
loiitebedingen (artt.1^4 en 7), op welken weglater"
Een in 1906 gerezen en nog niet opgeloste grens"art. 2 van het tractaat van 2 Nov. 1871 volgde.
onzekerheid met Amerika (de Philippijncn) betreft
De meening, dat het tractaat van 1824, welks
het eilandje Palma of Miangas (zie aldaar), tusschen
uitvoering gesteld werd op 1 Maart J825, de wederMindanao en onze Talaut-eilandcn gelegen, ethnozijdsche „sfeer van invloed” voldoende omschrcef,
graphisch bij Sangi en Talaut behoorende (vgl. ^
bleek weldra een illusie; onder meer was het on
dr. Adriani in Ind. Gids 1916, bl. 221), en dan ook
zeker, of de bij art. 12 gegeven belofte van Britsche
in ons politiek contract van 1885 en latere beschre
onthouding ten Z. van sti-aat Singapore alleen den
ven als deel van het op Sangi gelegen rijkje Taroena
Riouw-arehipcl gold, dan of de lijn oostwaarts
(zie bijlagen St.-Gen. 1889/90 no. 103—17). Amemoest worden doorgetrokken en dus ook b.v. Bor=— -rika wees er echter in 1906 op, dat dit eiland als
neo in een als Ncderlandsch erkend gebied en een
een deel der Philippijncn is aarigemerkt door de
bïïrtcn onze sfeer vallend gebied scheidde.
•ruime grensomschrij ving in art. 3 van het verdrag
De eerste zwarigheden echter raakten, sinds 1839,
van Parijs van 10 Dcc. 1898, uitwiss. ratif. 11 April
Sumatra zelf. Op dit eiland hadden wij ons gezag
1899 (15e Martens Nouv. Ree. Gén. 2e série 32, bl.
aan de oostkust eerst uilgebreid, later gedeeltelijk
74), en dus van Spanje op Amerika is overgegaan.
op grond van de vertoogen van Engeland in 1841
Nasporing in de archieven van Madrid schijnt nog
weder ingekrompen, maar sedert 1857 weder aan
niet voltooid. Blijkens de oranjeboeken van 1911/12 '
merkelijk vergroot (zie De Waal, Onze Ind. finan en 1915/16 is tot arbitrage besloten en een compro
ciën I bl. 39, 63). Aan de vernieuwde vertoogen,
mis in voorbereiding.
daartegen van Britsche zijde ingébracht, werd ten
Voor den Ternate-archipel en voor de Ambonsloite een einde gemaakt door het tractaat van
sclie Molukken schijnt nooit zwarigheid geopperd.
’s-Gravenhage van 2 Nov. 1871, uitwiss. ratif. 17
Ten aanzien van de benoorden N.-Guinea gelegen
Febr. 1872 (Ind. Stb. 1872 no. 94), waarbij Engeland
Mapia eilanden (zie aldaar), in naam onder het rijk
afzag van alle vertoogen tegen de uitbreiding van
Tidpre.jressorteerende en sinds 1879 door ons be
het Ned. gezag in eenig gedeelte van Sumatra,
stuur eenigermate behartigd, rees in 1897 moeilijko.a. tegenover Atjèh. Engeland liet hiermede het 1 heid tusschen Spanje en ons, omdat die eilanden tot
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de Spaansche Carolincn waren gerekend bij het in
gevolge pauselijk bemiddelingsvoorstel gesloten
protocol van 17 Dec. 1885 (De Marlens, Nouv.
Rcc. Gén. 2e série 12, bl. 292). Door het verdrag
van 1899, waarbij Spanje de Carolincn aan Duitschland overdeed, zou deze pretensie dus zijn over
gegaan op Duitschland; sinds een mcdedeeling in
liet oranjeboek van 1899/1900 is van een geschil
echter niet meer vernomen; ons bestuur laat zich
geregeld met de eilanden in.
Dat de westlielft van N.-Guinea tot het gebied
van Indië behoort, en wel als toenmalig deel van
het ons onderhoorige rijk Tidore, was op 24 Aug.
1828 plechtig geproclameerd door den commissaris
tot het in bezit nemen van N.-Guinea, Van Delden
-Jzie Haga, Ned. Nieuw Guinea, 1884, II, bl.28),^
èn die verklaring was op 30 Juli 1848 herhaald,
zij het met. een eenigszins andere grenslijn dan in
1828 (Bijdr. v. h. Kon. Inst. 1862, bl. 193). De noor- ,
delijkc helft dier grens, welke ons gebied scheidt
van het Duitschc, is in 1885 erkend in een BritschDuitsche schikking van 25/29 April (De Martens,
Nouv. Ree. Gén. 2e série 11, bl. 469) en in den Schutzbrief van 17 Mei 1885, maar is nog niet vastgelegd
in een Nederlandsch-Duitsch tractaat; van 1910
tot 1911 is een gemengde grenscommissie bezig
geweest met het zoeken naar een geschikte natuur
lijke grens, b.v. de Kaiserin-Augusta-rivier (zio
oranjeboeken 1910/11 en 1911/12). Voordo zuidelijke
helft is de grens bepaald bij Nederlandsch-Britsch
verdrag van 16 Mei 1895, uit wiss. ratif. 20 Juli
1895 (Ind. Stb. 1895 no. 221), waarbij als grenslijn
in lioofdzaak die zelfde 141c graad O.L. is aan
gegeven, die Zuid-Australië van Nieuw-Z.-Wales en
Victoria scheidt. Over de als afgedaan tc beschou
wen vraag, of Nicuw-Guinea, indien het al naar
hedendaagsche gcographische opvatting tot het
werelddeel Australië behoort, daardoor ook buiten
art. 1 Rog. regl. („koloniën en bezittingen van het
Rijk in Azië") komt te vallen — des neen —, zio
Mr. Iloeres in Tijdsein', v. N.-I. 1902 bl. S35, on
Mr. Kleintjes, Staatsrecht I, 1911, bl.. 5.6-- Reeds
in de Max Havelaar (noot 14) was de vraag geop
perd, of men niet, omgekeerd, geheel Indië geographiseh behoord* i<- rekenen lot Australië.
Over «le Nederlandsch-Portugccschc grenzen in
don Timor-arehipel handelen thans reeds vijf ver
dragen, nl. die van 20 April 1859, 10 Juni 1893, 8
Oef. j 21 Der. 1897, I Oei. 1904 en 3 April 1913,
allo (behalve de nota’s van 1897) geratificeerd, en tc
vinden in Ind. Stb. 1860 no. 101 (goedkeurings
wet), 1891 no. 185, J898 no. 176, 1909 no. 214 en
1913 no. 685. Deze Timor-tractatcn hadden do drie
voudige strekking om lo. de reeds langer dan een
eeuw betwiste grens tussehen Nedorlandsch-Timor
(Timor-Koepang) en Porlugcesoh-Timor (TimorDilly) alsook die voorde naburige eilanden (Floret.
Adonara, £>olor enz.) te precisecren — zie P. -I.
Voth, Timor, Gids 1855 —; 2o. zooveel mogelijk do
bestaande enclaves (zijnde zelfbesturende land
schappen) uit te wisselen; 3o. andere mogendheden
uil den Timor-arehipel te weren. Van dor Capollcn
had Portugeesch-Timor willen aankoopon. Do
grensaf baken in g op Timor zelf, eerst zonder locale
kennis geschied op papier en dus waardeloos, zou
na 1908 worden opgedragen aan een grenscom missie
ter plaatse; zie over de daarbij gerezen geschillen
de oranjeboeken van 1909/10 tot en met 1913/14,
waaronder in 1911/12 een Timor-oranjeboek. Eon
over de uitlegging zelf van hot verdrag van 1904 ge
lezen verschil is op 25 Juni 1914 door Lardy (Zwit-
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scrsch gezant te Parijs) ten gunste van Nederland
beslist (zie de uitspraak in Grotius, annuaire inter
national, 1915, bl. 144). De overige eilanden van den
Timor-Solor-arehipcl waren al in 1859 toegewezen
aan Nederland, behalve alleen PoeJau Kambing. De
uitwisseling van enclaves doet de vraag rijzen, voor
eerst, of ook een aan zee gelegen landschap en
clave kan zijn (vgl. ann. Grotius 1915, bl. 59), doch
voorts, of zelf besturende landschappen wel zonder
hun voorafgaande toestemming door den suzereincn
staat aan een anderen suzercin kunnen worden
overgedaan; men denke ook aan de overdracht in
1909 van vier Maleische zelfbesturen door Siam
aan Engeland. De regeling van de arbitrale afdoe
ning van Nedcrlandsch-Portugeesche geschillen is
tot het einde loc een lijdensgeschiedenis geweest;
in het Timor-tractaat van 1893 was aangenomen,
dat één arbiter zou worden aangewezen door elk
der partijen en de derde door partijen te zamen;
in een protocol in 1894 over handelsbetrekkingen
(Ned Stb. 1896 no. 89) werd de aanwijzing van
den derde verdaagd, totdat bij de behandeling van
het geschil de twee arbiters oneenig zouden zijn
gebleken; bij een (gelukkig niet goedgekeurde)
briefwisseling van 9 Febr. 1895 had men dit slech
tere stelsel ook op de Timor-tractaten willen toe
passen; bij Ind. Stb. 1909 no. 214 werd bepaald,
dat alle Timor- en andere geschillen moeten wor
den voorgelcgd aan hot Haagsche arbitragehof;
doch bij het ter uitvoering daarvan (immers zonder
parlementaire goedkeuring) gesloten compromis van
3 April 1913 werd weer niet het arbitragehof als
rechter aangewezen, doch één diplomaat (lid van het
arbitragehof), die zijn vonnis wees niet in den Haag,
maar in Parijs. Over de oudere Timor-tractaten
handelen Mr. A. Heyman, De Timor-tractaten,
diss. Leiden, 1895, en Dr. Riedel in Ind. Gids 1895,
II, bl. 901; zie voor-later o.a. Fokkens in Kolon.
Tschr. 1914.
De bezuiden Roti (in den Timor-arehipel) gelegen
Ashmore-i'iffen zijn ons in 1878 afhandig gemaakt
door Engeland. Terwijl de Ind. regcermg aarzelde
over haar antwoord op een van Amcrikaansche
zijde in 1877 verzochte guano-concessie aldaar,
deze concessie in Aug. 1878 verleende, doch in Oct.
1878 weer introk, proclameerde de Britsclie regeering haar heerschappij over deze eilanden on ver
leende harerzijds de concessie aan een Australische
maatschappij. Dc Ned. rcgcering liet haar begaan;
zie M. v. A. Ind. begrooting voor 1881 en (vol ver
ontwaardiging) Ind. Gids 1880 I bl. 99. De eilanden
schijnen niet bij eenige Britsche kolonie te zijn inlijfd.
Grensgeschillen en grenstractaten nopens Java__
en Madoora bestaan niet. De vraag, of tot Java ook
behoorden do in den Indischen Oceaan gelegen
Cocos- en Kerstmis-eilanden, hebben wij door Enge
land laten beslissen in ontkennenden zin zonder ons
te verroeren. De Cocos- of Keeling-eilanden toch
ten Z.W. van Java (in 1914 op de tong gekomen,
doordat do Duitschc kruiser Einden er zijn einde
vond), hoewel nog in 1829 ais Indisch gebied erkend
(zie COCOSEILANDEN), worden in 1857 door
Engeland in bezit genomen, in 1878 bij de kolonie
Coylon gevoogd in 1886 bij do kolonie der Straits
Settlemcnts gevoegd, en in 1903 daarbij ingelijfd als
deel van Singapore; over hot zonder verzot loslaten
van deze eilanden klaagde Van Hoëvoll in do Tweede
Kamer op 28 Nov. 1857. Sinds 1908 zijn deze eilan
den telegraphisch met Java verbonden. Het Korsteiland (zie CHRISTMAS-E1LAND), ton Z. van
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Bantam.Tieten wij ons ontnemen in 1888; het res
sorteert sinds 18S9 onder do Straits, en is in 1900
daarbij ingolijfd als deel van Singapore.
Door de hierboven opgesomde internationale
tractaten is dus slechts voor enkele gedeelten van
Ned.-Indië en slechts tegenover enkele mogend
heden een vaste basis gegeven voor de erkenning
van de wettigheid onzer gezagsoefening; tegenover
derde mogendheden geven zulke verdragen slechts
een rechtsvermoeden te onzen gunste. Moeilijkheden
gelijk er laatstelijk rezen voor de Mapia-eilanden
en Miangas zouden natuurlijk afdoendo alleen
worden ondervangen door een tractaat, waarin het
gebied van Ned.-Indië wierd omschreven en door
alle overige mogendheden erkend. In afwachting
echter van zulk een stuk ware het van practische
waarde, indien, niet naar aanleiding van een con
flict doch preventief, onzerzijds bij de wet omschre
ven werd, hoever zich het land- en watergebied van
Ned.-Indië uitstrekt (gelijk immers ook, in afwach
ting van een internationale regeling van het onderdaanschap, elk land zijn eigen onderdaanschap af
bakent bij nationale wet). De indeeling van Ned.-Indië in gewesten, de grensomsclirijving van zelfbesturende landschappen bij politiek contract en de
dienstreizen onzer besturende ambtenaren dwon
gen en dvingen de regeering toch reeds, zich ge
durig over de vraag, of een bepaald eiland al dan
niet tot Indië behoort, uit te spreken. Baud is,
met een opdracht van 1843 aan den landvoogd, in
dezen zin van eenzijdige preciseering al werkzaam
geweest; en bij herhaling heeft, althans voor het
landgebied, G. A. Nypels dit denkbeeld met kracht
bepleit (o.a. Ind. Genootschap Maart 1906).
Zulk een gebiedsomschrijving zou in hoofd zaak
aldus kunnen geschieden, dat alle land, gelegen
tusschen 95° en 141° oosterlengte en 7° 30' noord er
en 11° 15' zuiderbreedte, tot Ned.-Indisch gebied
werd verklaard, met uitzondering van de bij de
wet opgesomde vreemde gebieden en met gepreci
seerde verwijzing naar de tractaten: na de gezagsbevestiging, die zich sinds 1898 op de buitenbezit
tingen heeft voltrokken, en bij onze veel verbeterde
aardrijkskundige kennis van Ned.-Indië kunnen
tegen zulk een omschrijving noch politieke noch
practische bedenkingen bestaan — zij zou veeleer
voor die expansiepolitiek een mooi sluitstuk vor
men —, en haar internationale nut zou niet gering
kunnen blijken. Als grondgebied, dat N.-Indië in
de negentiende eeuw tegen haar zin verloren heeft,
mede door het gemis van een goede gebiedsom
schrijving, vallen imme>s te noemen (zie hoven):
lo. Singapore, 1819; 2o. de noordstrook van Borneo,
omstreeks 1840; 3o. de Cocos- of Kee’ing-eilanden,
1857; 4o. de Ashmore-eilanden, 1878; en 5o. het
Kersteiland, 1888.
Het boven besproken landgebied van Ned.-Indië
heeft zestig maal de grootte van het moederland.
Het verdient aanteekening, dat «enerzijds in kolo
niale grensverdragen de grenzen veel schetsmati
ger worden aangegeven dan in Europeesche, en
dat anderzijds van een afbakening van grenzen
door steenen palen enz. in de koloniën slechts bij
uitzondering sprake kan zijn; vgl. Mr. Van Eysinga,
^/Ontwikkeling enz. der Ned. tractafën7T9T6;'blP
In de Ind. wetgeving werd en wordt somtijds
behalve van Ned.-Indië van „Indischen archipel”
gesproken (art. 4 Alg. Bep. v. Wetg., Ind. Stb. 18G4
no. 149 art, 1, Ind. Stb. 1907 no. 230 art, 18, waar bo
vendien „Maleischearchipel” voorkomt); daar niet

blijkt, of de termen elkaar dekken, schijnt, het beter
den laatsten term voortaan te mijden (zie Ind.
Stb. 1902 no. 110*onder Ten eerste I c) en altijd
van ,.Ncderlandsch-Indië” te spreken.
Volkenrechtelijk behoort tot het gebied van Ned.Indië behalve het landgebied ook watergebied, en
wel 1°. de binnenwateren en baaien, die onder het
woord „territoir” vallen en aan dezelfde internatio
nale regels als het landgebied zijn onderworpen,
en 2°. de territoriale wateren (de bespoelendc zecstrook, van nog altijd onzekere breedte), waarvoor
niet in allen dooie dezelfde internationale regels
gelden (men denke aan de vrije „doorvaart”, die aan
schepen van oorlogvoerenden door de territoriale
wateren mag en binnen het territoir niet mag wor
den toegestaan). Terwijl de grenzen van het land
gebied op alle kaarten worden aangegeven, ge
schiedt afteekening van de buitengrens der terri
toriale wateren zelden of nooit; toch ware liet nut
tig te doen uitkomen, dat het overgroote deel
van java-zee, Chineesche zee, Banda-zee enz.
enz. geen Indisch gebied is, maar gebied van nie
mand (vrije zee). Bij haar zelfbestuurspolitiek
stelt de Ind. regeering zich tegenwoordig op het
standpunt, dat zelf besturende landschappen, welke
aan zee grenzen, geen territoriale zee hebben (zie o.a
het in September 1916 nog niet werkende Ind. Stb.
1914 no. 24 art. 1), waarbij zij zich o.a. op den tekst
der politieke contracten beroept (zie CONTRAC
TEN); het niet te loochenen feit, dat tal van
landschappen daarentegen zich vanouds en duide
lijk een beschikkingsrecht over de zeeslrook toe
kennen (vgl. Pandecten van het adatrecht I, 1914),
wordt dan in dezer voege gesust, dat de regeering
zulke landschappen veelal bij wijze van vrijgevig
heid (doch niet als erkenning van „recht”) met de
oude uitoefening van haar bevoegdheden laat voort gaan (vgl. Mr. E. M. van Asbeck, Onderzoek naar
den jurid. wereld bouw, diss. Leiden, 1916, bl. 61J
82, 100). De breedte der territoriale wateren kwam
o.a. ter sprake in liet befaamde Costa-Rica-Paeket vonnis van 1897 (vgl. Ind. Stb. 1895 n° 228 en 1899
n° 97, en Mr. H. A. van Kamcheck, De C. R. P.
-Arbitrage, diss. Utrecht, 1900).
De staatkundige verdeeling van het Indisch
grondgebied in rechtstreeksch of gouvernement.-gebied en indirect of zei f b es t u u is ge bied heeft groot e
beleekenis naar binnen, maar niet do minste boteekenis naar buiten. Voor vreemde mogendheden
zijn onze zclfbest m ende landschappen als niet be
staande (zie CONTRACTEN); het is dan ook ver
keerd, dat onze internationale tractaten somtijds
die zclfbesturende landschappen uitdrukkelijk ver
melden anders dan als ge bied sged eelt en (b.v. Ned.
Stb. 1872 n° 10 art. 23, Ind. Stb. 1898 n° 49 art.
17), hetgeen tegenwoordig echter pleegt vermeden
te worden.
Een indeeling naar streken met meer en streken
met minder intensief bestuur, in welke laatste de
werking der aJgcmeonc verordeningen beperkt,
doch daartegenover do bestuurs- en politie bevoegd
heden ruimer en vrijer zouden zijn, wordt op papier
niet erkend, al kent de werkelijkheid haar maar al
te goed. De Indische staatsinstellingen kennen zulk
een indeeling slechts in den vorm van streken met
inheemsehe rechtspraak en streken met uitsluitend
gouvernementsrechtspraak, — een tegenstelling,
die echter met de eerstgenoemde volstrekt niet
samenvalt. Na Ind. Stb. 1904 no. 491 kent Indiêgeen
streken meer, waar een stuk rechtstreeksch gebied
gelaten wordt in zijn gehecJo inheemsehe bestel.
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GRONDGEBIED—GROOT VAN EMBDEN (CORNELIS DE).
Over het geheel begrijpt de regcering haar ver
houding tot het grondgebied te recht aldus, dat zij
daarover een recht van gezagsoefening, van heer
schappij of opperheerschappij, heeft, en dat hioruit
haar bevoegdheden van bestuur, politie, recht
spraak en wetgeving voortvloeien. Een ander denk
beeld ligt evenwel ten grondslag aan de domcinvorklaring (zie DOMEIN VAN DEN LANDE), wolko
een aantal gezagsvoorschriften doet steunen op een
gefingeerd recht van grondeigendom en gezagsmaatregelen kleedt in de privaatrechtelijkc vormen
van huur en erfpacht. Iets dergelijks ontmoet men
bij de juridische constructie van verhoudingen aan
de Sabangbaai en te Tandjong Priok (Ind. Stb.
1910 n° 56, 1915 n° 622).
Naast de staatkundige indeelingen van Indië
staan de administratieve. Anders dan b.v. in Engelseh-Indië deelt deze laatste zoowel het. rechtstreeksche als het indirecte gebied in bij de gewes
ten en hun doelen. Ook afgezien van een wette. lijke omschrijving van het gehcele grondgebied
van Ned.-Indië is het, na de rusteloosheid der
laatste jaren, tijd, dat een eenvoudige en duide
lijke grondslag gegeven worde aan de administra
tieve indeeling van het Indische gebied. Art. 68
lieg. regl., voorschrijvende dat Indië door de kroon
verdeeld worde in gewesten, doet een Kon. besluit
verwachten en wenschen, hetwelk in één stuk de
36 geweien opsom!, hun grenzen aangeeft (thans
ligt dit over honderd jaargangen van het staats
blad her en der verspreid), en bepaalt, dat de na
dere indeeling voor elk gewest telkens in één stuk
geschieden moet niet bij ordonnantie, maar bij
gouvernementsbesluit (vgl. Ind. Stb. 1900 no. 218
en 1913 no. 336). Te bepalen ware dan tevens, in
hoeverre ook het watergebied bij de gewesten zal
zijn ingcdecld. Soortgelijke denkbeelden zijn reeds
bepleit door Schcltema in Ind. Gids 1893 II bl. 14-34.
Het verdient ten slotte vermelding, dat de ver
een iging „Moederland en Koloniën” te ’s-Gravenhagc bij herhaling liet denkbeeld heeft voorgestaan,
dat de op do Haagsche vredesconferenties vertegen
woordigde staten besluiten zouden alle grensge
schillen over koloniaal gebied eens voor al to onder
werpen (bij wogo van verplichte arbitrage dus) aan
het Haagsche arbitragehof. Zie jaarg. 8, 1907/8,
lil. 10 vgg., van haar verslag, alsmede jaarg. 12,
1912, bl. 12 on 19, on vergelijk het boven over kolo
niale grensgeschillen op Timor vermelde.
Naast do roods aangehaalde geschriften van
Van der Lith, Nypols on andoren vallen voor vroe
ger tijd te noemen: Smulders, Gesch. enz. van hot
Ir. van 1821, diss. Utrecht, 1856; Do Waal, Onze
Ind. financiën 1, 1876; Do Sturler, Hef grondgebied
van N.-f., diss. Leiden, 1881; Van dor Kemp o.a, itj_
Bijdr. Kon. Inst. T. L V. 56, 1901; cnv voor do uit
breiding en bevestiging van ons gezag,XColijn,
Neerlands Indië II, 1912, bl. I en 34. Ook raad
plege men don aanhef dor jaarl. kolon. verslagen.
Een overzichtskaart van ons grondgebied met zijn
indeeling geeft o. ai' De Buitenbezittingen 1904—
1914 I (uitgave v. h.'Enoyolop. Bureau).
GRONDNOTEN. Zio ARACH IS.
GRONDVERHUUR. Naam van do verhuring van
grond door inlanders aan niot-inlanders, waarvan
de grond verhuur op Java aan do suikerindustrie do
= ' voornaamste is (zio OVEREENKOMSTEN). Mon
onderscheidt hiervan conorzijds de land verhuur, mot
wolken naam do verhuring van grond in de Vorsten
landen door do vorston of hunne apanagohoudor3
aan niot-inlanders wordt aangeduid (zioLANDVER-
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HUUR en VORSTENLANDEN), on anderzijds de
(vrij zeldzame) verhuring van bouwvelden tusschen
inlanders onderling, die men wol eons van do vorige
onderscheidt door haar veldhuur te noemen (zie
GROND, RECHTEN OP DEN).‘

Eindelijk wordt de naam grond-huur of verhuur
nog veelal gebezigd voor het contract, bij hetwelk de
de eigenaar (particuliere of andere), zonder het
zakelijk recht van opstal te verleenen, aan een ander
voor een bepaalden tijd of tot wederopzeggens toe
tegen betaling eener huursom het recht verleent op
zijn grond een huis te bouwen en dit te occupeeren;
zie onder OPSTAL.
Voor verhuur van domeingrond, zie DOMEIN
VAN DEN LANDE.
GRONEMAN (ISAAC). Geboren 15 Aug. 1832 te
Zulfen, ontving hij eene opleiding tot genees-, heelèn verloskundige, als hoedanig hij zich te Vorden
vestigde. In 185Stoog hij naar Java, was eerst civiel
geneesheer te Bandong., later te Djokjakarta. waar
hij spoedig lijfarts van den Sultan word. Hij over
leed 2 December 1912 te Djokjakarta. Hij maakte
zich zeer verdienstelijk door worken over Javaansche
ethnographie, eenigermatc ook door de bevordering
van oudheidkundige onderzoekingen op Java en bij
de oprichting der Archaeologische Vereeniging te
Djokjakarta (waarover zie OUDHEDEN), schreef
onder rnccr: Bladen uit het dagboek van een Ind. ge
neesheer, Cron. 1874;Indische schetsen, 2dln. Zutfen
1875; Waar of onwaar? Nieuwe Ind. schetsen, 2 dln.
Dordr. 1879; Vorstcnlandschc toestanden, Dordr.
1882; Eene keljoegeschicdenis, Dord. 1887; Ge
daanteverandering van den G. Merapi, T. Aardr.
Gen. II (1877), bl. 203; Javaansche tooneeldansen,
T. Ind. Aardr. Gen. Ie afl. 3, bl. 22; De besnijdenis
van den kroonprins van Jogjakarta, Bijdr. t. 1.1. en
vlk. 5e reeks UI. V (1'890), bl. 427; Een avond bij
den Rijksbestuurdcr van Jogjakarta, Intern.
Arch. f. Ethnogi’. III (1S90) S. 175; De gamelan
te Jogjakarta, Vh. K. Akad. v. W. (Lett.) Dl. XIX,
vgl. Versl. en Medcd. K. Ak. v. W. (Lett.) 3e Rks.
VI bl. 201; De Sekatcn te Jogjakarta, Eigen
Haard 1S8S, bl. 466; Do bouwvallen van Parambanan, Jogjakarta, 1897; The Tjandi B&r&budur
in Central-Java 1901; De Hindoe-bouwvallen in
do Parambanan-vlakte, 1900-01; Oudheidkundige
aantcekeningen, 1904-1905; een Karma-legende,
Socrabaja, 1906; de Wajang Orang Prëgiwft,
Somarang, 1899; De Lakon Prëgiwft, Jogja 1899;
Do vorderingen der Pamor smeedkunst, Soerabaja, 1906; Dor Kris dor Javaner (Intern Archiv.
für Ethnogr. XIX, p. 90, 123, HS^De garëbëgs te
Ngajogy&kartü, uitg. door hot Kon. Inst. v. T. L. en
Vk. v. N.-I. 1895.
- GROOT ATJEH. Zie ATJEH.
GROOT EN KLEIN MAND AILING* OELOE EN
PAKANTAN. Een'der drio ondorafdeelingen, waar- £ .
uit dö'afdceling Padaug Sidimpocan der residentie
Tapanoeli bestaat met hoofdplaats Tanah-’-Boto©»-_.
Zio ook MANDAILING.
C'; - i
GROOT-KAIDIPAN. Land schap, gelegen aan de
Noordkust van hot noordolijk schiereiland v.
Colcbcs, bohoorondo tot do afd. Bolaang-Mongondou, res. ÏVIonado, bestaando uit de vroegere land
schappen DolaangHtang (zio ald.) on Kaidipan
(zio ald.) welke sedert 1912 vorconigd zijn en wel
onder den vroogoren radja van Bolaang-Itang, die
gohoudon is aan do Korto Vorklaring. Zie Bijl.
Hand. St. Gen. 1913-1914.
GROOT-KEI. Zie KEI-EILANDEN.
GROOT VAN EMBDEN (CORNELIS DE). Geb. 25
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GROOT VAN EMBDEN (CORNELIS DE)—GYMNEMA.

wih (jav.). Groote kruidachtigo plant uit do berg'
Maart 1817 te Delft, trad hij in 1833 als volontair in
krijgsdienst, om voor officier te worden opgeleid In streken, eenigszins gelijkend op rhabarber, die be’
1840 nam h\j echter zijn ontslag, toen de gelegenheid kond staat bij de inlanders als middel tegen wormen.
De bloemtrossen, ook kembang sisih genaamd, treft
tot opleiding voor officier bij het leger voor allen, die
niet aan de Militaire Academie te Breda waren opge men in djamoe’s aan, terwijl de vruchten als een op
wekkend middel gebruikt worden.
leid, werd afgesloten, werd 1843 student aan do Kon.
GURJUN-BALSEM. Balsem, die uil den stam van
Acad. te Delft, deed in 1846 eindexamen en werd
verschillende soorten van het geslacht Dipterocarpvs
tot ingenieur bij den Indischen dienst benoemd. In
vloeit, en voornamelijk uit Eng.-Indië wordt aange
1847 werd hij voorloopig, in 1848 definitief belast
voerd. Wordt gebruikt bij do bereiding van lakken
met de opleiding van de élèves voor het mijnwezen
en vernissen, als geneesmiddel tegen huidziekten
in Indië; na een 2-jarig verblijf in Engeland vertrok
(clephantiasis), en ter vervalsching van copaiva-balhij in 1850 als mijningenieur 2e klasse naar Indië,
sem. Diptcrocarpus-balsems zijn in den handel ook
waar hij als eerste Chef van het Mijnwezen optrad en
als „Wood-oil” bekend.
met bijzondere onderscheiding diende; in 1853 werd
GUTTEGOM. (Qummi-resina gutti of cambogia).
hij tot ingen. Ie klasse en in 1861 tot hoofdingenieur
benoemd. Het grootste gedeelte van den Ind. archi Het ingedroogde melksap van Qarcinia Morella,
Desr., een boom van het vasteland van Indië, op
pel werd, voor zoover mogelijk, door hem bereisd;
Java alleen als zeldzame vruchtboom bekend (zie
verdienstelijk maakte hij zich ook bij het dempen
ASEM SELONG), doch vermoedelijk wèl in an
van den opstand bij de mijn Oranje-Nassau (Bandere doelen van den Ind. archipel in het wild groei
djermasin). Na 1 Jan. 1866 te zijn gepensionneerd,
end, daar hij ook in de Philippijncn voorkomt.
vertegenwoordigde hij tot April 1871 de BillitonDe guttegom is als geel melksap in alle dcelcn van
Mij. in Indië, welke hij, voornamelijk door zijn per
soonlijk ingrijpen, tot grooten bloei bracht. In Ne dezen boom (gelijk ook in eenige andere Garciniasoorten) aanwezig; zij wordt hoofdzakelijk ge
derland teruggekeerd was hij ijverig werkzaam in
wonnen door, na insnijdingen in den bast, het
het belang van Indië, o. a. als voorzitter van het
sap op te vangen in bamboekokers en deze daarna
Ind. Genootschap, en maakte tweemaal een reis
naar Amerika, eens naar Afrika, voor mijnbouw bij het vuur te zetten, tot de inhoud is ingedroogd.
Voor inférieure soorten schraapt men de ingckundige onderzoekingen. Hij overleed 8 Juni
1896. Hij was een der oprichters van de Natuur droogde gomhars van de hoornen af, of kookt
men de bladeren en vruchtschillen uit. De waar
kundige Vereeniging in Ned.-Indië.
komt in den handel voor als rollen of koeken, rood
Van zijn vele onderzoekingen in Indië zijn te noe
geel van kleur, groen bestoven, ondoorschijnend, op
men dat naarden mineralogischcn rijkdom van Billiton (1851) en dat naar het voorkomen der bekend ge de breuk schelpachtig. Zij lost grootendcels op in
alcohol of aether en bestaat voor ongeveer 80 pet.
worden steenkolenafzettingen in de Zuider- en Oosuit hars en voor 20 pet. uit gom. Vroeger werd gut
terafdeeling van Borneo (1852).
tegom veel als drasticum in de geneeskunde ge
Zijn voornaamste geschriften zijn: Eiland Blitong,
bruikt, maar daar het eene al te scherpe stof is,
met kaarten en plaaten. (Natuurk. «Tijdschr. dl.
geschiedt dit nu bijna niet meer, soms nog in kwak
1852, 133); Tinslalcken op Banka (N. T. III, 28;
XIX, 313; XXIII, 370; Jaarb. Mijnw. 1878. II); zalversmiddelen en in de vétérinaire praktijk.
Belangrijker is guttegom als verfstof, ook als klcurOverzicht van de voornaamste proeven, omtrent
middel voor vernissen enz.
mijnontginning in Ned.-Indië (N. T. XXVI, 72 en
Guttegom is het eerst naar Europa gebracht door
XXVIII, 1); Bijdrage tot de kennis van de Ned.-Ind.
admiraal Jacob van Neck. Clusius beschreef in 1003
steenkolen (H. A. Kramers, Rotterdam, 1865); Over
de Bomeosteenkolen en hare geschiktheid als brand het nieuwe product onder den Maleisch-Jav.
stof (N. T. XXX, 69); Herinneringen aan Blitong
naam Ghitta jemou '(Getah djamoo), het
werd spoedig als artsenij populair. Aanvankelijk
(’s-Gravenhage 1887). Een uitvoerige necrologie
door P. van Dijk is opgenomen in Jaarb. Mijnwezen,
werd gutti aangevoerd van onze handelsfaetory Pa
1898, I.
lam in ooslelijk Malaka, later direct van Cambodja.
GUAVA. Zie PSIDIUM.
Nog heden is dit het productieland der handelsGUAZUMA ULMIFOLIA Lam. fam. Tiliaceae.
waar, die van Kampok naar Bangkok of naar SaiDjati blanda (mal.). Tropisch-Amerikaansche boom,
gon-Singapore verscheept wordt. Uit den Ind. ar
kenbaar aan de bebaarde bladeren, die veel op die
chipel is somwijlen een weinig guttegom aangevoerd
van den iep gelijken en de rood-met-gele bloemen.
van Borneo (Laboean) en van de Molukkcn, afkomst
De boom is als snelgroeiende schaduwboom veel
onbekend.
langs wegen aangeplant. De zaden worden als koffie
GYMNARTOCARPUS VENENOSA Bocrl., fam.
gebrand, fijngestampt en dienen in afkooksel als
Moraceae. Booloe ongka (jav.), Pooroet (soend.).
inlandsch geneesmiddel tegen buikaandoeningen.
In O. Java voorkomende boom, waarvan liet melk
Ook een afkooksel van den binnenbast doet als ge sap bij de bevolking voor zeer vergiftig doorgaat,
neesmiddel dienst.
doch inderdaad slechts een zwakke giftwerking ver
GUIZOTIA OLEIFERA D. C., fam. Compositae.
toont. Op Java besmeert men er de punten van
Nigerzaad. Eenjarig kruid uit Afrika, in verschil de lansen mee, waarmee men op de zwijnenjacht
lende tropische gewesten gekweekt. De uit de zaden
gaat.
geperste vette olie wordt ter vervanging van lijnolie
GYMNASIUM WILLEM III. Zie ONDERWIJS.
gebruikt, en ook in plaats van sesamolie. In Eng.(Koning Willem III-school)
Indië wordt deze olieplant als Ram til gekweekt;
GYMNEMA. Indisch plantengeslacht uit dc fa
wellicht*ware ook in Ned.-Indië hier en daar uit den
milie der Asclepiadiaceae. Eene Britsch-Indische
aanplant voordeel te trekken.
soort, in sommige warme landen gekweekt, O. sylGUMMI ELASTICUM. Zie CAOUTCHOUC.
vestre Ji. Br., is in de laatste jaren beroemd geworden
GUMMI PLASTICUM. Zie GETAH PERTJA.
daar zij gymnema-zuur bevat, dat de mondholte een
GUNNERA MACROPHYLLA BI., fam. Ilalorluitijdlang ongevoelig maakt voor smaakindrukken;
gtdaceae. Tarate goenoeng (soend.), Soekma diloein de geneeskunde wordt deze stof gebruikt tegen
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GYMNEMA—GYNOPOGON.
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paragcusiën. Eono andoro soort, O. latifolium Wall., j
bevat amygdalino.
\
GYMNOPHIONES. (ook wel Apoda of Ooecilia
genoemd) of Blindwoelers. Ordo van blinde Amphibien (zie aldaar), gekenmerkt door het ontbreken der
pooten en Iedematongordels, in verband met hunno
ondoraardschc levenswijze. In tegenstelling met allo
andoro recente Ampliibien komen in de huid klei
ne schubjes voor, waardoor zij eenigormato overeen
komen met de uitgestorvene, gepantserde Amphibiën (Stegocephali), waarmede ook do schedelbouw
punten van overeenkomst vertoont. Deze schubjes
zijn gelegen in ringvormige huidplooien, waardoor
zij, wat liet uiterlijk betreft, eenigszins gelijken óp
regenwormen, gravende slangen en dito hagedissen,
voor zoover deze laatsten ten minste de ledematen
geheel verloren hebben. Tot deze orde behoort
slechts éón familie, Gaecilidae, welke bijna circumtropisch voorkomt, maar in het grootste deel van
het Indo-Australisch gebied, in Australië en in Polynesië ontbreekt. Van de twee uitsluitend oriëntale ge
slachten is er óén, Ichthyophis, door 2 soorten in het
Ïndo-Maleisch gebied vertegenwoordigd. De meest
bekende, in geheel Z.O. Azië verbreide soort, I. glutinosa L., komt op Sumatra, Nias en de Mentaweiei land en voor. Van deze soort hebben de Sarasin’s
(Zur Entwicklung der ceylonischen Blindwühler,
Ichthyophis glutinosa L. Ergebn. naturw. Forsch.
auf Ceylon 1887—90, Bd. II) op uitnemende wijze de
ontwikkelingsgeschiedenis bestudeerd. De eieren
dezer dieren worden nl. niet in het water afgezet,
maar onder den grond in vochtige holten gelegd,

terwijl hot wijfje om het eikluwen heengerold ligt,
waarschijnlijk in hoofdzaak ter bescherming tegen
do vraatzucht van andere in den bodem levende die
ren. Do groote, dooierrijke eieren zijn omhuld door
een dikke laag eiwit, waarbinnen het jonge dier '
een deel van zijn ontwikkeling doormaakt. Er ont
wikkelen zich zeer lange, bloedroode, uitwendige
kieuwen, die echter verschrompelen, vóórdat de
larve vrijkomt. Dit laatste geschiedt, als het dooiermateriaal verbruikt is. De aalachtigo larve leeft dan
een tijdlang in het water. Zij bezit een staartvin,
twee kiouwopeningen ter weerszijden van den kop, en
goed ontwikkelde oogen. Gedeeltelijk schijnt echter
reeds longademhaling plaats te hebben, aangezien
do larve van tijd tot tijd boven water komt. Het
larve-leven duurt vrij lang, eindelijk sluiten zich
echter de kieuwopeningen, gaat de staartvin ver
loren, vormen zich tusschen de rudimentair gewor
den oogen en de neusopeningen terweerszijden voe
lers, en verlaat de jonge blindwoeler het water om
een onderaardsche levenswijze aan te nemen.
Een tweede, zeldzamer soort, Ichthyophis monochrous komt op Sumatra, Bomeo en Java voor.
GYNANDROPSIS PENTAPHYLLA D. C., fam.
Capparidaceae. Bobowan (jav.), Entjeng entjeng
(jav.), Lenglengan (jav.), Mamang (mal.), Langsana (mal.), Sasawi leuweung (soestd.). Eenjarig
kruid, kleverig behaard en stinkend, dat een vluch
tige olie bevat, gelijkend op mosterdolie. Verschil
lende deelen van de plant zijn scherp en worden
als inlandsch geneesmiddel gebruikt.
GYNOPOGON. Zie ALYXIA.
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